
Rozwój gier żyje we własnym świecie technicznym. Ma własne idiomy, umiejętności i wyzwania. To 

jeden z powodów, dla których praca nad grami jest tak fajna. Każda gra ma swoje własne zasady, 

własną estetykę, własne kompromisy, a sprzęt, na którym będzie działać, ciągle się zmienia. Istnieje 

spora szansa, że będziesz pierwszą osobą, która spotka się i pokona nowe wyzwanie programistyczne. 

Pomimo licznych wysiłków zmierzających do standaryzacji tworzenia gier, zgodnie z resztą branży 

oprogramowania (wysiłki sięgające co najmniej 25 lat), styl programowania w grze jest nadal dość 

wyjątkowy. Nacisk kładziony jest na szybkość, ale różni się od programowania w czasie rzeczywistym 

dla aplikacji wbudowanych lub sterujących. Koncentruje się na sprytnych algorytmach, ale nie ma 

takiego samego rygoru, jak inżynieria serwerów baz danych. Czerpie techniki z ogromnej gamy różnych 

źródeł, ale prawie bez wyjątku modyfikuje je niepodobnie. Aby dodać dodatkową warstwę intrygi, 

programiści dokonują swoich modyfikacji na różne sposoby, często pod ekstremalną presją czasu i 

całkowicie dostosowują się do gry, pozostawiając algorytmy nierozpoznawalne od studia do studia lub 

od projektu do projektu. Choć może to być ekscytujące i trudne, nowym programistom trudno jest 

uzyskać potrzebne informacje. Dwadzieścia lat temu zdobycie informacji o technikach i algorytmach, 

które prawdziwi programiści używali w swoich grach, było prawie niemożliwe. W przypadku technik 

kodowania w najlepszych studiach panowała atmosfera tajemniczości, a nawet alchemii. Potem 

pojawił się Internet i stale powiększająca się gama stron internetowych, a także książki, konferencje i 

czasopisma. Teraz łatwiej niż kiedykolwiek można nauczyć się nowych technik tworzenia gier. Ta 

książka ma na celu pomóc ci opanować jeden element tworzenia gier: sztuczną inteligencję (AI). 

Opublikowano wiele artykułów na temat różnych aspektów sztucznej inteligencji w grach: strony 

internetowe poświęcone konkretnym technikom, kompilacje w formie książkowej, kilka tekstów 

wprowadzających oraz mnóstwo wykładów na konferencjach deweloperskich. Zakładam, że potrafisz 

programować (chociaż nie zakładam żadnego konkretnego języka), i założę, że masz wiedzę 

matematyczną na poziomie szkoły średniej. Zanim przejdziemy do samych technik, ten rozdział 

przedstawia sztuczną inteligencję, jej historię i sposób jej użycia. Przyjrzymy się modelowi sztucznej 

inteligencji, który pomoże dopasować techniki do siebie, i przedstawię pewne informacje na temat 

struktury pozostałej części. 

 CO TO JEST SZTUCZNA INTELIGENCJA? 

Sztuczna inteligencja polega na umożliwieniu komputerom wykonywania zadań myślowych, do 

których zdolni są ludzie i zwierzęta. Możemy zaprogramować komputery tak, aby miały nadludzkie 

zdolności w rozwiązywaniu wielu problemów: arytmetyki, sortowania, wyszukiwania i tak dalej. 

Niektóre z tych problemów były pierwotnie uważane za problemy AI, ale ponieważ były rozwiązywane 

coraz bardziej kompleksowo, wymknęły się z domeny programistów AI. Ale jest wiele rzeczy, w których 

komputery nie są dobre, a które są dla nas trywialne: rozpoznawanie znajomych twarzy, mówienie we 

własnym języku, decydowanie, co dalej i bycie kreatywnym. To domena sztucznej inteligencji: próba 

ustalenia, jakie rodzaje algorytmów są potrzebne do wyświetlenia tych właściwości. Często granica 

między sztuczną inteligencją a nie-AI jest po prostu trudnością: rzeczy, których nie możemy zrobić, 

wymagają sztucznej inteligencji, rzeczy, które możemy, to sztuczki i matematyka. Kuszące jest wdanie 

się w dyskusję na temat tego, czym jest „prawdziwa” sztuczna inteligencja, próba zdefiniowania 

„inteligencji”, „świadomości” lub „myśli”. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to zadanie 

niewykonalne, w dużej mierze nieistotne dla biznesu tworzenia gier. W środowisku akademickim 

niektórzy badacze sztucznej inteligencji są motywowani tymi filozoficznymi pytaniami: zrozumieniem 

natury myśli i natury inteligencji oraz budowaniem oprogramowania do modelowania, jak może działać 

myślenie. Innych motywuje psychologia: zrozumienie mechaniki ludzkiego mózgu i procesów 

umysłowych. A jeszcze innych motywuje inżynieria: budowanie algorytmów do wykonywania zadań 

podobnych do ludzkich. To potrójne rozróżnienie leży u podstaw akademickiej sztucznej inteligencji, a 

różne kwestie są odpowiedzialne za różne poddziedziny przedmiotu. Jako twórcy gier jesteśmy 



praktycznymi ludźmi; zainteresowany tylko stroną inżynierską. Tworzymy algorytmy, które sprawiają, 

że postacie w grze wyglądają jak ludzkie lub zwierzęce. Deweloperzy zawsze czerpali z badań 

akademickich, które pomagają im wykonać zadanie, i ignorowali resztę. Warto zrobić szybki przegląd 

prac nad sztuczną inteligencją wykonywaną w środowisku akademickim, aby zorientować się, co 

istnieje w temacie, a co może być warte plagiatu. 

AKADEMICKA AI 

Aby opowiedzieć tę historię, podzielę akademicką sztuczną inteligencję na trzy okresy: wczesne dni, 

erę symboliczną oraz erę obliczeń naturalnych i erę statystyczną. Jest to oczywiście rażące uproszczenie 

i wszystkie one do pewnego stopnia się pokrywają, ale uważam to za użyteczne rozróżnienie 

Wczesne dni 

Wczesne dni obejmują czasy przed komputerami, gdzie filozofia umysłu od czasu do czasu robiła 

wypady na sztuczną inteligencję z takimi pytaniami jak: „Co wytwarza myśl?” „Czy mógłbyś ożywić 

przedmiot nieożywiony?” „Jaka jest różnica między zwłokami a człowiekiem, którym wcześniej był?” 

Powiązany z tym był popularny gust w automatach, robotach mechanicznych, począwszy od XVIII 

wieku. Stworzono skomplikowane modele zegarków, które wykazywały rodzaj animowanych, 

zwierzęcych lub ludzkich zachowań, które teraz zatrudniamy u  twórców gier do tworzenia w pakiecie 

modelowania. W wysiłku wojennym lat 40. konieczność łamania kodów wroga i wykonywania obliczeń 

potrzebnych do prowadzenia wojny atomowej zmotywowała do opracowania pierwszych 

programowalnych komputerów . Biorąc pod uwagę, że maszyny te były używane do wykonywania 

obliczeń, które w innym przypadku byłyby wykonywane przez człowieka, naturalne było, że 

programiści interesowali się sztuczną inteligencją. Kilku pionierów komputerowych (takich jak Turing, 

von Neumann i Shannon) było również pionierami wczesnej sztucznej inteligencji. Zwłaszcza Turing stał 

się adoptowanym ojcem pola, w wyniku pracy filozoficznej, którą opublikował w 1950 r.  

Era symboliczna 

Od późnych lat pięćdziesiątych do wczesnych lat osiemdziesiątych głównym kierunkiem badań nad 

sztuczną inteligencją były systemy „symboliczne”. System symboliczny to taki, w którym algorytm jest 

podzielony na dwa elementy: zbiór wiedzy (reprezentowany jako symbole, takie jak słowa, liczby, 

zdania lub obrazy) oraz algorytm rozumowania, który manipuluje tymi symbolami, aby tworzyć nowe 

kombinacje, które, miejmy nadzieję, reprezentują problem rozwiązania lub nowa wiedza. System 

ekspercki, jeden z najczystszych przejawów tego podejścia, jest jedną z najbardziej znanych technik 

sztucznej inteligencji. Jeśli dziś wszystkie nagłówki dotyczące sztucznej inteligencji mówią o „głębokim 

uczeniu się”, w latach osiemdziesiątych, zrzucają nazwę „systemów eksperckich”. System ekspercki 

posiada dużą bazę wiedzy i stosuje zbiór reguł do wyciągania wniosków lub odkrywania nowych rzeczy. 

Inne symboliczne podejścia mające zastosowanie do gier obejmują architektury tablicowe, 

odnajdywanie ścieżek, drzewa decyzyjne i maszyny stanowe. Wspólną cechą systemów symbolicznych 

jest kompromis: przy rozwiązywaniu problemu im więcej masz wiedzy, tym mniej pracy musisz 

wykonać w rozumowaniu. Często algorytmy rozumowania polegają na wyszukiwaniu: próbowaniu 

różnych możliwości, aby uzyskać najlepszy wynik. To prowadzi nas do złotej zasady AI, którą zobaczymy 

w różnych formach:  

Poszukiwanie i wiedza są ze sobą nierozerwalnie związane. Im więcej masz wiedzy, tym mniej 

potrzebujesz odpowiedzi; im więcej możesz przeprowadzić wyszukiwań (tj. im szybciej możesz 

wyszukiwać), tym mniej potrzebujesz wiedzy.  



Naukowcy Newell i Simon w 1976 roku zasugerowali, że wyszukiwanie oparte na wiedzy (znane jako 

„poszukiwanie heurystyczne”) jest sposobem, w jaki powstają wszystkie inteligentne zachowania. 

Niestety, pomimo posiadania kilku solidnych i ważnych cech, teoria ta została w dużej mierze 

zdyskredytowana jako opis wszelkiej inteligencji. Niemniej jednak wiele osób z niedawną edukacją w 

zakresie sztucznej inteligencji nie zdaje sobie sprawy, że jako kompromis inżynieryjny, wiedza kontra 

wyszukiwanie jest nieuniknione. Ostatnie prace nad matematyką rozwiązywania problemów dowiodły 

tego teoretycznie. Na poziomie praktycznym inżynierowie AI od zawsze to wiedzieli.  

Naturalna era informatyki/statystyki 

W latach 80. i na początku lat 90. narastała frustracja związana z podejściem symbolicznym. Frustracja 

płynęła z różnych stron. Z inżynierskiego punktu widzenia wczesne sukcesy w prostych problemach nie 

wydawały się skalować do trudniejszych problemów. Na przykład: wydawało się, że łatwo jest rozwinąć 

sztuczną inteligencję, która rozumiała (lub wydawała się rozumieć) proste zdania, ale rozwijanie 

zrozumienia pełnego ludzkiego języka nie wydawało się bliższe. To było spotęgowane przez szum: kiedy 

sztuczna inteligencja reklamowana jako „następna wielka rzecz” nie spełniła swoich rachunków, 

zaufanie do całego sektora spadło. Pojawił się również wpływowy argument filozoficzny, że podejścia 

symboliczne nie były biologicznie wiarygodne. Nie możesz zrozumieć, jak człowiek planuje trasę, 

używając symbolicznego algorytmu planowania trasy, tak samo jak nie możesz zrozumieć, jak pracują 

ludzkie mięśnie, studiując wózek widłowy. Efektem było przejście w kierunku przetwarzania 

naturalnego: technik inspirowanych biologią lub innymi systemami naturalnymi. Techniki te obejmują 

sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i symulowane wyżarzanie. Wiele naturalnych technik 

obliczeniowych istnieje od dawna. Na przykład sieci neuronowe poprzedzają erę symboliczną; po raz 

pierwszy zaproponowano je w 1943 roku. Jednak w latach 80. do początku XXI wieku większość prac 

badawczych poświęcono im. w latach 90-tych. trudno było znaleźć miejsca badawcze np. w systemach 

eksperckich. Pomimo swojego pochodzenia jako korelatu biologii, sztuczna inteligencja bada w dużym 

stopniu matematykę stosowaną, w szczególności prawdopodobieństwo i statystykę, w celu 

zrozumienia i optymalizacji naturalnych technik obliczeniowych. Zdolność do radzenia sobie z całą 

niepewnością i bałaganem danych rzeczywistych, w przeciwieństwie do czystych i sztywnych granic 

podejść symbolicznych, doprowadziła do rozwoju szerokiej gamy innych technik probabilistycznych, 

takich jak sieci Bayesa, maszyny wektorów nośnych (SVM) i procesy Gaussa. Największa zmiana w 

sztucznej inteligencji w ostatniej dekadzie nie wynika z przełomu w środowisku akademickim. Żyjemy 

w czasach, gdy sztuczna inteligencja znów pojawia się w gazetach: samojezdne samochody, głębokie 

podróbki, programy mistrza świata Go i domowi wirtualni asystenci. To era głębokiego uczenia się. 

Chociaż wykorzystuje się wiele innowacji akademickich, systemy te nadal są zasadniczo zasilane przez 

sieci neuronowe, które teraz stają się praktyczne dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowej. 

Inżynieria 

Chociaż nagłówki gazet i głośne aplikacje rozkwitły w ciągu ostatnich pięciu lat, sztuczna inteligencja 

od dziesięcioleci jest kluczową technologią istotną w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. 

Systemy nawigacyjne w samochodach, planowanie pracy w fabrykach, rozpoznawanie i dyktowanie 

głosu oraz wyszukiwanie na dużą skalę mają ponad 20 lat. Na przykład technologia wyszukiwania 

Google jest od dawna wspierana przez sztuczną inteligencję. To nie przypadek, że Peter Norvig jest 

zarówno dyrektorem ds. badań w Google, jak i współautorem (wraz ze swoim byłym doradcą 

absolwentów, profesorem Stuartem Russellem) kanonicznego podręcznika do studiów licencjackich 

dla nowoczesnej akademickiej sztucznej inteligencji. Kiedy coś jest gorące, kuszące jest założenie, że to 

jedyna rzecz, która ma znaczenie. Kiedy naturalne techniki komputerowe zajęły centralne miejsce, 

istniała tendencja do zakładania, że podejścia symboliczne są martwe. Podobnie, mówiąc wszędzie o 

głębokim uczeniu się, możesz otrzymać wybaczenie, że myślisz, że właśnie tego należy użyć. Ale zawsze 



wracamy do tego samego kompromisu: wyszukiwanie vs wiedza. Głębokie uczenie jest szczytem 

wyszukiwania intensywnego obliczeniowo, AlphaGo Zero (trzecia iteracja oprogramowania AlphaGo) 

otrzymał bardzo minimalną wiedzę na temat reguł gry, ale wymagał nadzwyczajnego czasu 

przetwarzania, aby wypróbować różne strategie i nauczyć się najlepszych. Z drugiej strony postać, 

która musi użyć apteczki, gdy zostanie ranna, może wyraźnie powiedzieć:  

JEŚLI jest ranny, TO użyj pakietu zdrowotnego 

Wyszukiwanie nie jest wymagane. Jedyny sposób, w jaki dowolny algorytm może przewyższyć inny, to 

zużywanie większej mocy obliczeniowej (więcej wyszukiwania) lub optymalizacja pod kątem 

określonego zestawu problemów (większa wiedza o problemie). W praktyce inżynierowie pracują z 

obu stron. Na przykład program do rozpoznawania głosu konwertuje sygnały wejściowe przy użyciu 

znanych formuł na format, w którym sieć neuronowa może je zdekodować. Wyniki są następnie 

zasilane przez szereg algorytmów symbolicznych, które analizują słowa ze słownika i sposób łączenia 

słów w języku. Algorytm statystyczny optymalizujący kolejność linii produkcyjnej będzie miał reguły 

dotyczące produkcji zakodowane w swojej strukturze, więc nie może sugerować nielegalnego 

harmonogramu: wiedza jest wykorzystywana do zmniejszenia ilości wymaganych poszukiwań. Niestety 

gry są zazwyczaj projektowane do działania na sprzęcie konsumenckim. I chociaż sztuczna inteligencja 

jest ważna, grafika zawsze pobierała większość mocy obliczeniowej. Wydaje się, że nie ma 

niebezpieczeństwa zmiany. W przypadku sztucznej inteligencji zaprojektowanej do działania na 

urządzeniu podczas gry często wygrywają podejścia o niskim poziomie obliczeń/wysokiej wiedzy. A te 

są bardzo często symboliczne: podejścia zapoczątkowane w środowisku akademickim w latach 70. i 80. 

XX wieku. W tej książce przyjrzymy się kilku technikom obliczeń statystycznych, przydatnych w 

przypadku konkretnych problemów. Ale mam wystarczające doświadczenie, aby wiedzieć, że w grach 

często są one niepotrzebne: ten sam efekt często można osiągnąć lepiej, szybciej i z większą kontrolą, 

stosując prostsze podejście. Nie zmieniło się to znacząco od pierwszego wydania tej książki w 2004 

roku. W przeważającej mierze sztuczna inteligencja wykorzystywana w grach jest nadal technologią 

symboliczną. 

GRY AI 

Pac-Man był pierwszą grą, którą wiele osób pamięta, grając z raczkującą sztuczną inteligencją. Do tego 

momentu istniały klony Ponga z kijami kontrolowanymi przez przeciwnika (podążające za piłką w górę 

iw dół) i niezliczonymi strzelcami w formie Space Invaders. Ale Pac-Man miał określone postacie wroga, 

które wydawały się spiskować przeciwko tobie, poruszały się po poziomie tak jak ty i utrudniały życie. 

Pac-Man polegał na bardzo prostej technice sztucznej inteligencji: maszynie stanów. Każdy z czterech 

potworów (później nazwanych duchami po katastrofalnie migoczącym porcie na Atari 2600) zajmował 

jeden z trzech stanów: goniący, rozpraszający się (kierujący się do zakrętów w określonych odstępach 

czasu) i przestraszony (gdy Pac-Man zjada power up). ). Dla każdego stanu wybierają płytkę jako cel i 

zwracają się w jej kierunku na każdym skrzyżowaniu. W trybie pościgu każdy duch wybiera cel zgodnie 

z nieco inną, zakodowaną na sztywno regułą, nadając mu swoją osobowość. Sztuczna inteligencja gry 

niewiele się zmieniła do połowy lat 90. XX wieku. Większość sterowanych komputerowo postaci 

przedtem była mniej więcej tak wyrafinowana jak duch Pac-Mana. Weźmy taki klasyk jak Golden Axe 

osiem lat później. Postacie wroga stały nieruchomo (lub chodziły tam i z powrotem na niewielką 

odległość), dopóki gracz nie zbliżył się do nich, po czym skierowały się na gracza. Złoty Topór miał fajną 

innowację, ponieważ wrogowie przechodzili w stan biegania, by przemknąć obok gracza, a następnie 

wrócić do trybu naprowadzania, atakując od tyłu. Otoczenie gracza wygląda imponująco, ale bazowa 

sztuczna inteligencja nie jest bardziej złożona niż Pac-Man. W połowie lat 90. sztuczna inteligencja 

zaczęła być punktem sprzedaży gier. Gry takie jak Beneath a Steel Sky  wspomniały nawet o sztucznej 

inteligencji z tyłu pudełka. Niestety, jego rozreklamowany system sztucznej inteligencji „Wirtualny 



teatr” po prostu pozwalał postaciom poruszać się w przód iw tył przez grę - co nie jest prawdziwym 

postępem. Goldeneye 007 prawdopodobnie zrobił najwięcej, aby pokazać graczom, co może zrobić 

sztuczna inteligencja, aby poprawić rozgrywkę. Wciąż polegając na postaciach z niewielką liczbą dobrze 

zdefiniowanych stanów, Goldeneye dodał system symulacji zmysłów: postacie mogły widzieć swoich 

kolegów i zauważać, gdyby zostali zabici. Symulacja zmysłów była w tej chwili tematem, a Thief: The 

Dark Project i Metal Gear Solid oparli cały projekt gry na tej technice. W połowie lat 90. gry strategiczne 

czasu rzeczywistego (RTS) również zaczęły nabierać tempa. Warcraft  był jednym z pierwszych 

przypadków, w których pathfinding został powszechnie zauważony w akcji (chociaż był używany kilka 

razy wcześniej). Badacze AI pracowali z emocjonalnymi modelami żołnierzy w wojskowej symulacji pola 

bitwy w 1998 roku, kiedy zobaczyli Warhammer: Dark Omen  robiący to samo. Był to również jeden z 

pierwszych przypadków, w których ludzie zobaczyli silny ruch formacji w akcji. Halo wprowadziło 

drzewa decyzyjne ,teraz standardową metodę, dzięki której postacie decydują, co mają zrobić. F.E.A.R. 

w tym samym celu stosował planowanie działań zorientowane na cel ,Wraz z sukcesem AlphaGo, 

głębokie uczenie stało się gorącym tematem, choć nadal jest możliwe do zrealizowania tylko w trybie 

off-line. Niektóre gry są zaprojektowane w oparciu o sztuczną inteligencję. Creatures zrobiły to w 1997 

roku, ale gry takie jak The Sims i ich kontynuacje, czy Black & White  nadal trwają. Creatures wciąż ma 

jeden z najbardziej złożonych systemów AI widzianych w grze, z symulowanym systemem 

hormonalnym i mózgiem opartym na sieci neuronowej dla każdego stworzenia. Gry takie jak Half Life 

i The Last of Us używają postaci kontrolowanych przez AI do współpracy z graczem, co oznacza, że są 

na ekranie znacznie dłużej, a wszelkie błędy są znacznie bardziej zauważalne. Strzelanki FPS i gry RTS 

zostały poddane znaczącym badaniom naukowym (na przykład coroczny konkurs na sztuczną 

inteligencję Starcrafta). Gry RTS wykorzystują techniki sztucznej inteligencji wykorzystywane w 

symulacji wojskowej (do tego stopnia, że Full Spectrum Warrior zaczynał życie jako symulator szkolenia 

wojskowego). Gry sportowe i gry samochodowe w szczególności mają swoje własne wyzwania AI, z 

których niektóre pozostają w dużej mierze nierozwiązane (na przykład dynamiczne obliczanie 

najszybszego sposobu poruszania się po torze wyścigowym byłoby pomocne dla zespołów sportów 

motorowych), podczas gdy gry fabularne (RPG) ze złożonymi interakcjami postaci wciąż 

zaimplementowanymi, ponieważ drzewa rozmów wydają się spóźnione na coś lepszego (ciekawa i 

wyrafinowana sztuczna inteligencja konwersacyjna została zaimplementowana w grach takich jak 

Façade i Blood and Laurels ,jedyna wydana gra wykorzystująca krótkotrwały silnik gry Versu ). Z 

pewnością przebyliśmy długą drogę. Ale chociaż mamy ogromną różnorodność sztucznej inteligencji w 

grach, wiele gatunków nadal używa prostej sztucznej inteligencji z 1979 roku, ponieważ to wszystko, 

czego potrzebują. Sztuczna inteligencja w większości gier odpowiada na trzy podstawowe potrzeby: 

zdolność do poruszania postaciami, zdolność do podejmowania decyzji o tym, gdzie się poruszać oraz 

umiejętność myślenia taktycznego lub strategicznego. Chociaż mamy szeroki zakres podejść, wszystkie 

spełniają te same trzy podstawowe wymagania. 

MODEL GRY AI 

Znajdziesz tu się ogromne zoo algorytmów i technik. Łatwo byłoby się zgubić, dlatego ważne jest, aby 

zrozumieć, jak te elementy do siebie pasują. Aby pomóc, użyłem spójnej struktury, aby 

kontekstualizować sztuczną inteligencję używaną w grze. Nie jest to jedyny możliwy model i nie jest to 

jedyny model, który skorzystałby na technikach tu opisanych. Aby jednak dyskusje były jaśniejsze, 

pokażę, jak każda technika pasuje do ogólnej struktury tworzenia inteligentnych postaci w grze. 

Dzielimy zadanie AI na trzy sekcje: ruch, podejmowanie decyzji i strategia. Pierwsze dwie sekcje 

zawierają algorytmy, które działają na zasadzie znak po znaku, a ostatnia sekcja działa w zespole lub 

po stronie. Wokół tych trzech elementów AI znajduje się cały zestaw dodatkowej infrastruktury. Nie 

wszystkie aplikacje do gier wymagają wszystkich poziomów sztucznej inteligencji. Gry planszowe, takie 

jak Szachy czy Warcaby, wymagają tylko poziomu strategii; postacie w grze (jeśli w ogóle można je tak 



nazwać) nie podejmują własnych decyzji i nie muszą się martwić o to, jak się poruszać. Z drugiej strony 

w wielu grach nie ma żadnej strategii. Postacie niezależne w grach platformowych, takich jak Hollow 

Knight czy Super Mario Bros., są czysto reaktywne, podejmując własne, proste decyzje i na ich 

podstawie. Nie ma koordynacji, która zapewniłaby, że wrogie postacie najlepiej wykonają zadanie 

udaremnienia gracza. 

RUCH 

Ruch odnosi się do algorytmów, które zamieniają decyzje w pewien rodzaj ruchu. Kiedy postać wroga 

bez ataku pociskiem musi zaatakować gracza w Super Mario Sunshine, najpierw kieruje się 

bezpośrednio do gracza. Kiedy jest wystarczająco blisko, może faktycznie atakować. Decyzja o ataku 

jest podejmowana przez zestaw algorytmów ruchu, które skupiają się na lokalizacji gracza. Dopiero 

wtedy można odtworzyć animację ataku i wyczerpać zdrowie gracza. Algorytmy ruchu mogą być 

bardziej złożone niż zwykłe samonaprowadzanie. Postać może potrzebować omijania przeszkód po 

drodze, a nawet przedzierania się przez szereg pomieszczeń. Strażnik na niektórych poziomach Splinter 

Cell zareaguje na pojawienie się gracza, podnosząc alarm. Może to wymagać nawigowania do 

najbliższego naściennego punktu alarmowego, który może znajdować się w dużej odległości i może 

wiązać się ze skomplikowaną nawigacją wokół przeszkód lub przez korytarze. Wiele działań 

przeprowadza się bezpośrednio przy użyciu animacji. Jeśli Sim w The Sims siedzi przy stole z jedzeniem 

przed sobą i chce wykonać akcję jedzenia, po prostu odtwarzana jest animacja jedzenia. Gdy sztuczna 

inteligencja zdecyduje, że postać powinna jeść, nie jest już potrzebna sztuczna inteligencja (używana 

technologia animacji nie jest opisana w tej książce). Jeśli jednak ta sama postać jest przy tylnych 

drzwiach, kiedy chce zjeść, ruch AI musi poprowadzić ją do krzesła (lub do innego pobliskiego źródła 

pożywienia). 

PODEJMOWANIE DECYZJI 

Podejmowanie decyzji polega na tym, że postać zastanawia się, co dalej. Zazwyczaj każda postać ma 

szereg różnych zachowań, które może wykonać: atakowanie, stanie w miejscu, ukrywanie się, 

eksploracja, patrolowanie i tak dalej. System podejmowania decyzji musi ustalić, które z tych zachowań 

jest najbardziej odpowiednie w każdym momencie gry. Wybrane zachowanie można następnie 

wykonać za pomocą technologii ruchu AI i animacji. Najprościej rzecz ujmując, postać może mieć 

bardzo proste zasady wyboru zachowania. Zwierzęta gospodarskie na różnych poziomach gier Zelda 

będą stać w miejscu, chyba że gracz zbliży się zbyt blisko, po czym odsuną się na niewielką odległość. 

Z drugiej strony, wrogowie w Half-Life 2 [194] podejmują złożone decyzje, w których będą próbować 

różnych strategii, aby dotrzeć do gracza: łącząc ze sobą pośrednie działania, takie jak rzucanie granatów 

i podłożenie ognia tłumiącego w celu osiągnięcia ich cele. Niektóre decyzje mogą wymagać SI ruchu, 

aby je wykonać. Walka wręcz lub atak będzie wymagał od postaci zbliżenia się do ofiary. W ciężkich 

grach bojowych, takich jak Dark Souls, podejmowanie decyzji przesuwa postać w kierunku celu, a także 

określa, jaki atak, a tym samym, jaka animacja zostanie wykonana. W innych grach, po podjęciu decyzji, 

z góry określona animacja jest odtwarzana bez żadnego dodatkowego ruchu (na przykład jedzący Sim) 

lub stan gry jest bezpośrednio modyfikowany bez jakiejkolwiek wizualnej informacji zwrotnej (gdy SI 

kraju w Sid Meier's Civilization VI postanawia na przykład badać nową technologię, po prostu dzieje się 

to bez wizualnej informacji zwrotnej dla gracza). 

STRATEGIA 

Możesz przejść długą drogę z ruchu AI i podejmowania decyzji AI, a większość gier trójwymiarowych 

(3D) opartych na akcji wykorzystuje tylko te dwa elementy. Ale aby koordynować cały zespół, 

potrzebna jest strategiczna sztuczna inteligencja. Strategia odnosi się do ogólnego podejścia 

stosowanego przez grupę postaci. W tej kategorii znajdują się algorytmy AI, które nie kontrolują tylko 



jednej postaci, ale wpływają na zachowanie całego zestawu postaci. Każda postać w grupie może (i 

zwykle będzie) mieć własne algorytmy podejmowania decyzji i ruchu, ale ogólnie na ich podejmowanie 

decyzji będzie miała wpływ strategia grupy. W oryginalnym Half-Life wrogowie pracowali jako zespół, 

aby otoczyć i wyeliminować gracza. Często mijano gracza, by zająć pozycję oskrzydlającą. Zostało to 

śledzone w nowszych grach, takich jak ewoluujący silnik AI w serii Medal of Honor. Z biegiem czasu 

zaobserwowaliśmy coraz większe wyrafinowanie w rodzajach działań strategicznych, które może 

przeprowadzić zespół wrogów. 

INFRASTRUKTURA 

Jednak same algorytmy AI to tylko połowa sukcesu. Aby faktycznie zbudować sztuczną inteligencję do 

gry, potrzebujemy całego zestawu dodatkowej infrastruktury. Żądania ruchu muszą zostać 

przekształcone w działanie w grze za pomocą animacji lub, w coraz większym stopniu, symulacji fizyki. 

Podobnie sztuczna inteligencja potrzebuje informacji z gry, aby podejmować rozsądne decyzje. Nazywa 

się to czasem „percepcją” (zwłaszcza w akademickiej sztucznej inteligencji): ustalenie, jakie informacje 

zna postać. W praktyce jest to znacznie szersze niż tylko symulowanie tego, co każda postać może 

zobaczyć lub usłyszeć, ale obejmuje wszystkie interfejsy między światem gry a sztuczną inteligencją. 

Ten światowy interfejs to często znaczna część pracy wykonywanej przez programistę AI, a z mojego 

doświadczenia wynika, że jest to duża część wysiłku związanego z debugowaniem AI. Wreszcie, cały 

system AI musi być zarządzany, aby wykorzystywał odpowiednią ilość czasu procesora i pamięci. 

Chociaż dla każdego obszaru gry istnieje zwykle pewien rodzaj zarządzania wykonaniem (na przykład 

algorytmy poziomu szczegółowości do renderowania), zarządzanie sztuczną inteligencją wymaga 

całego zestawu własnych technik i algorytmów. Każdy z tych komponentów może być uważany za 

będący poza zakresem kompetencji programisty AI. Czasami tak jest (w szczególności system animacji 

jest często częścią silnika graficznego lub coraz częściej ma własnych dedykowanych programistów), 

ale są tak kluczowe dla działania sztucznej inteligencji, że nie można ich całkowicie uniknąć. W tej 

książce szczegółowo omówiłem każdy element infrastruktury z wyjątkiem animacji. 

AI OPARTA NA AGENTACH 

Nie używam zbyt często terminu „agenci”, mimo że opisany przeze mnie model jest modelem 

agentowym. W tym kontekście sztuczna inteligencja oparta na agentach polega na tworzeniu 

autonomicznych postaci, które pobierają informacje z danych gry, określają, jakie działania należy 

podjąć w oparciu o te informacje, i wykonują te działania. Można to postrzegać jako projekt oddolny: 

zaczynasz od ustalenia, jak będzie się zachowywać każda postać i zaimplementowania sztucznej 

inteligencji potrzebnej do tego. Ogólne zachowanie gry jest zatem funkcją tego, jak ze sobą współgrają 

zachowania poszczególnych postaci. Pierwsze dwa elementy modelu AI, którego użyjemy, ruch i 

podejmowanie decyzji, składają się na sztuczną inteligencję agenta w grze. W przeciwieństwie do tego, 

sztuczna inteligencja nie oparta na agentach stara się ustalić, jak wszystko powinno działać, od góry do 

dołu i buduje jeden system do symulacji wszystkiego. Przykładem jest symulacja ruchu i pieszych w 

miastach w Grand Theft Auto 3. Ogólny przepływ ruchu i pieszych jest obliczany na podstawie pory 

dnia i regionu miasta i jest przekształcany w pojedyncze samochody i osoby tylko wtedy, gdy gracz je 

widzi. Jednak rozróżnienie jest mgliste. Przyjrzymy się technikom poziomu szczegółowości, które są 

bardzo odgórne, podczas gdy większość sztucznej inteligencji postaci jest oddolna. Dobry programista 

AI będzie mieszać i dopasowywać wszelkie niezawodne techniki, które pozwolą wykonać zadanie, 

niezależnie od podejścia. Zawsze kieruję się tym pragmatycznym podejściem. Dlatego w tej książce 

unikam terminologii opartej na agentach i wolę mówić ogólnie o postaciach w grze, niezależnie od ich 

struktury. 

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH 



Istnieją trzy kluczowe elementy implementacji opisanych technik: sam algorytm, struktury danych, od 

których algorytm zależy, oraz sposób, w jaki świat gry jest przedstawiany algorytmowi (często 

zakodowany jako odpowiednia struktura danych). Każdy element jest omówiony osobno w tekście. 

ALGORYTMY 

Algorytmy to procesy, które krok po kroku generują rozwiązanie problemu AI. Przyjrzymy się 

algorytmom, które generują trasy przez poziom gry, aby osiągnąć cel, algorytmom, które określają 

kierunek ruchu, aby przechwycić uciekającego wroga, algorytmom, które uczą się, co gracz powinien 

zrobić dalej i wielu innym.  Struktury danych to druga strona medalu algorytmów. Przechowują dane 

w taki sposób, że algorytm może szybko nimi manipulować, aby znaleźć rozwiązanie. Często struktury 

danych muszą być dostrojone do jednego konkretnego algorytmu, a szybkość ich wykonywania jest 

nierozerwalnie związana. Aby zaimplementować i dostroić algorytm, musisz znać zestaw elementów, 

które są omówione krok po kroku w tekście:  

• Problem, który algorytm próbuje rozwiązać 

• Ogólny opis działania rozwiązania, w tym diagramy tam, gdzie są potrzebne 

• Pseudokodowa prezentacja algorytmu 

• Wskazanie struktur danych wymaganych do obsługi algorytmu, w tym pseudokodu, jeśli jest to 

wymagane 

• Doradztwo wdrożeniowe, w razie potrzeby 

• Analiza wydajności algorytmu: szybkość jego wykonywania, zużycie pamięci i skalowalność 

• Słabości w podejściu 

Często przedstawiam zestaw algorytmów, które stają się coraz bardziej złożone i potężne. 

Przedstawiono prostsze algorytmy, aby pomóc Ci wyczuć, dlaczego złożone algorytmy mają swoją 

strukturę. Odskocznie są opisane nieco bardziej szkicowo niż cały system. Niektóre kluczowe algorytmy 

sztucznej inteligencji w grze mają dosłownie setki odmian. Kiedy opisywany jest kluczowy algorytm, 

często podam krótki przegląd głównych wariantów w krótszych terminach. 

Charakterystyka wydajności 

W miarę możliwości starałem się w każdym przypadku uwzględnić właściwości wykonawcze algorytmu. 

Szybkość wykonywania i zużycie pamięci często zależą od rozmiaru rozważanego problemu. Użyłem 

standardowej notacji O(), aby wskazać kolejność najbardziej znaczącego elementu w tym skalowaniu. 

Algorytm można opisać jako O(n log n) w wykonaniu i O(n) w pamięci, gdzie n jest zwykle jakimś 

składnikiem problemu, takim jak liczba innych znaków w obszarze lub liczba power-upy na poziomie. 

Dobry tekst na temat ogólnych algorytmów dla informatyki zapewni pełne matematyczne podejście 

do sposobu, w jaki wartości O() są uzyskiwane, oraz implikacji, jakie mają one dla wydajności algorytmu 

w świecie rzeczywistym. W tej książce pomijam wyprowadzenia lub dowody. Gdy pełne wskazanie 

złożoności jest zbyt skomplikowane, wskazuję przybliżony czas działania lub pamięć w tekście, zamiast 

próbować uzyskać dokładną wartość O(). Niektóre algorytmy mają wprowadzające w błąd 

charakterystyki wydajności. Możliwe jest tworzenie wysoce nieprawdopodobnych sytuacji, aby celowo 

sprawić, by działały słabo. W regularnym użyciu (i na pewno w każdym użyciu, które prawdopodobnie 

będziesz mieć w grze), będą miały znacznie lepszą wydajność. W takim przypadku starałem się wskazać 

zarówno oczekiwane, jak i najgorsze wyniki. O ile nie zaznaczono inaczej, prawdopodobnie możesz 

bezpiecznie zignorować wartość najgorszego przypadku. 



Pseudo kod 

Algorytmy u nas są przedstawione w pseudokodzie dla zwięzłości i prostoty. Pseudo-kod to 

wyimaginowany język programowania, który wycina wszelkie szczegóły implementacji specyficzne dla 

dowolnego prawdziwego języka programowania. Powinien opisywać algorytm wystarczająco 

szczegółowo, aby można go było zaimplementować w wybranym języku. Nasz pseudokod przypomina 

bardziej proceduralny język programowania w porównaniu z pseudokodem, który można znaleźć w 

bardziej teoretycznych książkach o algorytmach. Ponadto używam pseudokodu do opisywania struktur 

danych i interfejsów, a także algorytmów, ponieważ algorytmy nasze są często ściśle związane z 

otaczającymi go bitami oprogramowania w sposób, który jest bardziej naturalnie uchwycony za 

pomocą kodu. Wiele algorytmów AI musi pracować ze stosunkowo wyrafinowanymi strukturami 

danych: listami, tabelami, kolejkami priorytetowymi, tablicami asocjacyjnymi i tak dalej. Niektóre języki 

zapewniają te wbudowane, inne udostępniają je jako biblioteki lub dostęp za pośrednictwem funkcji. 

Aby wyjaśnić to, co się dzieje, pseudokod traktuje te struktury danych tak, jakby były częścią języka, 

znacznie upraszczając kod. Tworząc pseudokod w tej książce, w miarę możliwości trzymałem się tych 

konwencji: 

• Wcięcie wskazuje na strukturę bloku i jest zwykle poprzedzone dwukropkiem. Nie ma nawiasów 

klamrowych ani stwierdzeń „koniec”. To sprawia, że kod jest znacznie prostszy, z mniejszą liczbą 

zbędnych linii, które rozdęłyby wykazy. Dobry styl programowania zawsze używa wcięć tak samo, jak 

innych znaczników bloków, więc równie dobrze możemy po prostu użyć wcięcia.  

• Funkcje są wprowadzane przez słowo kluczowe function, a klasy są wprowadzane przez słowo 

kluczowe class. Klasa dziedziczona określa swoją klasę nadrzędną po rozszerzeniu słowa kluczowego. 

Pseudo-kod nie będzie zawierał seterów i getterów, chyba że są one znaczące, wszystkie zmienne 

składowe będą dostępne.  

• Parametry funkcji są umieszczane w nawiasach, zarówno gdy funkcja jest zdefiniowana, jak i gdy jest 

wywoływana. Dostęp do metod klas uzyskuje się po nazwie, używając kropki między zmienną instancji 

a metodą - na przykład instance.variable(). 

• Typy mogą być podane po nazwie zmiennej lub nazwie parametru, oddzielone dwukropkiem. Typ 

zwracany z funkcji następuje ->. 

• Wszystkie zmienne są lokalne w zakresie, w którym są zadeklarowane, zwykle funkcja lub metoda. 

Zmienne zadeklarowane w definicji klasy, ale nie w metodzie, są zmiennymi instancji klasy.  

• Pojedynczy znak równości = jest operatorem przypisania, podczas gdy podwójny znak równości == 

jest testem równości. Modyfikatory przypisania, takie jak +=, istnieją dla wszystkich operacji 

matematycznych.  

• Konstrukcje zapętlone to a i for a in b. Pętla for może iterować po dowolnej tablicy. Może również 

iterować po serii liczb, używając składni dla a in 0..5.  

• Zakres jest oznaczony przez 0..5. Zakresy zawsze zawierają ich najniższą wartość, ale nie najwyższą, 

więc 1..4 zawiera tylko liczby (1; 2; 3). Zakresy mogą być otwarte, na przykład 1.., co oznacza wszystkie 

liczby większe lub równe 1; lub ..4, co jest identyczne z 0..4. Zakresy mogą się zmniejszać, ale zauważ, 

że najwyższa wartość nadal nie znajduje się w zakresie: więc 4..0 to zestaw (3; 2; 1; 0).2 

• Operatory logiczne to i, lub i nie. Wartości logiczne mogą być prawdziwe lub fałszywe.  

• Symbol # wprowadza komentarz do pozostałej części wiersza.  



• Elementy tablicy są podane w nawiasach kwadratowych i są indeksowane przez zero (tj. pierwszym 

elementem tablicy a jest a[0]). Podtablica jest oznaczona zakresem w nawiasach, więc a[2..5] jest 

podtablicą składającą się z 3 do 5 elementów tablicy a. Formy z otwartym zakresem są poprawne: a[1..] 

jest podtablicą zawierającą wszystkie elementy oprócz pierwszego elementu a.  

• Generalnie zakładam, że tablice są równoważne listom. Możemy pisać je jako listy oraz dowolnie 

dodawać i usuwać elementy.  

 

Jako przykład poniższa próbka jest pseudokodem prostego algorytmu wyboru najwyższej wartości z 

nieposortowanej tablicy:  

1 function maximum(array:float[]) -> float:  

2 max: float = array[0]  

3 for element in array[1..]:  

4 if element > max:  

5 max = element 

6 return max 

Od czasu do czasu zostanie wyjaśniony fragment składni specyficzny dla algorytmu, który pojawia się 

w tekście. Programiści prawdopodobnie zauważą, że pseudokod ma więcej niż przelotne 

podobieństwo do języka programowania Python, ze strukturami podobnymi do Ruby wyskakującymi 

od czasu do czasu i przyprawą Lua. Jest to celowe, ponieważ Python jest językiem łatwym do 

odczytania. Niemniej jednak podobieństwo jest tylko powierzchowne, listingi wciąż są pseudokodem, 

a nie implementacjami Pythona. Podobieństwo nie ma sugerować stronniczości językowej lub 

implementacyjnej 

REPREZENTACJA 

Informacje w grze często muszą zostać przekształcone w odpowiedni format do wykorzystania przez 

sztuczną inteligencję. Często oznacza to przekształcenie go w inną reprezentację lub strukturę danych. 

Gra może przechowywać poziom jako siatki geometrii 3D, a pozycje postaci jako (x; y; z) lokacje na 

świecie. Konwersja między tymi reprezentacjami jest procesem krytycznym, ponieważ często 

powoduje utratę informacji (o to chodzi: uprościć nieistotne szczegóły) i zawsze istnieje ryzyko utraty 

niewłaściwych fragmentów danych. Wybór właściwej reprezentacji jest kluczowym elementem 

implementacji AI, a niektóre reprezentacje są szczególnie ważne w grze AI. Kilka algorytmów zawartych 

w książce wymaga, aby gra została im przedstawiona w określonym formacie. Chociaż bardzo podobna 

do struktury danych, często nie będziemy martwić się bezpośrednio o to, jak zaimplementowana jest 

reprezentacja, ale zamiast tego skupimy się na interfejsie, który przedstawia kodowi AI. Ułatwia to 

integrację technik sztucznej inteligencji w grze, po prostu tworząc odpowiedni kod kleju, aby 

przekształcić dane gry w reprezentację wymaganą przez algorytmy. Na przykład wyobraź sobie, że 

chcemy sprawdzić, czy postać czuje się zdrowa, czy nie, w ramach jakiegoś algorytmu określającego jej 

działania. Możemy po prostu wymagać reprezentacji postaci za pomocą metody, którą możemy 

wywołać:  

1 class Character:  

2 # Zwróć prawdę, jeśli postać czuje się zdrowa, a w przeciwnym razie fałsz.  



3 function feelsHealthy() -> bool 

Możesz to następnie wdrożyć, sprawdzając wynik zdrowia postaci, utrzymując „zdrową” wartość 

logiczną dla każdej postaci, a nawet uruchamiając cały algorytm w celu określenia stanu psychicznego 

postaci i jej postrzegania własnego zdrowia. Jeśli chodzi o rutynę podejmowania decyzji, nie ma 

znaczenia, w jaki sposób generowana jest wartość. Pseudokod definiuje interfejs (w sensie 

obiektowym), który można zaimplementować w dowolny sposób. Gdy reprezentacja jest szczególnie 

ważna lub trudna (a jest ich kilka), opiszę szczegółowo możliwe implementacje. 

IMPLEMENTACJA 

Jeszcze dziesięć lat temu większość programistów używała C++ do swojego kodu AI. Dekadę wcześniej 

znaczna liczba opierająca się na rozwoju C. Games jest teraz znacznie bardziej zróżnicowana. Swift i 

Java (dla platform mobilnych), C# dla silnika gry unity, JavaScript w sieci. Istnieje wiele innych języków 

używanych tu i ówdzie przy tworzeniu gier: Lisp, Lua lub Python, zwłaszcza jako języki skryptowe; 

ActionScript dla kilku pozostałych programistów Flash. Osobiście pracowałem ze wszystkimi tymi 

językami w takim czy innym momencie, więc starałem się być jak najbardziej niezależny od języka, 

jednocześnie udzielając porad dotyczących implementacji. Spośród nich C i C++ są nadal używane w 

kodzie, który absolutnie musi działać tak szybko, jak to możliwe. W niektórych miejscach część dyskusji 

na temat struktur danych i optymalizacji skupi się na C++, ponieważ optymalizacje są specyficzne dla 

C++. 



GRY AI 

Zanim przejdziemy do szczegółów poszczególnych technik i algorytmów, warto poświęcić trochę czasu 

na zastanowienie się, czego potrzebujemy od sztucznej inteligencji naszej gry. W tej części przyjrzymy 

się ogólnym kwestiom związanym ze sztuczną inteligencją w grach: jakie rodzaje podejść działają, co 

należy wziąć pod uwagę i jak można je wszystkie połączyć.  

BŁĄD ZŁOŻONOŚCI 

Powszechnym błędem jest myślenie, że im bardziej skomplikowana sztuczna inteligencja w grze, tym 

lepiej postacie będą wyglądać dla gracza. Tworzenie dobrej sztucznej inteligencji polega na 

dopasowaniu wymagań gry do właściwych zachowań i odpowiednich algorytmów, które je produkują. 

W tym tekście jest oszałamiający wachlarz technik, a właściwa nie zawsze jest najbardziej oczywistym 

wyborem. Niezliczone przykłady trudnej do wdrożenia, złożonej sztucznej inteligencji zaowocowały 

złym, a nawet głupio wyglądającym zachowaniem. Podobnie, bardzo prosta technika może być 

doskonała, jeśli jest dobrze stosowana. 

KIEDY PROSTE RZECZY WYGLĄDAJĄ DOBRZE 

W ostatniej części wspomniałem o Pac-Manie, jednej z pierwszych gier z dowolną postacią AI postaci. 

AI ma trzy stany: jeden normalny, kiedy gracz zbiera pestki; drugi stan, kiedy gracz zjadł power-up i 

chce się zemścić; i stan końcowy, który wyzwala się w określonych odstępach czasu, aby duchy trochę 

się cofnęły. We wszystkich trzech stanach każdy z czterech duchów ma cel. Porusza się w linii prostej 

aż do skrzyżowania, a następnie wybiera trasę najbliższą jego celowi. Nie próbuje planować całej trasy, 

ani nawet sprawdzać, czy jej cel może zostać osiągnięty, po prostu zbliża się do niego. W stanie pogoni, 

podczas polowania na gracza, każdy duch ma swój własny, prosty fragment kodu, aby wybrać cel. 

Blinky (czerwony duch) zawsze celuje w pozycję gracza. Pinky (oczywiście różowy) celuje w kwadrat 

cztery pola przed graczem, nawet jeśli znajduje się on wewnątrz lub po drugiej stronie ściany. Inky 

(jasnoniebieski) używa zmodyfikowanego offsetu własnego i pozycji gracza. Clyde (pomarańczowy) 

celuje w gracza, jeśli jest daleko, lub w róg planszy, jeśli jest blisko. Wszystkie te procedury kierowania 

można zaimplementować w jednym lub dwóch wierszach kodu. To jest tak proste, jak możesz sobie 

wyobrazić sztuczną inteligencję dla poruszającej się postaci. Każdy prostszy, a duchy byłyby albo bardzo 

przewidywalne (jeśli zawsze się w nich znajdowały), albo całkowicie losowe. Na własną rękę strategię 

duchów można łatwo przewidzieć; ich sztuczna inteligencja nie stanowi wyzwania. Ale razem, różne 

zachowania każdego ducha wystarczą, aby stworzyć znaczącą przeciwną siłę - tak bardzo, że sztuczna 

inteligencja do dziś otrzymuje pochlebne komentarze. Na przykład ten komentarz pojawił się niedawno 

na stronie internetowej: „Aby nadać grze trochę napięcia, w grze zaprogramowano sprytną sztuczną 

inteligencję. Duchy grupowały się, atakowały gracza, a następnie rozpraszały. Każdy duch miał swoją 

własną sztuczną inteligencję.” Inni gracze zgłaszali strategie wśród duchów: „Czwórka z nich jest 

zaprogramowana do zastawienia pułapki, a Blinky prowadzi gracza w zasadzkę, w której czają się 

pozostali trzej”. Prosta sztuczna inteligencja, wykonana dobrze, może wydawać się graczowi znacznie 

bardziej inteligentna niż jest w rzeczywistości. To samo zostało zgłoszone przez wielu innych twórców 

własnych gier. Jako skrajny przykład: kilka lat temu Chris Kingsley z Rebellion wspomniał o 

nieopublikowanym tytule Game Boy na Nintendo, w którym poszczególne wrogie postacie po prostu 

trafiają na gracza, ale dla odmiany, omijają w losowych odstępach czasu, gdy posuwają się do przodu. 

Gracze zgłosili, że te postacie „przewidziały” ich wzorce strzelania i uniknęły z drogi. Sztuczna 

inteligencja niczego nie przewidziała i tylko czasami udało jej się uniknąć zbiegu okoliczności. Jednak 

unik w odpowiednim momencie w kluczowym momencie pozostał w umyśle gracza i ukształtował jego 

postrzeganie sztucznej inteligencji. 

KIEDY ZŁOŻONE RZECZY WYGLĄDAJĄ ŹLE 



Oczywiście łatwo może się zdarzyć coś odwrotnego. Gra, na którą z niecierpliwością czekano, Herdy 

Gerdy, jedna z gier startowych, które Sony wykorzystywały do reklamowania nowych możliwości 

rozgrywki w chipie „silnika emocji” w swoim sprzęcie PlayStation 2. Gra jest grą pasterską. Na poziomie 

gry obecny jest ekosystem postaci. Gracz musi zaganiać osobniki różnych gatunków do odpowiednich 

zagród. Herding był używany wcześniej i od tego czasu jest elementem większej gry, ale w Herdy Gerdy 

stanowił całą rozgrywkę. Niestety, ruch postaci AI nie był w stanie sprostać wyzwaniu, jakim było 

bogate projektowanie poziomów. Łatwo było ich złapać w scenerii, a wykrycie kolizji mogło sprawić, 

że utknęli w nieodwracalnych miejscach. Byłoby to frustrujące (choć nierzadkie) w każdej grze. Ale 

wchodził w interakcję z pasterską sztuczną inteligencją w sposób, który sprawiał, że niektóre postacie 

wydawały się niespodziewanie nieinteligentne. Recenzje były mieszane, a sprzedaż słaba. W 

przeciwieństwie do Herdy Gerdy firma Black & White osiągnęła znaczący sukces sprzedażowy. Ale w 

niektórych miejscach cierpiała również z powodu świetnej sztucznej inteligencji, która wyglądała źle. 

Gra polega na nauczeniu postaci, co ma robić, łącząc przykład i informacje zwrotne. Kiedy ludzie po raz 

pierwszy grają w tę grę, często nieumyślnie uczą stworzenie złych nawyków, a w najgorszych 

przypadkach może ono nie być w stanie wykonać nawet najbardziej podstawowych czynności. 

Zwracając większą uwagę na to, jak działa sztuczna inteligencja stworzenia, gracze są w stanie lepiej 

nim manipulować, ale iluzja uczenia prawdziwego stworzenia może zniknąć. Większość 

skomplikowanych rzeczy, które widziałem, a które wyglądały źle, nigdy nie dotarła do finałowej gry. 

Jest to odwieczna pokusa dla programistów, aby korzystać z najnowszych technik i najbardziej 

rozreklamowanych algorytmów do implementacji sztucznej inteligencji postaci. Na późnym etapie 

rozwoju, kiedy ucząca się sztuczna inteligencja nadal nie może nauczyć się kierować samochodem po 

torze bez odjeżdżania na każdym rogu, na ratunek przychodzą prostsze algorytmy i wprowadzają je do 

gry. Wiedza, kiedy być złożonym, a kiedy prostym, jest najtrudniejszym elementem sztuki programisty 

AI w grze. Najlepsi programiści AI to ci, którzy potrafią użyć bardzo prostej techniki, aby stworzyć iluzję 

złożoności. Jest to łatwiejsze, gdy istnieje ścisła pętla sprzężenia zwrotnego między implementacją a 

projektowaniem gry. Niewielka modyfikacja wymagań może oznaczać możliwość zastosowania lepszej 

techniki AI, co prowadzi do lepszej gry. Czasami oznacza to uproszczenie wymaganego zachowania, 

aby było znacznie bardziej niezawodne. Niestety, przy tak dużej liczebności zespołu zajmującego się 

masowymi grami na komputery PC i konsole, programiście trudno jest mieć duży wpływ. Gry niezależne 

i mobilne, których zespoły są znacznie mniejsze, choć nie tak małe jak kilka lat temu, wciąż mają więcej 

możliwości. 

OKNO PERCEPCJI 

O ile twoja sztuczna inteligencja nie kontroluje wszechobecnego pomocnika lub wroga jeden na 

jednego, istnieje szansa, że twój gracz natknie się na postać tylko przez krótki czas. Dla jednorazowych 

strażników, których celem życiowym jest rozstrzelanie, może to być znacznie krótki czas. Trudniejsi 

wrogowie mogą być na ekranie przez kilka minut, gdy ich upadek jest planowany i wykonywany. Kiedy 

staramy się zrozumieć kogoś w prawdziwym życiu, naturalnie stawiamy się na jego miejscu. 

Przyglądamy się ich otoczeniu, informacjom, które czerpie ze swojego otoczenia i czynnościom, które 

wykonują. To samo dzieje się z postaciami z gry. Strażnik stojący w ciemnym pokoju słyszy dźwięk: 

„Nacisnąłbym włącznik światła”, myślimy. Jeśli strażnik tego nie zrobi, możemy założyć, że jest głupi. 

Jeśli dostrzeżemy kogoś tylko przez krótką chwilę, nie mamy wystarczająco dużo czasu, aby zrozumieć 

jego sytuację. Jeśli zobaczymy strażnika, który usłyszał hałas, nagle odwrócił się i powoli ruszył w 

przeciwnym kierunku, zakładamy, że sztuczna inteligencja jest uszkodzona. Strażnik powinien był 

przejść przez pokój w kierunku hałasu. Gdybyśmy obserwowali ich dłużej, żeby zobaczyć strażnika 

kierującego się do włącznika światła przy wyjściu, ich działanie byłoby zrozumiałe. Z drugiej strony 

strażnik może mimo wszystko nie pstryknąć włącznikiem światła i możemy to uznać za oznakę złego 

wdrożenia. Ale strażnik może wiedzieć, że światło nie działa lub może czekał, aż kolega wsunie 



papierosy pod drzwi, i pomyślał, że hałas jest predefiniowanym sygnałem. Gdybyśmy wiedzieli to 

wszystko, wiedzielibyśmy, że akcja była mimo wszystko inteligentna. Ta sytuacja bez wygranej jest 

oknem percepcji. Musisz upewnić się, że sztuczna inteligencja postaci odpowiada jej celowi w grze i 

uwadze, jaką otrzyma od gracza. Dodanie większej ilości sztucznej inteligencji do przypadkowych 

postaci może przyciągnąć cię do rzadkiego gracza, który spędza godziny na analizowaniu każdego 

poziomu, sprawdzaniu dziwnych zachowań lub błędów, ale wszyscy inni (w tym wydawca i prasa) mogą 

pomyśleć, że twoje programowanie było niechlujne. 

ZMIANY ZACHOWANIAM 

Okno percepcji to nie tylko czas. Pomyśl ponownie o duchach w Pac-Manie. Mogą nie sprawiać 

wrażenia odczuwania, ale nie robią niczego nie na miejscu. Dzieje się tak, ponieważ rzadko zmieniają 

zachowanie (najbardziej zauważalna jest ich transformacja, gdy gracz zjada power-up). Za każdym 

razem, gdy postać w grze zmienia zachowanie, zmiana ta jest znacznie bardziej widoczna niż samo 

zachowanie. W ten sam sposób, gdy zachowanie postaci powinno się oczywiście zmienić, a nie, zwraca 

uwagę. Jeśli dwóch strażników stoi i rozmawia ze sobą, a ty zestrzelisz jednego, drugi strażnik nie 

powinien kontynuować rozmowy! Zmiana zachowania prawie zawsze następuje, gdy gracz jest w 

pobliżu lub został zauważony. Tak samo jest w grach platformowych, jak w strategii czasu 

rzeczywistego. Dobrym rozwiązaniem jest zachowanie tylko dwóch zachowań przypadkowych postaci 

— normalnej akcji i akcji zauważonej przez gracza. 

RODZAJ AI W GRACH 

Gry zawsze były krytykowane za to, że są źle zaprogramowane w sensie inżynierii oprogramowania: 

używają sztuczek, tajemnych optymalizacji i niesprawdzonych technologii, aby uzyskać dodatkową 

szybkość lub zgrabne efekty. Chociaż silniki gier mogą być ponownie wykorzystywane, kod rozgrywki 

zwykle nie jest (lub przynajmniej nie jest pisany z myślą o tym), a silna presja czasu oznacza, że 

programiści często robią wszystko, czego potrzebują, aby ukończyć grę. Sztuczna inteligencja w grze 

nie jest inna. Istnieje duża przepaść między tym, co kwalifikuje się jako sztuczna inteligencja w grach 

(tj. za co odpowiada programista AI), a tym, co reszta branży programistycznej lub środowiska 

akademickiego uważa za sztuczną inteligencję. Z mojego doświadczenia wynika, że sztuczna 

inteligencja w grze to w równym stopniu hakowanie (rozwiązania ad hoc i zgrabne efekty), heurystyka 

(zasady praktyczne, które działają tylko w większości, ale nie we wszystkich przypadkach) i algorytmy 

(„właściwe” rzeczy). Większość tekstu jest skierowana do tej ostatniej grupy, ponieważ są to techniki, 

które możemy uogólnić, zbadać analitycznie, użyć w wielu grach i wbudować w silnik AI. Ale 

rozwiązania ad hoc i heurystyki są równie ważne i mogą tchnąć w postaci tyle samo życia, co najbardziej 

skomplikowany algorytm. 

HACKI 

Jest takie powiedzenie: „Jeśli wygląda jak ryba i pływa jak ryba, to prawdopodobnie jest ryba”. 

Rozumiemy zachowanie, replikując je z wystarczającą dokładnością. Jako podejście psychologiczne ma 

pewien rodowód (jest związany ze szkołą psychologii behawiorystycznej), ale zostało w dużej mierze 

zastąpione. Ten upadek z mody wpłynął również na psychologiczne podejście do sztucznej inteligencji. 

W pewnym momencie poznawanie ludzkiej inteligencji przez tworzenie maszyny do jej replikacji było 

całkiem akceptowalne, ale teraz jest to uważane za kiepską naukę. I nie bez powodu; w końcu 

budowanie maszyny do umiejętnej gry w szachy wymaga algorytmów, które oceniają miliony pozycji 

na szachownicy. Istoty ludzkie po prostu nie są do tego zdolne. Z drugiej strony,  inżynierom AI nie płaci 

się za zainteresowanie naturą rzeczywistości lub umysłu; chcemy postaci, które wyglądają dobrze. W 

większości przypadków oznacza to rozpoczęcie od ludzkich zachowań i próbę wypracowania 

najłatwiejszego sposobu ich implementacji w oprogramowaniu. Dobra sztuczna inteligencja w grach 



zwykle działa w tym kierunku. Deweloperzy rzadko budują świetne nowe algorytmy, a następnie zadają 

sobie pytanie „więc co mogę z tym zrobić?” Zamiast tego zaczynasz od projektu postaci i stosujesz 

najbardziej odpowiednie narzędzie, aby uzyskać wynik. Oznacza to, że to, co kwalifikuje się jako 

sztuczna inteligencja w grze, może być nierozpoznawalne jako technika sztucznej inteligencji. Prosty 

generator liczb losowych zastosowany rozsądnie może dać wiele wiarygodności. Generowanie liczby 

losowej nie jest techniką AI jako taką. W większości języków istnieją wbudowane funkcje do uzyskania 

liczby losowej, więc z pewnością nie ma sensu podawać do tego algorytmu! Ale może działać w 

zaskakująco wielu sytuacjach. Innym dobrym przykładem kreatywnego rozwoju sztucznej inteligencji 

jest The Sims. Chociaż pod powierzchnią dzieją się dość skomplikowane rzeczy, wiele zachowań postaci 

jest komunikowanych za pomocą animacji. Usuń animację postaci, a sztuczna inteligencja wyglądałaby 

znacznie mniej imponująco. W Gwiezdnych wojnach: Odcinek 1 - Racer postacie, które są zirytowane, 

dały mały cios innym postaciom. Quake II wprowadził polecenie „gest”, które jest teraz używane w 

szerokiej gamie gier pierwszoosobowych, w których postacie (i gracze) mogą odwrócić wroga. 

Wszystko to nie wymaga znaczącej infrastruktury AI. Nie potrzebują skomplikowanych modeli 

poznawczych, uczenia się ani sieci neuronowych. Potrzebują tylko kilku linijek kodu, które zaplanują 

animację we właściwym czasie. Zawsze szukaj prostych rzeczy, które mogą dać złudzenie inteligencji. 

Jeśli chcesz angażować postacie emocjonalne, czy jest możliwe dodanie do gry kilku animacji emocji 

(np. sfrustrowanego pocierania świątyni lub tupnięcia stopą)? Wyzwalanie ich we właściwym miejscu 

jest znacznie łatwiejsze niż próba przedstawienia stanu emocjonalnego postaci poprzez jej działania. 

Czy masz portfolio zachowań, z których wybierze postać? Czy wybór będzie wymagał złożonego 

ważenia wielu czynników? Jeśli tak, warto wypróbować wersję sztucznej inteligencji, która wybiera 

zachowanie całkowicie losowo (być może z różnym prawdopodobieństwem dla każdego zachowania). 

Możesz być w stanie odróżnić, ale Twoi klienci mogą nie; więc wypróbuj go, zanim zakodujesz złożoną 

wersję. 

HEURYSTYKA 

Heurystyka to praktyczna zasada, przybliżone rozwiązanie, które może działać w wielu sytuacjach, ale 

jest mało prawdopodobne we wszystkich. Istoty ludzkie cały czas używają heurystyk. Nie staramy się 

wypracować wszystkich konsekwencji naszych działań. Zamiast tego opieramy się na ogólnych 

zasadach, które sprawdziły się w przeszłości (lub w równym stopniu nas nauczono, a nawet poddano 

nas praniu mózgu). Może to być coś tak prostego, jak „jeśli coś stracisz, prześledź swoje kroki, aby tego 

poszukać” po heurystyki, które rządzą naszymi wyborami życiowymi, takie jak „nigdy nie ufaj 

sprzedawcy używanych samochodów”. Heurystyki zostały skodyfikowane i włączone do niektórych 

algorytmów w tej książce, a powiedzenie „heurystyka” programiście sztucznej inteligencji często 

wywołuje wyobrażenie o odnajdywaniu ścieżki lub zachowaniach zorientowanych na cel. Poza tym 

wiele technik opisanych w tej książce opiera się na heurystyce, która nie zawsze jest jednoznaczna. 

Istnieje kompromis między szybkością a dokładnością w obszarach takich jak podejmowanie decyzji, 

ruch i myślenie taktyczne (w tym sztuczna inteligencja w grach planszowych). Kiedy poświęca się 

dokładność, zwykle zastępuje się wyszukiwanie poprawnej odpowiedzi heurystyką. Szeroki zakres 

heurystyk można zastosować do ogólnych problemów AI, które nie wymagają konkretnego algorytmu. 

W naszym odwiecznym Pac-Manie, duchy poruszają się, obierając trasę na skrzyżowaniu, które 

prowadzi do ich aktualnego celu. Nie próbują obliczyć najlepszej trasy: najkrótszej lub najszybszej. 

Może to być dość skomplikowane i wymagać odwrócenia się od siebie, a ostatecznie może być zbędne, 

ponieważ pozycja gracza wciąż się zmienia. Ale praktyczna zasada (ruch w aktualnym kierunku celu) 

działa przez większość czasu i zapewnia graczowi wystarczającą kompetencję, aby zrozumieć, że duchy 

w swoim ruchu nie są czysto przypadkowe. W Warcraft (i wielu innych grach RTS, które nastąpiły 

później) istnieje heurystyka, która przesuwa postać nieco do przodu, aby mogła zaatakować wroga 

znajdującego się ułamek poza zasięgiem postaci. Chociaż to działało w większości przypadków, nie 



zawsze była to najlepsza opcja. Wielu graczy było sfrustrowanych, gdy rozległe struktury obronne 

zaczęły się poruszać, gdy wrogowie się zbliżyli. Później gry RTS pozwalały graczowi wybrać, czy to 

zachowanie zostało włączone, czy nie. W wielu grach strategicznych, w tym w grach planszowych, 

różnym jednostkom lub pionom przypisywana jest pojedyncza wartość liczbowa, aby pokazać, jak 

„dobre” są. W szachach pionki często otrzymują jeden punkt, gońce i skoczki trzy, wieże pięć, a hetman 

osiem. To jest heurystyka; zastępuje złożone obliczenia dotyczące możliwości jednostki jedną liczbą. A 

numer może być wcześniej zdefiniowany przez programistę. Sztuczna inteligencja może określić, która 

strona jest przed nami, po prostu dodając liczby. W RTS może znaleźć najlepszą ofensywną jednostkę 

do zbudowania, porównując liczbę z kosztem. Wiele przydatnych efektów można osiągnąć po prostu 

manipulując liczbą. Nie ma na to algorytmu ani techniki. I nie znajdziesz tego w opublikowanych 

badaniach AI. Ale to chleb powszedni pracy programisty AI. 

Wspólna heurystyka 

W kółko pojawia się garść heurystyk. Są dobrym punktem wyjścia przy początkowym rozwiązywaniu 

problemu.  

Najbardziej ograniczone 

Biorąc pod uwagę obecny stan świata, należy wybrać jeden przedmiot z zestawu. Wybrany element 

powinien być tym, który byłby opcją dla najmniejszej liczby stanów. Na przykład oddział postaci atakuje 

grupę wrogów. Jeden z wrogów nosi rodzaj zbroi, którą może przebić tylko jeden karabin. Jeden 

członek oddziału ma ten karabin. Kiedy wybierają kogo zaatakować, w grę wchodzi najbardziej 

ograniczona heurystyka; tylko jeden członek oddziału może zaatakować tego wroga, więc to jest akcja, 

którą powinni podjąć. Nawet jeśli ich broń byłaby potężniejsza przeciwko innym wrogom, ich koledzy 

z drużyny powinni poradzić sobie z innymi.  

Najpierw zrób najtrudniejszą rzecz 

Najtrudniejsza rzecz do zrobienia często ma konsekwencje dla wielu innych działań. Lepiej zrobić to 

najpierw, niż stwierdzić, że łatwe rzeczy dobrze się układają, ale ostatecznie są zmarnowane. Na 

przykład armia ma dwa oddziały z pustymi miejscami. Komputer planuje stworzenie pięciu 

wojowników orków i ogromnego kamiennego trolla. Chce skończyć ze zrównoważonymi składami. Jak 

powinien przydzielać jednostki do oddziałów? Kamienny Troll wymaga najwięcej slotów, więc jest 

najtrudniejszy do przydzielenia. Powinien być umieszczony jako pierwszy. Gdyby Orkowie zostali 

przydzieleni jako pierwsi, byliby zrównoważeni między dwiema drużynami, zostawiając miejsce dla 

połowy trolla w każdej drużynie, ale trolle nie miały dokąd się udać.  

Najpierw wypróbuj najbardziej obiecującą rzecz 

Jeśli istnieje wiele opcji dostępnych dla sztucznej inteligencji, często możliwe jest przyznanie każdemu 

z nich naprawdę surowego i gotowego wyniku. Nawet jeśli ten wynik jest dramatycznie niedokładny, 

wypróbowanie opcji w malejącej kolejności wyników zapewni lepszą wydajność niż próbowanie rzeczy 

wyłącznie losowo. 

ALGORYTMY 

I tak dochodzimy do ostatniej trzeciej części pracy programisty AI: budowania algorytmów 

wspierających interesujące zachowanie postaci. Hacki i heurystyki zaprowadzą Cię daleko, ale 

poleganie na nich oznacza, że będziesz musiał ciągle odkrywać koło na nowo. Ogólne elementy 

sztucznej inteligencji, takie jak ruch, podejmowanie decyzji i myślenie taktyczne, korzystają z 

wypróbowanych i przetestowanych metod, które można bez końca wykorzystywać ponownie. Ten 



tekst dotyczy tego rodzaju technik, a kilka następnych sekcji przedstawia ich dużą liczbę. Pamiętaj 

tylko, że w każdej sytuacji, w której najlepszym sposobem jest złożony algorytm, prawdopodobnie jest 

kilka innych, w których prostszy hack lub heurystyka załatwią sprawę. 

OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI I PAMIĘCI 

Największym ograniczeniem pracy programisty AI są fizyczne ograniczenia maszyny. Sztuczna 

inteligencja gier nie może pozwolić sobie na luksus wielodniowego czasu przetwarzania i terabajtów 

pamięci. Nie mamy nawet luksusu korzystania z całego procesora i pamięci komputera, na którym 

działa gra. Inne zadania, takie jak grafika, dźwięk, sieć i dane wejściowe, wymagają miejsca i czasu. W 

zespołach, w których różne grupy programistów muszą równolegle pracować nad swoimi 

specjalnościami, zostanie ustalony budżet szybkości i pamięci. Jednym z powodów, dla których techniki 

sztucznej inteligencji z badań akademickich lub komercyjnych nie znajdują szerokiego zastosowania, 

jest ich czas przetwarzania lub wymagania dotyczące pamięci. Algorytm, który może być atrakcyjny w 

prostym demie, może spowolnić grę produkcyjną. W tej sekcji omówiono problemy sprzętowe niskiego 

poziomu związane z projektowaniem i konstruowaniem kodu AI. Większość tego, co jest tutaj zawarte, 

to ogólne porady dotyczące całego kodu gry. Jeśli jesteś na bieżąco z aktualnymi problemami 

związanymi z programowaniem gier i chcesz po prostu zapoznać się ze sztuczną inteligencją, możesz 

bezpiecznie pominąć tę sekcję.  

PROCESY Z PROCESORAMI 

Najbardziej oczywistym ograniczeniem wydajności gry jest szybkość procesora, na którym działa. 

Pierwotnie wszystkie maszyny do gier miały jeden główny procesor, który odpowiadał również za 

grafikę. Większość sprzętu do gier ma teraz kilka procesorów (zazwyczaj kilka rdzeni przetwarzających 

na tym samym kawałku krzemu) i dedykowane procesory graficzne do przetwarzania grafiki. Z reguły 

procesory są szybsze i bardziej elastyczne, podczas gdy GPU jest bardziej równoległy. Kiedy zadanie 

można podzielić na wiele prostych podzadań, z których wszystkie działają w tym samym czasie, 

dziesiątki do tysięcy rdzeni przetwarzających na GPU może być o rząd wielkości szybciej niż to samo 

zadanie uruchamiane sekwencyjnie na procesorze. Sterowniki kart graficznych miały kiedyś „stałe 

funkcje” potoków, w których kod graficzny był wbudowany w sterownik i można go było modyfikować 

tylko w ramach wąskich parametrów. Nie można było zrobić wiele poza grafiką na karcie graficznej. 

Teraz sterowniki obsługują technologie takie jak Vulkan, DirectX 11, CUDA i OpenCL, które umożliwiają 

wykonywanie kodu ogólnego przeznaczenia na GPU. W rezultacie więcej funkcji zostało przeniesionych 

na GPU, uwalniając więcej mocy obliczeniowej procesora. Udział czasu przetwarzania przeznaczonego 

na sztuczną inteligencję wzrastał zrywami i rozpoczynał się w ciągu ostatnich dwóch dekad. W 

niektórych przypadkach większość obciążenia procesora jest teraz obciążona, a na GPU działa sztuczna 

inteligencja. Wraz ze wzrostem prędkości procesora jest to oczywiście dobra wiadomość dla 

programistów AI, którzy chcą stosować bardziej skomplikowane algorytmy, szczególnie w 

podejmowaniu decyzji i opracowywaniu strategii. Ale chociaż przyrostowe ulepszenia czasu procesora 

pomagają odblokować nowe techniki, nie rozwiązują podstawowego problemu. Uruchomienie wielu 

algorytmów AI zajmuje dużo czasu. Kompleksowy system odnajdywania ścieżek może zająć dziesiątki 

milisekund na każdą postać. Oczywiście w RTS-ie z 1000 znaków nie ma szans na uruchomienie każdej 

klatki. Złożona sztuczna inteligencja, która działa w grach, musi zostać podzielona na komponenty o 

niewielkich rozmiarach, które można rozłożyć na wiele klatek. Rozdział poświęcony zarządzaniu 

zasobami pokazuje, jak to osiągnąć. Zastosowanie tych technik do wielu długotrwałych algorytmów 

sztucznej inteligencji może wprowadzić je w sferę praktyczności. 

Obawy niskiego poziomu 



Jedną z dużych zmian w branży w ciągu ostatnich 10 lat było odejście od C++, które ma hegemonię nad 

programowaniem gier. Teraz zachowanie postaci, logika gry i sztuczna inteligencja są często pisane w 

językach wyższego poziomu, takich jak C#, Swift, Java, a nawet w językach skryptowych. Jest to istotne, 

ponieważ języki te zapewniają programiście mniejsze możliwości mikrozarządzania charakterystyką 

wydajności ich kodu. W C++ nadal pracują programiści AI, którzy nadal potrzebują dobrej znajomości 

charakterystyki wydajności procesorów „gołego metalu”, ale z mojego niedawnego doświadczenia 

wynika, że programiści tacy są zwykle specjalistami niskiego poziomu pracującymi nad silnikami AI: 

portfolio zaprojektowanych funkcji do ponownego wykorzystania w wielu grach. SIMD (pojedyncza 

instrukcja, wiele danych) to zestaw rejestrów na nowoczesnym sprzęcie wystarczająco duży, aby 

pomieścić kilka liczb zmiennoprzecinkowych. Do tych rejestrów można zastosować operatory 

matematyczne, co skutkuje równoległym uruchomieniem tego samego kodu na wielu fragmentach 

danych. Może to radykalnie przyspieszyć działanie kodu, w szczególności rozumowanie geometryczne. 

Chociaż procesory mają dedykowane rejestry dla SIMD, zapewniają one największe przyspieszenie 

kodu, który zwykle pasuje do GPU. Optymalizacja pod kątem SIMD na CPU jest często nadmiarowa, 

gdy kod można przenieść na GPU. Procesory superskalarne mają jednocześnie aktywnych kilka ścieżek 

wykonania. Kod jest dzielony na części, które mają być wykonywane równolegle, a wyniki są następnie 

ponownie łączone w wynik końcowy. Gdy wynik jednego potoku zależy od drugiego, może to 

obejmować albo czekanie, albo zgadywanie, jaki może być wynik, i ponawianie pracy, jeśli okaże się 

ona błędna (tzw. przewidywanie rozgałęzień). W ostatniej dekadzie wielordzeniowe procesory, w 

których kilka niezależnych procesorów umożliwia równoległe działanie różnych wątków, stały się 

niemal wszechobecne. Chociaż każdy rdzeń może nadal być superskalarny, jest to obecnie w dużej 

mierze traktowane jako szczegół zakulisowy, nieistotny dla programistów AI. Lepsze przyspieszenie 

można osiągnąć, koncentrując się na umożliwieniu zrównoleglenia kodu AI, zamiast martwić się 

szczegółami przewidywania gałęzi. Kod AI może skorzystać z tego paralelizmu, uruchamiając sztuczną 

inteligencję dla różnych postaci w różnych wątkach lub uruchamiając całą sztuczną inteligencję w 

innym wątku do innych systemów gier. Te wątki będą następnie wykonywane równolegle na różnych 

rdzeniach, jeśli będą dostępne. Wiele wątków wykonujących to samo (na przykład jedna postać 

uruchamiająca swoją sztuczną inteligencję w każdym wątku) jest często bardziej wydajny, ponieważ 

łatwiej jest upewnić się, że wszystkie procesory są używane z taką samą wydajnością, i bardziej 

elastycznym, ponieważ skaluje się bez ponownego równoważenia do sprzęt o różnej liczbie rdzeni. 

Kiedy sztuczna inteligencja rutynowo musiała uważać na każdy używany cykl procesora, powszechne 

było unikanie klas wirtualnych w C++, z ich narzutem na wywołanie funkcji wirtualnych. Oznaczało to 

unikanie polimorfizmu obiektowego, gdy tylko było to możliwe. Wywołanie funkcji wirtualnej 

przechowuje lokalizację pamięci, w której funkcja jest zaimplementowana w zmiennej (w strukturze 

zwanej tabelą funkcji lub vtable). Wywołanie funkcji wymaga zatem wyszukania zmiennej w czasie 

wykonywania, a następnie wyszukania lokalizacji określonej przez zmienną. Chociaż to dodatkowe 

wyszukiwanie zajmuje niewiele czasu, może znacząco wchodzić w interakcje z predyktorem rozgałęzień 

i pamięcią podręczną procesora. Z tego powodu funkcje wirtualne, a co za tym idzie polimorfizm, miały 

złą reputację. Reputacja, która w ciągu ostatnich 10 lat w dużej mierze osłabła. Teraz silniki gier, takie 

jak Unity, Unreal, Lumberyard i Godot, zakładają, że logika gry będzie polimorficzna. 

OBAWY PAMIĘCI 

Większość algorytmów AI nie wymaga dużej ilości pamięci RAM, często zaledwie kilku, nawet 

kilkudziesięciu megabajtów. To niewielkie wymaganie w zakresie pamięci masowej, łatwo osiągalne na 

skromnych urządzeniach mobilnych, jest wystarczające dla ciężkich algorytmów, takich jak analiza 

terenu i odnajdywanie ścieżek. Gry online dla wielu graczy (MMOG) zazwyczaj wymagają znacznie 

więcej pamięci dla swoich większych światów, ale są uruchamiane na farmach serwerów, na których 

można zainstalować wystarczającą ilość pamięci (nawet wtedy jesteśmy tylko mówiącymi gigabajtami 



pamięci RAM, rzadko więcej). Ogromne światy są zwykle podzielone na osobne sekcje, w przeciwnym 

razie postacie są ograniczone do określonych obszarów, co dodatkowo zmniejsza wymagania 

dotyczące pamięci AI. Zatem to nie ilość pamięci jest zwykle czynnikiem ograniczającym, ale sposób jej 

wykorzystania. Alokacja i spójność pamięci podręcznej to problemy związane z pamięcią, które 

wpływają na wydajność. Oba mogą wpływać na implementację algorytmu AI. 

Przydział i wywóz śmieci 

Alokacja to proces żądania pamięci, w której można umieścić dane. Kiedy ta pamięć nie jest już 

potrzebna, mówi się, że jest zwalniana lub cofana. Alokacja i cofnięcie alokacji są stosunkowo szybkie, 

o ile dostępna jest pamięć. Języki niskiego poziomu, takie jak C, wymagają od programisty ręcznego 

zwalniania pamięci. Języki takie jak C++ i Swift, gdy pamięć jest przydzielana dla określonego obiektu, 

zapewniają „liczenie referencji”. Przechowuje liczbę miejsc, które wiedzą o istnieniu obiektu. Gdy 

obiekt nie jest już przywoływany, licznik spada do 0, a pamięć jest zwalniana. Niestety, oba te podejścia 

mogą oznaczać, że pamięć, która powinna być uwolniona, nigdy nie jest uwalniana. Albo programista 

zapomni zwolnić ręcznie, albo istnieje cykliczny zestaw odniesień, tak że ich liczniki nigdy nie spadają 

do 0. Wiele języków wyższego poziomu implementuje wyrafinowane algorytmy do zbierania tych 

„śmieci”, tj. wolnej pamięci, która nie jest już przydatna . Niestety wywóz śmieci może być kosztowny. 

W językach takich jak C#, szczególnie w środowisku uruchomieniowym mono, w którym działa silnik 

gry Unity, wyrzucanie elementów bezużytecznych może być wystarczająco wolne, aby opóźnić ramkę 

renderowania, powodując zacinanie się obrazu. Jest to nie do przyjęcia dla większości programistów. 

W rezultacie implementacja algorytmów sztucznej inteligencji dla języków wyższego poziomu często 

wiąże się z próbą nieprzydzielania i cofania alokacji obiektów, gdy poziom jest uruchomiony. Dane 

wymagane dla całego poziomu są rezerwowane na początku poziomu i udostępniane dopiero po jego 

zakończeniu. Niektóre algorytmy zakładają, że w dowolnym momencie można utworzyć nowe obiekty, 

które znikną, gdy nie będą już potrzebne. Na platformie z czasochłonnym wyrzucaniem elementów 

bezużytecznych może być ważna modyfikacja tych implementacji. Na przykład: kilka algorytmów 

wyszukiwania ścieżek tworzy i przechowuje dane dla każdej lokalizacji na mapie, gdy ta lokalizacja jest 

brana pod uwagę po raz pierwszy. Po ukończeniu ścieżki nie są potrzebne żadne dane dotyczące 

lokalizacji pośredniej. Implementacja przyjazna dla zbierania śmieci może utworzyć pojedynczy obiekt 

odnajdujący ścieżki, zawierający dane dla każdej lokalizacji na mapie. Ten sam obiekt jest wywoływany 

za każdym razem, gdy wymagane jest odnajdywanie ścieżek, i wykorzystuje wstępnie przydzielone 

dane o lokalizacji, których potrzebuje, a resztę ignoruje. Ta implementacja sama w sobie będzie nieco 

bardziej skomplikowana i może być znacznie bardziej złożona, jeśli wiele znaków, które potrzebują 

znajdowania ścieżek, musi stać w kolejce, aby użyć jednego obiektu do znajdowania ścieżek. Aby 

uniknąć komplikowania podstawowego algorytmu, ta książka przedstawia je w najprostszej formie: 

bez względu na alokację. 

Pamięć podręczna 

Sam rozmiar pamięci nie jest jedynym ograniczeniem wykorzystania pamięci. Czas potrzebny na 

uzyskanie dostępu do pamięci z pamięci RAM i przygotowanie jej do użycia przez procesor jest znacznie 

dłuższy niż czas, w którym procesor wykonuje swoje operacje. Gdyby procesory musiały polegać na 

głównej pamięci RAM, byłyby stale w zastoju w oczekiwaniu na dane. Wszystkie współczesne 

procesory wykorzystują co najmniej jeden poziom pamięci podręcznej: kopię pamięci RAM 

przechowywanej w procesorze, którą można bardzo szybko manipulować. Pamięć podręczna jest 

zwykle pobierana na stronach; cała sekcja pamięci głównej jest przesyłana strumieniowo do procesora. 

Można nim wtedy dowolnie manipulować. Gdy procesor wykona swoją pracę, pamięć podręczna jest 

przesyłana z powrotem do pamięci głównej. Procesor zazwyczaj nie może działać w pamięci głównej: 

cała potrzebna pamięć musi znajdować się w pamięci podręcznej. System operacyjny może dodać do 



tego dodatkową złożoność, ponieważ żądanie pamięci może musieć przejść przez procedurę systemu 

operacyjnego, która tłumaczy żądanie na żądanie pamięci rzeczywistej lub wirtualnej. Może to 

wprowadzić dalsze ograniczenia, ponieważ dwa bity pamięci fizycznej o podobnym zmapowanym 

adresie mogą nie być dostępne w tym samym czasie (tzw. awaria aliasingu). Wiele poziomów pamięci 

podręcznej działa tak samo, jak pojedyncza pamięć podręczna. Duża ilość pamięci jest pobierana do 

pamięci podręcznej najniższego poziomu, jej podzbiór jest pobierany do każdej pamięci podręcznej 

wyższego poziomu, a procesor zawsze działa tylko na najwyższym poziomie. Jeśli algorytm 

wykorzystuje dane rozproszone po pamięci, jest mało prawdopodobne, aby w pamięci podręcznej co 

chwilę znajdowała się właściwa pamięć. Te chybienia w pamięci podręcznej są kosztowne z czasem. 

Procesor musi pobrać do pamięci podręcznej cały nowy fragment pamięci na jedną lub dwie instrukcje, 

a następnie przesłać to wszystko z powrotem i zażądać kolejnego bloku. Dobry system profilowania 

pokaże, kiedy występują błędy w pamięci podręcznej. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet w 

językach, które nie dają kontroli nad układem pamięci, dramatyczne przyspieszenie można osiągnąć, 

upewniając się, że wszystkie dane potrzebne do jednego algorytmu są przechowywane w tym samym 

miejscu, w tych samych kilku obiektach. Tutaj, dla ułatwienia zrozumienia, użyłem stylu 

zorientowanego obiektowo do rozmieszczenia danych. Wszystkie dane dotyczące konkretnego obiektu 

gry są przechowywane razem. Może to nie być najbardziej wydajne rozwiązanie w zakresie pamięci 

podręcznej. W grze z 1000 znaków może być lepiej trzymać wszystkie ich pozycje razem w tablicy, więc 

algorytmy wykonujące obliczenia na podstawie lokalizacji nie muszą ciągle przeskakiwać pamięci. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich optymalizacji, profilowanie jest wszystkim, ale ogólny poziom 

wydajności można osiągnąć, programując z myślą o spójności danych. 

PLATFORMY 

Wraz z centralizacją branży wokół kilku silników gier, różnice między platformami mają mniejszy wpływ 

na projektowanie AI niż kiedyś. Na przykład programiści grafiki mogą nadal martwić się o konsolę lub 

urządzenia mobilne. Ale programowanie AI wydaje się być bardziej ogólne. W tej sekcji omówię każdą 

z głównych platform gier, podkreślając wszelkie problemy specyficzne dla kodu AI. 

PC 

Komputery PC mogą być najpotężniejszymi maszynami do gier, a zagorzali gracze kupują drogi sprzęt 

wysokiej klasy. Ale mogą być frustrujące dla programistów z powodu braku spójności. Tam, gdzie 

konsola ma stały sprzęt (lub przynajmniej stosunkowo niewiele odmian), istnieje oszałamiająca liczba 

różnych konfiguracji dla komputerów PC. Istnieje ogromna różnica między maszyną z parą najwyższej 

klasy kart graficznych, napędami SSD i szybką pamięcią, a niedrogim komputerem PC ze zintegrowaną 

grafiką. Sprawy są prostsze niż były: deweloperzy niskiego poziomu polegają na interfejsach 

programowania aplikacji (API), takich jak Vulkan i DirectX, aby odizolować je od większości specyfiki 

sprzętu, ale gra nadal musi wykrywać obsługę funkcji i szybkość oraz odpowiednio dostosowywać. 

Deweloperzy pracujący w silnikach takich jak Unity i Unreal mają to jeszcze łatwiejsze, ale nadal mogą 

potrzebować korzystać z wbudowanego wykrywania funkcji, aby upewnić się, że ich gra działa dobrze 

na wszystkich systemach. Praca z komputerami polega na tworzeniu oprogramowania, które można 

skalować od ograniczonego systemu zwykłego gracza po najnowocześniejszy sprzęt dla zagorzałych 

fanów. W przypadku grafiki to skalowanie może być dość modułowe; na przykład w przypadku maszyn 

o niskiej specyfikacji wyłączamy zaawansowane funkcje renderowania. Można użyć prostszego 

algorytmu cieni lub fizycznie oparte shadery można zastąpić prostym mapowaniem tekstur. Zmiana 

zaawansowania grafiki zwykle nie zmienia rozgrywki. Sztuczna inteligencja jest inna. Jeśli sztuczna 

inteligencja ma mniej czasu na pracę, jak powinna zareagować? Może próbować wykonywać mniej 

pracy. Jest to w rzeczywistości równoznaczne z posiadaniem głupszej sztucznej inteligencji i może 

wpłynąć na poziom trudności gry. Łatwiejsza gra na maszynach o niższej specyfikacji jest 



prawdopodobnie nie do przyjęcia. Podobnie, jeśli spróbujemy wykonać tę samą ilość pracy, może to 

potrwać dłużej. Może to oznaczać niższą liczbę klatek na sekundę lub więcej klatek między postaciami 

podejmującymi decyzje. Postacie, które wolno reagują, są często łatwiejsze do grania i mogą 

powodować te same problemy z QA. Rozwiązaniem używanym przez większość programistów jest 

kierowanie sztucznej inteligencji do najniższego wspólnego mianownika: maszyny o minimalnej 

specyfikacji wymienionej w dokumencie projektu technicznego. Czas AI w ogóle nie skaluje się z 

możliwościami maszyny. Szybsze maszyny po prostu wykorzystują proporcjonalnie mniej swojego 

budżetu przetwarzania na sztuczną inteligencję. Istnieje jednak wiele gier, w których skalowalna 

sztuczna inteligencja jest możliwa. Wiele gier wykorzystuje sztuczną inteligencję do sterowania 

postaciami otoczenia: przechodniami spacerującymi chodnikiem, członkami tłumu wiwatującego na 

wyścigu lub stadami ptaków rojących się na niebie. Ten rodzaj sztucznej inteligencji jest dowolnie 

skalowalny: można użyć większej liczby znaków, gdy dostępny jest czas procesora.  

Konsola 

Konsole mogą być prostsze w obsłudze niż komputer. Znasz dokładnie maszynę, na którą się kierujesz, 

i zazwyczaj możesz zobaczyć kod działający na maszynie docelowej. Nie trzeba się martwić o przyszłość 

nowego sprzętu lub ciągle zmieniających się wersji interfejsów API. Deweloperzy pracujący z 

technologią nowej generacji często nie mają dokładnych specyfikacji ostatecznej maszyny lub 

niezawodnej platformy sprzętowej (wstępne zestawy deweloperskie to często niewiele więcej niż 

dedykowany emulator), ale większość deweloperów konsol ma dość ustalony cel. Proces listy 

kontrolnej wymagań technicznych (TRC), za pomocą którego producent konsoli określa minimalne 

standardy działania gry, służy do naprawy takich rzeczy, jak liczba klatek na sekundę (chociaż różne 

terytoria mogą się różnić - na przykład PAL i NTSC). Oznacza to, że budżety AI można zablokować w 

postaci stałej liczby milisekund. To z kolei znacznie ułatwia ustalenie, jakich algorytmów można użyć i 

ustalenie celu optymalizacji (pod warunkiem, że budżet nie zostanie zmniejszony na ostatnim etapie, 

aby zrobić miejsce dla najnowszej techniki graficznej stosowanej w grze konkurencji ). Te same silniki 

gier, które były używane w konsolach przeznaczonych do tworzenia na PC, dzięki czemu tworzenie 

międzyplatformowe jest znacznie łatwiejsze niż w przeszłości. Na szczęście niewielu twórców AI 

tworzących gry pracuje teraz z niskopoziomowymi szczegółami konkretnej konsoli. Prawie cały kod 

niskopoziomowy jest obsługiwany przez silniki lub oprogramowanie pośredniczące.  

Urządzenia mobilne 

Apple wypuścił iPhone’a w 2007 roku, zapoczątkowując rewolucję w grach tak wielką, jak wszystko 

inne od konsol domowych z lat 80-tych. W 2006 roku, gry mobilne składały się z dedykowanych konsol 

przenośnych, takich jak PlayStation Portable (PSP) i postęp GameBoy firmy Nintendo. Teraz prawie 

100% rynku to telefony i tablety. W przestrzeni dwie platformy: Apple z urządzeniami iOS (iPhone, 

iPad, iPod Touch) oraz Android. Do niedawna były one bardzo różne i wymagały kodowania gier dla 

każdego z osobna. Chociaż oba mogą używać języków niskiego poziomu, takich jak C i C ++, w 

przypadku języków wyższego poziomu Apple zachęca do używania Swift (wcześniej używał Objective-

C) i Android Java (lub języków, które kompilują się do kodu bajtowego Java, takich jak Kotlin) . Zarówno 

główne silniki gier pod względem udziału w rynku (Unreal i Unity), jak i wielu mniejszych konkurentów 

(np. Godot) obsługują platformy mobilne tym samym kodem gry, dzięki czemu wdrożenie specyficzne 

dla platformy jest niepotrzebne. Nastąpiła duża zmiana w kierunku programistów mobilnych 

pracujących na wielu platformach, korzystających z tych narzędzi. Biorąc pod uwagę platformę Steam 

jako opłacalny rynek gier mobilnych działających na PC, myślę, że nie ma wątpliwości, że ten trend 

wkrótce stanie się niemal wszechobecny. Smartfony zdolne do uruchamiania gier to potężne maszyny, 

porównywalne z konsolami ostatniej generacji i komputerami PC w wieku 5-10 lat. Nie ma już żadnej 

praktycznej różnicy między rodzajami sztucznej inteligencji, które można uruchomić na komputerze PC 



lub konsoli, a tymi, które można uruchomić na urządzeniach mobilnych. Telefony mogą wymagać 

prostszej grafiki lub mniejszych rozmiarów tłumu, ale jeśli chodzi o algorytmy, teraz obowiązują te 

same rzeczy.  

Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona 

Na początku 2019 r., rzeczywistość wirtualna i rozszerzona są niezwykle rozreklamowane i stanowią 

niewielką część rynku gier. Technologia i rynek podlegają szybkim zmianom i poza ogólnikami, 

niewiele, co można by teraz powiedzieć, byłoby prawdą za dwa lata. Rzeczywistość wirtualna (VR) 

próbuje zanurzyć gracza w świecie gry, zapewniając stereoskopowy punkt widzenia 3D. W zależności 

od sprzętu ruch gracza może również zostać wykryty i włączony jako ruch w grze. VR wymaga 

renderowania oddzielnych widoków sceny dla każdego oka, a aby uniknąć choroby lokomocyjnej, 

zazwyczaj celem jest uzyskanie większej liczby klatek na sekundę (na przykład 90 kl./s). Do tego 

momentu większość urządzeń rzeczywistości wirtualnej było wyświetlanych przywiązanych do 

istniejących maszyn do gier, takich jak komputer PC (Oculus Rift i Vive), konsola (PlayStation VR) lub 

telefon (Gear VR). Firmy zaczynały wypuszczać samodzielne produkty VR, oparte na procesorach 

mobilnych, o mniej więcej podobnej wydajności do telefonów z wyższej półki. Rzeczywistość 

rozszerzona (AR) wykorzystuje półprzezroczyste wyświetlacze do dodawania elementów 

generowanych komputerowo do rzeczywistego świata. Chociaż firma Microsoft wydała zestaw 

deweloperski na początku 2016 r., wersja konsumencka nie pojawiła się jeszcze. Magic Leap wypuścił 

swój produkt w 2018 roku, ale popyt był ograniczony. Rzeczywistość rozszerzona może odnosić się 

również do gier wykorzystujących kamerę w telefonie komórkowym i dodawania elementów 

generowanych komputerowo do uchwyconych obrazów. W tym sensie Pokémon Go , na przykład, jest 

uważany za grę z rozszerzoną rzeczywistością, ale nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Podczas gdy 

wizualna prezentacja gier VR może być niekonwencjonalna, logika gry rzadko jest taka. Większość 

komercyjnych silników gier obsługuje VR, AR na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem kamery i 

może oferować sprzętową obsługę AR, gdy produkty zostaną ogłoszone. Gry VR i AR są na tyle podobne 

w konstrukcji, że nie potrzebują nietypowych algorytmów AI. Okaże się, czy platformy te otwierają 

nowe możliwości projektowe. Zobaczymy również, czy platformy te staną się znaczącą częścią branży. 

SILNIK AI 

Kiedyś  gra była w większości budowana od podstaw. Niektóre fragmenty kodu zostały przeciągnięte z 

poprzednich projektów, a niektóre zostały przerobione i ponownie użyte, ale większość była nowa. 

Kilka firm używało tego samego podstawowego kodu do pisania wielu gier, o ile gry miały podobny styl 

i gatunek. Na przykład silnik SCUMM firmy LucasArts był stopniowo ewoluującym silnikiem gier 

używanym do zasilania wielu gier przygodowych typu „wskaż i kliknij”. Od tego czasu silniki gier stały 

się wszechobecne, spójną platformą techniczną, na której zbudowano wiele gier. Procedury niskiego 

poziomu (takie jak rozmowa z systemem operacyjnym, ładowanie tekstur, formaty plików modeli itp.) 

są wspólne dla wszystkich tytułów, zestaw narzędzi jest dostępny dla szerokiej gamy gier (np. grafika 

2D, grafika 3D, praca w sieci ), a na koniec zapewniono interfejsy, aby dodać kod specyficzny dla gry na 

górze. Początkowo silniki te należały do pojedynczych firm, ale z czasem tylko największe firmy mogły 

sobie pozwolić na unowocześnianie swoich silników. Obecnie wielcy programiści często licencjonują 

silniki komercyjne. Zmienił się również sposób rozwoju sztucznej inteligencji. Początkowo sztuczna 

inteligencja była napisana dla każdej gry, a czasem dla każdej postaci. Obecnie rośnie tendencja do 

posiadania ogólnych procedur sztucznej inteligencji, wbudowanych w silnik gry, dostępnych do 

licencjonowania jako komercyjne dodatki lub tworzonych i ponownie używanych przez programistę. 

Pozwala to na projektowanie poszczególnych postaci przez edytorów poziomów, projektantów gier lub 

artystów technicznych. Struktura silnika jest stała, a sztuczna inteligencja każdej postaci łączy elementy 

w odpowiedni sposób. Algorytmy opisane w tej książce są udostępniane niespecjalistom za 



pośrednictwem graficznych interfejsów. Przeciąganie pól i linii pozwala każdemu na stworzenie 

skończonej maszyny stanów lub drzewa zachowań. Tak więc budowanie silnika gry obejmuje tworzenie 

narzędzi AI, które można łatwo ponownie wykorzystać, połączyć i zastosować w interesujący sposób. 

Aby to wesprzeć, potrzebujemy struktury AI, która ma sens w wielu gatunkach. 

STRUKTURA SILNIKA AI 

Iistnieje kilka podstawowych udogodnień, które muszą być dostępne dla ogólnego systemu sztucznej 

inteligencji. Są one zgodne z modelem AI przedstawionym na rysunku . 

 

Po pierwsze, musimy mieć pewien rodzaj infrastruktury w dwóch kategoriach: ogólny mechanizm 

zarządzania zachowaniami sztucznej inteligencji (decydowanie, które zachowanie zostanie 

uruchomione, kiedy itd.) oraz system połączeń światowych do pobierania informacji do sztucznej 

inteligencji. Każdy algorytm AI musi honorować te mechanizmy. Po drugie, musimy mieć środki, aby 

zmienić wszystko, co chce zrobić sztuczna inteligencja, w działanie na ekranie. Składa się on ze 

standardowych interfejsów do ruchu i kontrolera animacji, który może zmieniać żądania, takie jak 

„pociągnij dźwignię 1” lub „podejdź ukradkiem do pozycji x; y” do działania. Po trzecie, standardowa 

struktura zachowania musi służyć jako łącznik między nimi. Jest prawie pewne, że będziesz musiał 

napisać jeden lub dwa algorytmy AI dla każdej nowej gry. To, że cała sztuczna inteligencja jest 

dostosowana do tej samej struktury, ogromnie w tym pomaga. Nowy kod może być opracowywany, 

gdy gra jest uruchomiona, a nowa sztuczna inteligencja może po prostu zastąpić zachowania zastępcze, 

gdy będzie gotowa. Wszystko to należy wcześniej przemyśleć. Struktura musi być na swoim miejscu, 

zanim zagłębisz się w kodowanie AI. Później omówimy technologie wsparcia, które są pierwszą rzeczą, 

którą należy zaimplementować w silniku AI. Poszczególne techniki mogą się wtedy włączyć. Silniki gier 

robią to za ciebie, ale nie wszystkie. Każdy silnik ma swój własny mechanizm zapewniający działanie 

kodu, często w postaci klas bazowych, z których należy czerpać. Ale może być konieczne zapewnienie 

bardziej precyzyjnej kontroli: nie każda postać potrzebuje swojej sztucznej inteligencji w każdej klatce. 

Zapewniają również standardowe mechanizmy planowania animacji, ale rzadziej ruchu postaci. I mogą 

dostarczać podstawowych narzędzi do ustalenia, która postać wie co (takich jak wbudowana linia 

wzroku lub sprawdzanie stożka wzroku), ale będą potrzebować niestandardowych implementacji dla 

czegokolwiek bardziej złożonego. O ile nie zamierzasz używać bardzo prostych technik, będziesz musiał 

stworzyć trochę infrastruktury i ewentualnie kilka narzędzi w edytorze do obsługi. Istnieją techniki, 

które omówię, które mogą działać samodzielnie, a wszystkie algorytmy są dość niezależne. W 

przypadku wersji demonstracyjnej lub prostej gry może wystarczyć użycie tej techniki. Ale dobra 



struktura sztucznej inteligencji pomaga promować ponowne użycie i skraca czas debugowania i 

programowania. 

PROBLEMY Z NARZĘDZIAMI 

Kompletny silnik AI będzie miał centralną pulę algorytmów AI, które można zastosować do wielu 

postaci. Definicja sztucznej inteligencji konkretnej postaci będzie zatem składać się z danych (które 

mogą obejmować skrypty w niektórych językach skryptowych), a nie ze skompilowanego kodu. Dane 

określają, w jaki sposób postać jest składana: jakie techniki będą używane oraz w jaki sposób te techniki 

są parametryzowane i łączone. Te dane muszą skądś pochodzić. Dane można tworzyć ręcznie, ale nie 

jest to lepsze niż ręczne pisanie AI za każdym razem. Elastyczne narzędzia zapewniają, że artyści i 

projektanci mogą tworzyć zawartość w łatwy sposób, jednocześnie umożliwiając wstawianie 

zawartości do gry bez ręcznej pomocy. Są one zwykle tworzone jako niestandardowe tryby w edytorze 

silnika gry: narzędzie do ustawiania zasad podejmowania decyzji przez postać lub nakładka na poziom 

służąca do oznaczania taktycznych lokalizacji lub miejsc, których należy unikać. Konieczność ujawnienia 

narzędzi wyszukiwania ma swój wpływ na wybór technik AI. Łatwo jest ustawić zachowania, które 

zawsze działają w ten sam sposób. Zachowania sterujące (omówione w rozdziale 3) są dobrym 

przykładem: wydają się być bardzo proste, łatwo je sparametryzować (z fizycznymi możliwościami 

postaci) i nie zmieniają się z postaci na postać. Trudniej jest używać zachowań, które mają wiele 

warunków, w których postać musi ocenić szczególne przypadki. Wiele z tych, o których mowa w 

rozdziale 5, działa w ten sposób. Te oparte na drzewie (drzewa decyzyjne, drzewa zachowań) są 

łatwiejsze do przedstawienia wizualnego. Z drugiej strony system oparty na regułach musi mieć 

zdefiniowane skomplikowane reguły dopasowywania. Kiedy są one obsługiwane w narzędziu 

zazwyczaj wyglądają jak kod programu, ponieważ język programowania jest najbardziej naturalnym 

sposobem ich wyrażenia. 

SKŁADAJĄC  TO WSZYSTKO RAZEM 

Ostateczna struktura silnika AI może wyglądać podobnie do poniższego rysunku. Dane są tworzone w 

narzędziu (modelowanie lub edytor poziomów), które są następnie pakowane do wykorzystania w 

grze. Po załadowaniu poziomu zachowania AI gry są tworzone na podstawie danych poziomu i 

rejestrowane w silniku AI. Podczas rozgrywki główny kod gry wywołuje silnik sztucznej inteligencji, 

który aktualizuje zachowania, pozyskuje informacje z interfejsu świata i ostatecznie stosuje ich wyniki 

do danych gry. Konkretne stosowane techniki zależą w dużej mierze od gatunku rozwijanej gry. W tej 

książce zobaczymy szeroki wachlarz technik dla wielu różnych gatunków. Rozwijając sztuczną 

inteligencję w grze, musisz zastosować podejście mieszane i dopasowujące, aby uzyskać zachowania, 

których szukasz. Ostatnia część książki daje kilka wskazówek na ten temat; przygląda się, jak sztuczna 

inteligencja w grach z głównych gatunków jest łączona kawałek po kawałku. 



 



RUCH 

Jednym z najbardziej podstawowych wymagań AI w grze jest rozsądne poruszanie postaciami. Nawet 

najwcześniejsze postacie sterowane przez sztuczną inteligencję (na przykład duchy w Pac-Manie lub 

przeciwny nietoperz w niektórych wariantach Ponga) miały algorytmy ruchu, które nie różniły się 

zbytnio od współczesnych gier. Ruch stanowi najniższy poziom technik AI w naszym modelu, pokazany 

na rysunku  

 

Wiele gier, w tym niektóre z całkiem przyzwoicie wyglądającą sztuczną inteligencją, opiera się 

wyłącznie na algorytmach ruchu i nie ma bardziej zaawansowanego procesu podejmowania decyzji. Z 

drugiej strony niektóre gry w ogóle nie wymagają ruchomych postaci. Gry zarządzania zasobami i gry 

turowe często nie potrzebują algorytmów ruchu; po podjęciu decyzji, gdzie się przenieść, postać można 

po prostu tam umieścić. Istnieje również pewien stopień nakładania się sztucznej inteligencji i animacji; 

animacja to także ruch. Przyjrzymy się ruchowi na dużą skalę: ruchowi postaci na poziomie gry, a nie 

ruchowi ich kończyn lub twarzy. Linia podziału nie zawsze jest jednak wyraźna. W wielu grach animacja 

może przejąć kontrolę nad postacią, w tym niektóre ruchy na dużą skalę. Może to być tak proste, jak 

postać poruszająca się o kilka kroków, aby pociągnąć za dźwignię. Lub tak złożone, jak mini-scenki 

przerywnikowe, całkowicie animowane, które płynnie przechodzą do rozgrywki i z niej wychodzą. Nie 

są one napędzane przez sztuczną inteligencję i dlatego nie zostały tutaj omówione. Przyjrzymy się 

szeregowi różnych algorytmów ruchu sterowanych przez sztuczną inteligencję, od prostego poziomu 

Pac-Mana do złożonych zachowań kierowniczych używanych do prowadzenia samochodu 

wyścigowego lub pilotowania statku kosmicznego w trzech wymiarach. 

PODSTAWOWE ALGORYTMY RUCHU 

O ile nie piszesz symulatora ekonomicznego, prawdopodobnie postacie w twojej grze muszą się 

poruszać. Każda postać ma aktualną pozycję i ewentualnie dodatkowe właściwości fizyczne, które 

kontrolują jej ruch. Algorytm ruchu ma na celu wykorzystanie tych właściwości do ustalenia, gdzie 

postać powinna być następna. Wszystkie algorytmy ruchu mają tę samą podstawową formę. Biorą 

dane geometryczne dotyczące ich własnego stanu i stanu świata, i wymyślają geometryczne dane 

wyjściowe przedstawiające ruch, który chcieliby wykonać. Rysunek pokazuje to schematycznie. 



 

Na rysunku prędkość postaci jest pokazana jako opcjonalna, ponieważ jest potrzebna tylko dla 

niektórych klas algorytmów ruchu. Niektóre algorytmy ruchu wymagają bardzo mało danych 

wejściowych: na przykład tylko pozycja postaci i pozycja wroga, którego należy ścigać. Inne wymagają 

dużej interakcji ze stanem gry i geometrią poziomu. Algorytm ruchu, który unika na przykład wpadania 

na ściany, musi mieć dostęp do geometrii ściany, aby sprawdzić potencjalne kolizje. Dane wyjściowe 

również mogą się różnić. W większości gier normalne jest, że algorytmy ruchu generują pożądaną 

prędkość. Postać może na przykład zobaczyć swojego wroga na zachodzie i odpowiedzieć, że jej ruch 

powinien przebiegać na zachód z pełną prędkością. Często postacie w starszych grach miały tylko dwie 

prędkości: stacjonarną i biegnącą (może tam też była prędkość chodzenia do patrolowania). Tak więc 

wyjście było po prostu kierunkiem ruchu. To jest ruch kinematyczny; nie uwzględnia tego, jak postacie 

przyspieszają i spowalniają. Obecnie często bierze się pod uwagę więcej właściwości fizycznych. 

Tworząc algorytmy ruchu będę nazywać „zachowaniami kierowania”. Zachowania kierownicze to 

nazwa nadana przez Craiga Reynoldsa jego algorytmom ruchu; nie są kinematyczne, ale dynamiczne. 

Ruch dynamiczny uwzględnia aktualny ruch postaci. Algorytm dynamiczny zazwyczaj musi znać 

aktualne prędkości postaci, a także jej pozycję. Algorytm dynamiczny generuje siły lub przyspieszenia 

w celu zmiany prędkości postaci. Dynamika dodaje dodatkową warstwę złożoności. Powiedzmy, że 

twoja postać musi się przenieść z jednego miejsca do drugiego. Algorytm kinematyczny po prostu 

wyznacza kierunek do celu; Twoja postać porusza się w tym kierunku, aż dotrze, po czym algorytm nie 

zwraca żadnego kierunku. Dynamiczny algorytm ruchu musi pracować ciężej. Najpierw musi 

przyspieszyć we właściwym kierunku, a następnie, gdy zbliża się do celu, musi przyspieszyć w 

przeciwnym kierunku, więc jego prędkość spada dokładnie w odpowiednim tempie, aby zwolnić i 

zatrzymać się dokładnie we właściwym miejscu. Ponieważ praca Craiga jest tak dobrze znana, w 

pozostałej części tego rozdziału będę zwykle stosował najbardziej powszechną terminologię i odnoszę 

się do wszystkich dynamicznych algorytmów ruchu jako zachowań kierowniczych. Craig Reynolds 

wynalazł również algorytm flokowania używany w niezliczonych filmach i grach do animowania stad 

ptaków lub innych zwierząt. Przyjrzymy się temu algorytmowi w dalszej części. Ponieważ flokowanie 

jest najbardziej znanym zachowaniem sterowania, wszystkie algorytmy sterowania (w rzeczywistości 

wszystkie algorytmy ruchu) są czasami błędnie nazywane „flokowaniem”. 

RUCH DWUWYMIAROWY 

Wiele gier posiada sztuczną inteligencję, która działa w dwóch wymiarach (2D). Nawet gry, które są 

renderowane w trzech wymiarach (3D), zwykle mają postacie, które są pod wpływem grawitacji, 

przyklejają je do podłogi i ograniczają ich ruch do dwóch wymiarów. Dużo sztucznej inteligencji ruchu 

można osiągnąć w 2D, a większość klasycznych algorytmów jest zdefiniowana tylko dla tego przypadku. 



Zanim przyjrzymy się samym algorytmom, musimy szybko zebrać dane potrzebne do obsługi 

matematyki i ruchu 2D.  

Postacie jako punkty 

Choć postać zwykle składa się z modelu 3D, który zajmuje trochę miejsca w świecie gry, wiele 

algorytmów ruchu zakłada, że postać można traktować jako pojedynczy punkt. Wykrywanie kolizji, 

unikanie przeszkód i niektóre inne algorytmy wykorzystują rozmiar postaci do wpływania na wyniki, 

ale sam ruch zakłada, że postać znajduje się w jednym punkcie. Jest to proces podobny do tego, który 

stosują programiści fizyki, którzy traktują obiekty w grze jako „ciało sztywne” zlokalizowane w jego 

środku masy. Wykrywanie kolizji i inne siły mogą być przyłożone w dowolnym miejscu na obiekcie, ale 

algorytm określający ruch obiektu konwertuje je tak, aby mógł poradzić sobie tylko ze środkiem masy. 

STATYKA 

Znaki w dwóch wymiarach mają dwie współrzędne liniowe reprezentujące położenie obiektu. 

Współrzędne te odnoszą się do dwóch osi świata, które leżą prostopadle do kierunku grawitacji i 

prostopadłe do siebie. Ten zestaw osi odniesienia jest nazywany bazą ortonormalną przestrzeni 2D. W 

większości gier geometria jest zwykle przechowywana i renderowana w trzech wymiarach. Ta 

geometria modelu ma bazę ortonormalną 3D zawierającą trzy osie: normalnie nazywane x, y i z. 

Najczęściej oś y jest skierowana w kierunku przeciwnym do grawitacji (tj. „w górę”), a osie x i z leżą w 

płaszczyźnie ziemi. Ruch postaci w grze odbywa się wzdłuż osi x i z używanych do renderowania, jak 

pokazano na rysunku  

 

Z tego powodu zostaną użyte osie x i z podczas przedstawiania ruchu w dwóch wymiarach, mimo że 

książki poświęcone geometrii 2D mają tendencję do używania x i y jako nazw osi. Oprócz dwóch 

współrzędnych liniowych obiekt zwrócony w dowolnym kierunku ma jedną wartość orientacji. Wartość 

orientacji reprezentuje kąt od osi odniesienia. W naszym przypadku używamy kąta przeciwnego do 

ruchu wskazówek zegara, w radianach, od dodatniej osi Z. Jest to dość standardowe w silnikach gier; 

domyślnie (tj. przy zerowej orientacji znak patrzy w dół osi Z). Dzięki tym trzem wartościom statyczny 

stan postaci może być podany na poziomie, jak pokazano na rysunku.  



 

Algorytmy lub równania, które manipulują tymi danymi, nazywane są statycznymi, ponieważ dane nie 

zawierają żadnych informacji o ruchu postaci. Możemy wykorzystać strukturę danych formularza:  

1 class Static:  

2 position: Vector 

3 orientation: float 

Będziemy używać terminu orientacja, aby oznaczyć kierunek, w którym zwrócona jest postać. Jeśli 

chodzi o renderowanie postaci, sprawimy, że będą wyglądały na zwrócone w jednym kierunku, 

obracając je (za pomocą macierzy rotacji). Z tego powodu niektórzy programiści nazywają orientację 

rotacją. Tu będę używał rotacji tylko w znaczeniu procesu zmiany orientacji; jest to aktywny proces. 

Wymiar 2½ 

Niektóre zagadnienia matematyczne związane z geometrią 3D są skomplikowane. Ruch liniowy w 

trzech wymiarach jest dość prostym i naturalnym rozszerzeniem ruchu 2D, ale przedstawianie 

orientacji ma trudne konsekwencje, których lepiej unikać. Jako kompromis, programiści często używają 

hybrydy obliczeń 2D i 3D, znanej jako 2½D, a czasem cztery stopnie swobody. W 2½ wymiarach mamy 

do czynienia z pełną pozycją 3D, ale przedstawiamy orientację jako pojedynczą wartość, tak jakbyśmy 

byli w dwóch wymiarach. Jest to całkiem logiczne, biorąc pod uwagę, że w większości gier występują 

postacie pod wpływem grawitacji. Przez większość czasu trzeci wymiar postaci jest ograniczony, 

ponieważ jest przyciągany do ziemi. W kontakcie z ziemią działa skutecznie w dwóch wymiarach, 

chociaż skakanie, zeskakiwanie z półek i korzystanie z wind wymaga przemieszczania się przez trzeci 

wymiar. Nawet podczas poruszania się w górę iw dół postacie zwykle pozostają w pozycji pionowej. 

Może wystąpić lekkie przechylenie do przodu podczas chodzenia lub biegania lub wychylenie się na 

bok ze ściany, ale to przechylenie nie wpływa na ruch postaci; to przede wszystkim efekt animacji. Jeśli 

postać pozostaje wyprostowana, jedyną składową jej orientacji, o którą musimy się martwić, jest obrót 

wokół kierunku do góry. Jest to dokładnie sytuacja, z której korzystamy, gdy pracujemy w 2½D, a 

uproszczenie matematyki jest warte zmniejszonej elastyczności w większości przypadków. Oczywiście, 

jeśli piszesz symulator lotu lub kosmiczną strzelankę, wszystkie orientacje są bardzo ważne dla 

sztucznej inteligencji, więc będziesz musiał wspierać matematykę w orientacji trójwymiarowej. Na 

drugim końcu skali, jeśli twój świat gry jest całkowicie płaski, a postacie nie mogą skakać ani poruszać 

się w pionie w żaden inny sposób, potrzebny jest ścisły model 2D. W zdecydowanej większości 

przypadków 2½D jest optymalnym rozwiązaniem. Omówię pełny ruch 3D na końcu rozdziału, ale poza 

tym wszystkie algorytmy opisane w tym rozdziale są zaprojektowane do pracy w 2½D. 

Matematyka 



W pozostałej części założę, że umiesz posługiwać się podstawową matematyką wektorową i 

macierzową (tj. dodawanie i odejmowanie wektorów, mnożenie przez skalar). Wyjaśnienia 

matematyki wektorowej i macierzowej oraz ich wykorzystania w grafice komputerowej wykraczają 

poza nasz zakres .  Pozycje są reprezentowane jako wektor ze składowymi x i z pozycji. W 2 1/2D 

podana jest również składowa y. W dwóch wymiarach potrzebujemy tylko kąta do reprezentowania 

orientacji. Kąt jest mierzony od dodatniej osi z, w prawostronnym kierunku wokół dodatniej osi y 

(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, patrząc w dół na płaszczyznę x–z z góry). W wielu przypadkach 

wygodniej jest użyć wektorowej reprezentacji orientacji. W tym przypadku wektor jest wektorem 

jednostkowym (ma długość jeden) w kierunku, w którym zwrócony jest bohater. Można to 

bezpośrednio obliczyć na podstawie orientacji skalarnej za pomocą prostej trygonometrii: 

 

gdzie ωs to orientacja jako skalar (tj. pojedyncza liczba reprezentująca kąt), a  to orientacja 

wyrażona jako wektor. Zakładam tutaj praworęczny układ współrzędnych, podobnie jak większość 

silników gier, nad którymi pracowałem, jeśli używasz układu leworęcznego, po prostu odwróć znak 

współrzędnej x: 

 

Jeśli narysujesz wektorową formę orientacji, będzie to wektor o długości jednostki w kierunku, w 

którym zwrócony jest znak 

KINEMATYKA 

Jak dotąd z każdą postacią powiązane są dwie informacje: jej pozycja i orientacja. Możemy tworzyć 

algorytmy ruchu do obliczania docelowej prędkości w oparciu o samą pozycję i orientację, umożliwiając 

natychmiastową zmianę prędkości wyjściowej. Chociaż jest to w porządku w wielu grach, może 

wyglądać nierealistycznie. Konsekwencją praw dynamiki Newtona jest to, że prędkości nie mogą 

zmieniać się natychmiast w rzeczywistym świecie. Jeśli postać porusza się w jednym kierunku, a 

następnie natychmiast zmienia kierunek lub prędkość, może to wyglądać dziwnie. Aby wykonać płynny 

ruch lub poradzić sobie z postaciami, które nie mogą przyspieszać bardzo szybko, musimy albo użyć 

jakiegoś algorytmu wygładzania, albo wziąć pod uwagę aktualną prędkość i użyć przyspieszeń do jej 

zmiany. Aby to wspierać, postać śledzi swoją aktualną prędkość oraz pozycję. Algorytmy mogą wtedy 

działać, aby nieznacznie zmienić prędkość w każdej klatce, zapewniając płynny ruch. Postacie muszą 

śledzić zarówno prędkość liniową, jak i kątową. Prędkość liniowa ma zarówno składowe x, jak i z, 

prędkość postaci w każdej z osi w bazie ortonormalnej. Jeśli pracujemy w 2½D, to będą trzy liniowe 

składowe prędkości, w x, y i z. Prędkość kątowa pokazuje, jak szybko zmienia się orientacja postaci. 

Jest to podane przez pojedynczą wartość: liczbę radianów na sekundę, o jaką zmienia się orientacja. 

Nazwę rotacją prędkości kątowej, ponieważ obrót sugeruje ruch. Prędkość liniowa będzie zwykle 

nazywana po prostu prędkością. Możemy zatem przedstawić wszystkie dane kinematyczne postaci (tj. 

jej ruch i położenie) w jednej strukturze:  

1 class Kinematic:  

2 position: Vector 

3 orientation: float 



4 velocity: Vector  

5 rotation: float 

Zachowania kierowania działają z tymi danymi kinematycznymi. Zwracają przyspieszenia, które 

zmienią prędkość postaci, aby przenieść ją po poziomie. Ich wyjście to zestaw przyspieszeń:  

1 class SteeringOutput:  

2 linear: Vector 

3 angular: float 

Niezależne skierowanie 

Zauważ, że nic nie łączy kierunku, w którym porusza się postać, z kierunkiem, w którym jest zwrócona. 

Postać może być zorientowana wzdłuż osi x, ale poruszać się bezpośrednio wzdłuż osi z. Większość 

postaci w grze nie powinna zachowywać się w ten sposób; powinni zorientować się tak, aby poruszali 

się w kierunku, w którym są zwróceni. Wiele zachowań związanych z kierowaniem całkowicie ignoruje 

stawianie czoła. Działają bezpośrednio na liniowych składnikach danych postaci. W takich przypadkach 

należy zaktualizować orientację, aby była zgodna z kierunkiem ruchu. Można to osiągnąć poprzez 

bezpośrednie ustawienie orientacji na kierunek ruchu, ale może to oznaczać gwałtowną zmianę 

orientacji. Lepszym rozwiązaniem jest przesunięcie go o część drogi w żądanym kierunku: aby 

wygładzić ruch w wielu klatkach. Na rysunku postać zmienia swoją orientację tak, aby była w połowie 

aktualnego kierunku ruchu w każdej klatce. Trójkąt wskazuje orientację, a szare cienie pokazują, gdzie 

postać znajdowała się w poprzednich klatkach, aby zilustrować jej ruch. 

 

Aktualizacja pozycji i orientacji 

Jeśli twoja gra korzysta z silnika fizyki, może być używany do aktualizacji pozycji i orientacji postaci. 

Nawet z silnikiem fizyki, niektórzy programiści wolą używać tylko wykrywania kolizji na postaciach i 

kodować niestandardowe kontrolery ruchu. Jeśli więc potrzebujesz ręcznie zaktualizować pozycję i 

orientację, możesz użyć prostego algorytmu w postaci:  

1 class Kinematic:  

2 #  ...  Member data as before  ...   

3 

4 function update(steering: SteeringOutput, time: float):  

5 # Update the position and orientation.  

6 half_t_sq: float = 0.5 * time * time 

7 position += velocity * time + steering.linear * half_t_sq 

8 orientation += rotation * time + steering.angular * half_t_sq 



9 

10 # and the velocity and rotation.  

11 velocity += steering.linear * time 

12 rotation += steering.angular * time 

Aktualizacje wykorzystują równania fizyki z liceum dla ruchu. Jeśli liczba klatek na sekundę jest wysoka, 

czas aktualizacji przekazany tej funkcji będzie prawdopodobnie bardzo krótki. Kwadrat tego czasu 

prawdopodobnie będzie jeszcze mniejszy, a więc wkład przyspieszenia w położenie i orientację będzie 

niewielki. Częściej zdarza się, że te terminy są usuwane z algorytmu aktualizacji, aby uzyskać tak zwaną 

aktualizację integracji Newton-Euler-1:  

1 class Kinematic:  

2 #  ...  Member data as before  ...   

3 

4 function update(steering: SteeringOutput, time: float):  

5 # Update the position and orientation.  

6 position += velocity * time 

7 orientation += rotation * time 

8 

9 # and the velocity and rotation.  

10 velocity += steering.linear * time 

11 rotation += steering.angular * time 

Jest to najczęstsza aktualizacja używana w grach. Zauważ, że w obu blokach kodu założyłem, że 

możemy wykonywać normalne operacje matematyczne na wektorach, takie jak dodawanie i mnożenie 

przez skalar. W zależności od używanego języka może być konieczne zastąpienie tych prymitywnych 

operacji wywołaniami funkcji.  

Zmienna liczba klatek na sekundę 

Do tej pory zakładałem, że prędkości podawane są w jednostkach na sekundę, a nie na klatkę. Starsze 

gry często wykorzystywały prędkości na klatkę, ale ta praktyka w dużej mierze wygasła, zanim od czasu 

do czasu wskrzeszono, gdy rozgrywka zaczęła być przetwarzana w oddzielnym wątku wykonawczym 

ze stałą liczbą klatek na sekundę, niezależnie od aktualizacji grafiki (funkcja FixedUpdate Unity w 

porównaniu do jej zmiennej aktualizacji , na przykład). Nawet przy tych dostępnych funkcjach obsługa 

zmiennych szybkości klatek jest bardziej elastyczna, na wypadek gdyby stała szybkość aktualizacji 

wymagała zmiany. Z tego powodu będę nadal używał wyraźnego czasu aktualizacji. Jeśli wiadomo, że 

postać porusza się z prędkością 1 metra na sekundę, a ostatnia klatka trwała 20 milisekund, będzie 

musiała poruszyć się o 20 milimetrów. 

Siły i uruchamianie 

W prawdziwym świecie nie możemy po prostu zastosować przyspieszenia do obiektu i sprawić, by się 

poruszał. Przykładamy siły, a siły powodują zmianę energii kinetycznej obiektu. Oczywiście będą 



przyspieszać, ale przyspieszenie będzie zależeć od bezwładności obiektu. Bezwładność działa, aby 

oprzeć się przyspieszeniu; przy większej bezwładności przy tej samej sile przyspieszenie jest mniejsze. 

Aby zamodelować to w grze, moglibyśmy wykorzystać masę obiektu do liniowej bezwładności i 

moment bezwładności (lub tensor bezwładności w trzech wymiarach) do przyspieszenia kątowego. 

Moglibyśmy nadal rozszerzać dane znakowe, aby śledzić te wartości i stosować bardziej złożoną 

procedurę aktualizacji do obliczania nowych prędkości i pozycji. Jest to metoda używana przez silniki 

fizyki: sztuczna inteligencja kontroluje ruch postaci, przykładając do niej siły. Siły te reprezentują 

sposoby, w jakie postać może wpływać na swój ruch. Chociaż nie jest to typowe dla ludzkich postaci, 

to podejście jest niemal uniwersalne do kontrolowania samochodów w grach samochodowych: siła 

napędowa silnika i siły związane z kierownicami to jedyne sposoby, w jakie sztuczna inteligencja może 

kontrolować ruch samochodu. Ponieważ większość znanych algorytmów sterowania jest zdefiniowana 

z wyjściami przyspieszenia, nie jest powszechne stosowanie algorytmów, które działają bezpośrednio 

z siłami. Zwykle kontroler ruchu uwzględnia dynamikę postaci w etapie przetwarzania końcowego, 

zwanym uruchomieniem. Uruchomienie przyjmuje jako dane wejściowe pożądaną zmianę prędkości, 

taką, jaka byłaby bezpośrednio zastosowana w układzie kinematycznym. Siłownik następnie oblicza 

kombinację sił, które może zastosować, aby uzyskać jak najbliżej pożądanej zmiany prędkości. Na 

najprostszym poziomie jest to po prostu kwestia pomnożenia przyspieszenia przez bezwładność w celu 

uzyskania siły. Zakłada to, że postać jest w stanie przyłożyć dowolną siłę, co jednak nie zawsze ma 

miejsce (np. stojący samochód nie może przyspieszać na boki). Uruchamianie jest głównym tematem 

integracji sztucznej inteligencji i fizyki. 

ALGORYTMY RUCHU KINEMATYCZNEGO 

Algorytmy ruchu kinematycznego wykorzystują dane statyczne (pozycja i orientacja, brak prędkości) i 

generują żądaną prędkość. Wyjście często jest po prostu włączaniem lub wyłączaniem i kierunkiem 

docelowym, poruszającym się z pełną prędkością lub nieruchomym. Algorytmy kinematyczne nie 

używają przyspieszenia, chociaż nagłe zmiany prędkości mogą być wygładzone w kilku klatkach. Wiele 

gier upraszcza sprawę jeszcze bardziej i wymusza orientację postaci w kierunku, w którym podróżuje. 

Jeśli postać jest nieruchoma, jest skierowana albo w ustalonym kierunku, albo w ostatnim kierunku, w 

którym się poruszała. Jeśli jej algorytm ruchu zwraca docelową prędkość, to jest ona używana do 

ustawienia jej orientacji. Można to zrobić po prostu za pomocą funkcji:  

1 function newOrientation(current: float, velocity: Vector) -> float:  

2 # Make sure we have a velocity.  

3 if velocity.length() > 0:  

4 # Calculate orientation from the velocity.  

5 return atan2(-static.x, static.z)  

6 

7 # Otherwise use the current orientation.  

8 else:  

9 return current 

Przyjrzymy się dwóm kinematycznym algorytmom ruchu: szukaniu (z kilkoma jego wariantami) i 

wędrówce. Budowanie kinematycznych algorytmów ruchu jest niezwykle proste, więc przyjrzymy się 

tylko tym dwóm próbkom, zanim przejdziemy do dynamicznych algorytmów ruchu, które stanowią 



większość tej części. Nie mogę jednak wystarczająco podkreślić, że ta zwięzłość nie wynika z tego, że 

są rzadkie lub nieważne. Algorytmy ruchu kinematycznego nadal stanowią chleb powszedni systemów 

ruchu w wielu grach. Algorytmy dynamiczne w pozostałej części książki są szeroko rozpowszechnione, 

w których ruch postaci jest kontrolowany przez silnik fizyczny, ale nadal nie są one wszechobecne. 

SZUKANIE 

Kinematyczne zachowanie wyszukiwania przyjmuje jako dane wejściowe statyczne dane postaci i dane 

statyczne celu. Oblicza kierunek od postaci do celu i żąda prędkości wzdłuż tej linii. Wartości orientacji 

są zazwyczaj ignorowane, chociaż możemy użyć funkcji newOrientation powyżej, aby skierować się w 

kierunku, w którym się poruszamy. Algorytm można zaimplementować w kilku wierszach:  

1 class KinematicSeek:  

2 character: Static 

3 target: Static 

4 

5 maxSpeed: float 

6 

7 function getSteering() -> KinematicSteeringOutput:  

8 result = new KinematicSteeringOutput() 

9 

10 # Get the direction to the target.  

11 result.velocity = target.position - character.position 

12 

13 # The velocity is along this direction, at full speed.  

14 result.velocity.normalize() 

15 result.velocity *= maxSpeed 

16 

17 # Face in the direction we want to move.  

18 character.orientation = newOrientation( 

19 character.orientation,  

20 result.velocity)  

21 

22 result.rotation = 0 

23 return result 

gdzie metoda normalize dotyczy wektora i zapewnia, że ma on długość równą jeden. Jeśli wektor jest 

wektorem zerowym, to pozostaje niezmieniony. 



Struktury danych i interfejsy 

Używamy statycznej struktury danych zdefiniowanej na początku rozdziału oraz struktury 

KinematicSteeringOutput dla danych wyjściowych. Struktura KinematicSteeringOutput ma 

następującą postać:  

1 class KinematicSteeringOutput:  

2 velocity: Vector 

3 rotation: float 

W tym algorytmie rotacja nigdy nie jest używana; orientacja postaci jest po prostu ustalana na 

podstawie ich ruchu. Możesz usunąć wezwanie do nowej orientacji, jeśli chcesz w jakiś sposób 

kontrolować orientację niezależnie (aby postać celowała w cel podczas ruchu, jak na przykład w Tomb 

Raider lub strzelankach typu twin-stick, takich jak The Binding of Isaac).  

Wydajność 

Algorytm jest O(1) zarówno w czasie, jak i w pamięci.  

Ucieczka 

Jeśli chcemy, aby postać uciekła od celu, możemy po prostu odwrócić drugą linię metody getSteering i 

podać:  

1 # Get the direction away from the target.  

2 steering.velocity = character.position - target.position 

Postać będzie wtedy poruszać się z maksymalną prędkością w przeciwnym kierunku.  

Przemieszczanie 

Powyższy algorytm jest przeznaczony dla postaci goniącej; nigdy nie osiągnie swojego celu, ale nadal 

poszukuje. Jeśli postać przemieszcza się do określonego punktu w świecie gry, to ten algorytm może 

sprawić problemy. Ponieważ zawsze porusza się z pełną prędkością, prawdopodobnie przestrzeli 

dokładny punkt i będzie poruszał się do przodu i do tyłu na kolejnych klatkach, próbując się tam dostać. 

To charakterystyczne kiwanie wygląda nie do zaakceptowania. Na koniec musimy stać nieruchomo w 

miejscu docelowym. Aby to osiągnąć mamy dwie możliwości. Możemy po prostu dać algorytmowi duży 

promień satysfakcji i sprawić, by był on zadowolony, jeśli zbliży się do celu. Alternatywnie, jeśli 

wspieramy różne prędkości ruchu, możemy spowolnić postać, gdy osiągnie swój cel, co sprawi, że 

będzie mniej prawdopodobne, że przestrzeli. Drugie podejście może nadal powodować 

charakterystyczne poruszenie, więc czerpiemy korzyści z połączenia obu podejść. Spowolnienie postaci 

pozwala nam na wykorzystanie znacznie mniejszego promienia satysfakcji bez chybotania się i bez 

sprawiania wrażenia, że postać natychmiast się zatrzymuje. Możemy zmodyfikować algorytm 

wyszukiwania, aby sprawdzić, czy postać znajduje się w promieniu. Jeśli tak, nie martw się, że nic nie 

wyśle. Jeśli tak nie jest, próbuje osiągnąć swój cel w ustalonym czasie. (Użyłem ćwierć sekundy, co jest 

rozsądną wartością; w razie potrzeby możesz zmienić tę wartość.) Jeśli oznaczałoby to poruszanie się 

z prędkością większą niż maksymalna, to porusza się z maksymalną prędkością. Stały czas do celu to 

prosta sztuczka, która sprawia, że postać zwalnia, gdy osiąga swój cel. Z odległości 1 jednostki chce 

podróżować z prędkością 4 jednostek na sekundę. W odległości jednej czwartej jednostki odległości 

chce podróżować z prędkością 1 jednostki na sekundę i tak dalej. Stały czas można dostosować, aby 



uzyskać odpowiedni efekt. Wyższe wartości dają łagodniejsze hamowanie, a niższe sprawiają, że 

hamowanie jest bardziej gwałtowne. Algorytm wygląda teraz tak:  

class KinematicArrive:  

2 character: Static 

3 target: Static 

4 

5 maxSpeed: float 

6 

7 # The satisfaction radius.  

8 radius: float 

9 

10 # The time to target constant.  

11 timeToTarget: float = 0.25 

12 

13 function getSteering() -> KinematicSteeringOutput:  

14 result = new KinematicSteeringOutput() 

15 

16 # Get the direction to the target.  

17 result.velocity = target.position - character.position 

18 

19 # Check if we’re within radius.  

20 if result.velocity.length() < radius:  

21 # Request no steering.  

22 return null 

23 

24 # We need to move to our target, we’d like to 

25 # get there in timeToTarget seconds.  

26 result.velocity /= timeToTarget 

27 

28 # If this is too fast, clip it to the max speed.  

29 if result.velocity.length() > maxSpeed:  



30 result.velocity.normalize() 

31 result.velocity *= maxSpeed 

32 

33 # Face in the direction we want to move.  

34 character.orientation = newOrientation( 

35 character.orientation,  

36 result.velocity)  

37 

38 result.rotation = 0 

39 return result 

WĘDRÓWKA 

Wędrówka kinematyczna zawsze porusza się w kierunku aktualnej orientacji postaci z maksymalną 

prędkością. Zachowanie kierowania modyfikuje orientację postaci, co pozwala jej na meandrowanie 

podczas poruszania się do przodu. Ilustruje to rysunek. Znak jest pokazywany w kolejnych klatkach. 

Zauważ, że porusza się tylko do przodu w każdej klatce (tj. w kierunku, w którym był skierowany w 

poprzedniej klatce). 

 

Pseudo kod 

Można go wdrożyć w następujący sposób:  

1 class KinematicWander:  

2 character: Static 

3 maxSpeed: float 

4 

5 # The maximum rotation speed we’d like, probably should be smaller 

6 # than the maximum possible, for a leisurely change in direction.  



7 maxRotation: float 

8 

9 function getSteering() -> KinematicSteeringOutput:  

10 result = new KinematicSteeringOutput() 

11 

12 # Get velocity from the vector form of the orientation.  

13 result.velocity = maxSpeed * character.orientation.asVector() 

14 

15 # Change our orientation randomly.  

16 result.rotation = randomBinomial() * maxRotation 

17 

18 return result 

Struktury danych 

Wartościom orientacji nadano funkcję asVector, która konwertuje orientację na wektor kierunku, 

korzystając ze wzorów podanych na początku tej części.  

Uwagi dotyczące implementacji 

Użyłem randomBinomial do wygenerowania rotacji wyjściowej. Jest to przydatna funkcja liczb 

losowych, która nie jest powszechna w standardowych bibliotekach języków programowania. Zwraca 

losową liczbę od -1 do 1, gdzie bardziej prawdopodobne są wartości w okolicach zera. Można go po 

prostu stworzyć jako:  

1 function randomBinomial() -> float: 

2 return random() - random() 

gdzie random() zwraca losową liczbę od 0 do 1. Dla naszego zachowania wędrownego oznacza to, że 

postać najprawdopodobniej będzie się poruszała w bieżącym kierunku. Gwałtowne zmiany kierunku 

są mniej prawdopodobne, ale nadal możliwe. 

ZACHOWANIA STEROWANIA 

Zachowania sterowania rozszerzają algorytmy ruchu z poprzedniej sekcji, dodając prędkość i obrót. W 

niektórych gatunkach (takich jak gry samochodowe) dominują; w innych gatunkach są bardziej zależne 

od kontekstu: niektóre postacie ich potrzebują, inne postacie nie. Istnieje cały szereg różnych 

zachowań związanych ze sterowaniem, często o mylących i sprzecznych nazwach. W miarę rozwoju tej 

dziedziny nie pojawiły się żadne jasne schematy nazewnictwa, które pozwoliłyby odróżnić zachowanie 

sterowania jednym atomem od zachowania złożonego łączącego kilka z nich razem. My oddzielimy te 

dwa: zachowania podstawowe i zachowania, które można zbudować z ich kombinacji. W różnych 

dokumentach i przykładach kodu występuje duża liczba nazwanych zachowań sterujących. Wiele z nich 

to wariacje jednego lub dwóch tematów. Zamiast katalogować zoo sugerowanych zachowań, 

przyjrzymy się podstawowym strukturom wspólnym dla wielu z nich, zanim przyjrzymy się wyjątkom z 

nietypowymi cechami. 



PODSTAWY STEROWANIA 

Ogólnie rzecz biorąc, większość zachowań związanych z kierowaniem ma podobną strukturę. Biorą jako 

dane wejściowe kinematykę poruszającej się postaci i ograniczoną ilość informacji o celu. Informacje o 

celu zależą od aplikacji. Celem ścigania lub unikania zachowań jest często inna poruszająca się postać. 

Zachowania związane z unikaniem przeszkód stanowią reprezentację geometrii kolizyjnej świata. 

Możliwe jest również określenie ścieżki jako celu dla zachowania następującego po ścieżce. Zestaw 

danych wejściowych do zachowania sterowania nie zawsze jest dostępny w formacie przyjaznym dla 

sztucznej inteligencji. W szczególności zachowania unikania kolizji muszą mieć dostęp do informacji o 

kolizjach na poziomie. Może to być kosztowny proces: sprawdzanie przewidywanego ruchu postaci za 

pomocą rzutów promieni lub próbnego ruchu przez poziom. Wiele zachowań sterujących działa na 

grupę celów. Na przykład słynne zachowanie stada polega na możliwości zbliżania się do średniej 

pozycji stada. W tych zachowaniach potrzebne jest pewne przetwarzanie, aby podsumować zestaw 

celów w coś, na co zachowanie może reagować. Może to obejmować uśrednianie właściwości całego 

zestawu (na przykład znalezienie i celowanie w ich środek masy) lub porządkowanie lub wyszukiwanie 

wśród nich (takie jak oddalanie się od najbliższego drapieżnika lub unikanie wpadania na inne postacie, 

które są na kursie kolizyjnym). Zauważ, że zachowanie kierowania nie próbuje zrobić wszystkiego. Nie 

ma takiego zachowania, które pozwalałoby unikać przeszkód podczas pościgu za postacią i robienia 

objazdów za pomocą pobliskich ulepszeń. Każdy algorytm robi jedną rzecz i pobiera tylko niezbędne 

dane wejściowe. Aby uzyskać bardziej skomplikowane zachowania, użyjemy algorytmów, aby połączyć 

zachowania sterujące i sprawić, by ze sobą współpracowały. 

ZMIENNE DOPASOWANIE 

Najprostsza rodzina zachowań sterujących operuje zmiennym dopasowaniem: próbują dopasować 

jeden lub więcej elementów kinematyki postaci do pojedynczej kinematyki docelowej. Możemy 

próbować dopasować pozycję celu, na przykład nie dbając o inne elementy. Wymagałoby to 

przyspieszania w kierunku pozycji docelowej i zwalniania, gdy jesteśmy blisko. Alternatywnie 

moglibyśmy spróbować dopasować orientację celu, obracając się tak, aby się z nim wyrównać. 

Moglibyśmy nawet spróbować dopasować prędkość celu, podążając za nim po równoległej ścieżce i 

kopiując jego ruchy, ale pozostając w stałej odległości. Zachowania dopasowywania zmiennych 

przyjmują jako dane wejściowe dwie kinematyki: kinematykę znaku i kinematykę docelową. Różne 

nazwane zachowania sterujące próbują dopasować inną kombinację elementów, a także dodają 

dodatkowe właściwości, które kontrolują sposób wykonywania dopasowywania. Możliwe jest, ale nie 

jest to szczególnie pomocne, stworzenie ogólnego zachowania sterującego zdolnego do dopasowania 

dowolnego podzbioru zmiennych i po prostu powiedz mu, którą kombinację elementów ma 

dopasować. Sam popełniłem błąd, próbując tej implementacji. Problem pojawia się, gdy jednocześnie 

dopasowywany jest więcej niż jeden element kinematyki. Mogą łatwo wchodzić w konflikt. Możemy 

niezależnie dopasować pozycję i orientację celu. Ale co z pozycją i prędkością? Jeśli dopasowujemy 

prędkości między postacią a jej celem, nie możemy jednocześnie próbować się zbliżyć. Lepszą techniką 

jest posiadanie indywidualnych algorytmów dopasowywania dla każdego elementu, a następnie 

łączenie ich we właściwej kombinacji później. Pozwala nam to na użycie dowolnej z technik kombinacji 

zachowań sterujących, zamiast posiadania jednej zakodowanej na stałe. Algorytmy przeczesywania 

zachowań sterujących mają na celu rozwiązywanie konfliktów i dlatego doskonale nadają się do tego 

zadania. Dla każdego pasującego zachowania sterującego istnieje przeciwne zachowanie, które 

próbuje oddalić się jak najdalej od dopasowania. Zachowanie, które próbuje złapać cel, ma swoje 

przeciwieństwo, które próbuje uniknąć celu; zachowanie, które próbuje uniknąć zderzenia ze ścianami, 

ma swoje przeciwieństwo, które je obejmuje (być może w charakterze nieśmiałej myszy) i tak dalej. Jak 

widzieliśmy w kinematycznym zachowaniu wyszukiwania, odwrotna forma jest zwykle prostą zmianą 



podstawowego zachowania. Przyjrzymy się kilku zachowaniom sterowania w parze z ich 

przeciwieństwami, zamiast rozdzielać je na osobne sekcje. 

SZUKAJ I UCIEKAJ 

Seek próbuje dopasować pozycję postaci do pozycji celu. Dokładnie tak, jak w przypadku 

kinematycznego algorytmu wyszukiwania, znajduje on kierunek do celu i kieruje się do niego tak 

szybko, jak to możliwe. Ponieważ wyjście układu sterującego jest teraz przyspieszeniem, przyspieszy 

tak bardzo, jak to możliwe. Oczywiście, jeśli nadal przyspiesza, jego prędkość będzie rosła. Większość 

postaci ma maksymalną prędkość, z jaką mogą się poruszać; nie mogą przyspieszać w nieskończoność. 

Maksimum może być wyraźne, utrzymywane w zmiennej lub stałej, lub może być funkcją oporu 

zależnego od prędkości, spowalniając postać tym szybciej, im szybciej się porusza. Z wyraźnym 

maksimum, bieżąca prędkość postaci (długość wektora prędkości) jest regularnie sprawdzana i jest 

przycinana z powrotem, jeśli przekracza maksymalną prędkość. Zwykle odbywa się to jako etap 

przetwarzania końcowego funkcji aktualizacji. Nie jest to zwykle wykonywane podczas kierowania. Na 

przykład,  

1 class Kinematic:  

2 #  ...  Member data as before  ...   

3 

4 function update(steering: SteeringOutput, 

5 maxSpeed: float,  

6 time: float):  

7 # Update the position and orientation.  

8 position += velocity * time 

9 orientation += rotation * time 

10 

11 # and the velocity and rotation.  

12 velocity += steering.linear * time 

13 rotation += steering.angular * time 

14 

15 # Check for speeding and clip.  

16 if velocity.length() > maxSpeed:  

17 velocity.normalize() 

18 velocity *= maxSpeed 

Gry, które opierają się na silnikach fizyki, zazwyczaj obejmują opór zamiast maksymalnej prędkości 

(chociaż mogą również używać maksymalnej prędkości ze względów bezpieczeństwa). Bez 

maksymalnej prędkości aktualizacja nie musi sprawdzać i przycinać bieżącej prędkości; opór 

(stosowana w fizyce  funkcja aktualizacji) automatycznie ogranicza prędkość maksymalną. Opór 



pomaga również w innym problemie z tym algorytmem. Ponieważ przyspieszenie jest zawsze 

skierowane w stronę celu, jeśli cel się porusza, zachowanie wyszukiwania zakończy się orbitowaniem, 

a nie ruchem bezpośrednio w jego kierunku. Jeśli w układzie występuje opór, orbita stanie się 

wewnętrzną spiralą. Jeśli opór jest wystarczająco duży, gracz nie zauważy spirali i zobaczy, że postać 

po prostu porusza się bezpośrednio do celu. Rysunek ilustruje ścieżkę, która wynika z zachowania 

poszukiwania i jego przeciwieństwa, ścieżki ucieczki, opisanej poniżej. 

 

Pseudo kod 

Implementacja dynamicznego wyszukiwania wygląda bardzo podobnie do naszej wersji kinematycznej:  

1 class Seek:  

2 character: Kinematic 

3 target: Kinematic 

4 

5 maxAcceleration: float 

6 

7 function getSteering() -> SteeringOutput:  

8 result = new SteeringOutput() 

9 

10 # Get the direction to the target.  

11 result.linear = target.position - character.position 

12 

13 # Give full acceleration along this direction.  

14 result.linear.normalize() 

15 result.linear *= maxAcceleration 



16 

17 result.angular = 0 

18 return result 

Zauważ, że usunąłem zmianę orientacji, która była zawarta w wersji kinematycznej. Możemy po prostu 

ustawić orientację, tak jak robiliśmy to wcześniej, ale bardziej elastycznym podejściem jest użycie 

dopasowania zmiennych, aby postać była zwrócona we właściwym kierunku. Opisane poniżej 

zachowanie wyrównania daje nam narzędzia do zmiany orientacji za pomocą przyspieszenia kątowego. 

Zachowanie „patrz, dokąd idziesz” wykorzystuje to do zwrócenia uwagi na kierunek ruchu.  

Struktury danych i interfejsy 

Ta klasa używa struktury SteeringOutput, którą zdefiniowaliśmy wcześniej w tym rozdziale. Posiada 

wyjścia przyspieszenia liniowego i kątowego.  

Wydajność 

Algorytm jest ponownie O(1) zarówno w czasie, jak i w pamięci.  

Ucieczka 

Ucieczka jest przeciwieństwem poszukiwania. Stara się oddalić jak najdalej od celu. Podobnie jak w 

przypadku wyciągnięcia kinematycznego, wystarczy odwrócić kolejność wyrazów w drugim wierszu 

funkcji:  

1 # Get the direction to the target.  

2 steering.linear = character.position - target.position 

Postać będzie teraz poruszać się w kierunku przeciwnym do celu, przyspieszając tak szybko, jak to 

możliwe. 

PRZYBYCIE 

Seek zawsze będzie dążyć do celu z największym możliwym przyspieszeniem. Jest to w porządku, jeśli 

cel jest w ciągłym ruchu, a postać musi gonić z pełną prędkością. Jeśli postać dotrze do celu, przestrzeli 

się, odwróci i oscyluje przez cel lub będzie bardziej prawdopodobne, że będzie krążyć wokół celu bez 

zbliżania się. Jeśli postać ma dotrzeć do celu, musi zwolnić, aby dotarła dokładnie we właściwe miejsce, 

tak jak widzieliśmy w algorytmie kinematycznym dotarcia. Rysunek 3.9 pokazuje zachowanie każdego 

z nich dla ustalonego celu.  

 



Szlaki pokazują ścieżki, którymi podążają „szukaj i przyjedź”. Przylot idzie prosto do celu, podczas gdy 

szukanie okrąża trochę i kończy się oscylacją. Oscylacja nie jest tak zła w przypadku dynamicznego 

wyszukiwania, jak w przypadku wyszukiwania kinematycznego: postać nie może natychmiast zmienić 

kierunku, więc wydaje się, że chybocze się, a nie drży wokół celu. Zachowanie dynamicznego przybycia 

jest nieco bardziej złożone niż wersja kinematyczna. Wykorzystuje dwa promienie. Promień przybycia, 

jak poprzednio, pozwala postaci zbliżyć się do celu wystarczająco blisko, nie pozwalając małym błędom 

utrzymać go w ruchu. Podano również drugi promień, ale jest on znacznie większy. Nadchodząca 

postać zacznie zwalniać, gdy przekroczy ten promień. Algorytm oblicza idealną prędkość dla postaci. 

W promieniu spowolnienia jest to jego maksymalna prędkość. W punkcie docelowym jest zero (chcemy 

mieć zerową prędkość, kiedy dotrzemy). W międzyczasie pożądana prędkość jest interpolowaną 

wartością pośrednią, kontrolowaną przez odległość od celu. Kierunek do celu jest obliczany jak 

poprzednio. Jest to następnie łączone z żądaną prędkością, aby uzyskać prędkość docelową. Algorytm 

analizuje aktualną prędkość postaci i oblicza przyspieszenie potrzebne do przekształcenia jej w 

prędkość docelową. Nie możemy jednak natychmiast zmienić prędkości, więc przyspieszenie jest 

obliczane na podstawie osiągnięcia docelowej prędkości w ustalonej skali czasu. Jest to dokładnie ten 

sam proces, co w przypadku przybycia kinematycznego, w którym staraliśmy się, aby postać dotarła do 

celu w kwadrans. Ponieważ istnieje dodatkowa warstwa pośredniości (przyspieszenie wpływa na 

prędkość, która wpływa na położenie), ustalony okres czasu dla przybycia dynamicznego może być 

zwykle nieco krótszy; użyjemy 0.1 jako dobrego punktu wyjścia. Gdy postać porusza się zbyt szybko, 

aby dotrzeć we właściwym czasie, jej docelowa prędkość będzie mniejsza niż jej rzeczywista prędkość, 

więc przyspieszenie jest w przeciwnym kierunku - działa, aby spowolnić postać. 

Pseudo kod 

Pełny algorytm wygląda następująco: 

1 class Arrive:  

2 character: Kinematic 

3 target: Kinematic 

4 

5 maxAcceleration: float 

6 maxSpeed: float 

7 

8 # The radius for arriving at the target.  

9 targetRadius: float 

10 

11 # The radius for beginning to slow down.  

12 slowRadius: float 

13 

14 # The time over which to achieve target speed.  

15 timeToTarget: float = 0.1 



16 

17 function getSteering() -> SteeringOutput:  

18 result = new SteeringOutput() 

19 

20 # Get the direction to the target.  

21 direction = target.position - character.position 

22 distance = direction.length() 

23 

24 # Check if we are there, return no steering.  

25 if distance < targetRadius:  

26 return null 

27 

28 # If we are outside the slowRadius, then move at max speed.  

29 if distance > slowRadius:  

30 targetSpeed = maxSpeed 

31 # Otherwise calculate a scaled speed.  

32 else:  

33 targetSpeed = maxSpeed * distance / slowRadius 

34 

35 # The target velocity combines speed and direction.  

36 targetVelocity = direction 

37 targetVelocity.normalize() 

38 targetVelocity *= targetSpeed 

39 

40 # Acceleration tries to get to the target velocity.  

41 result.linear = targetVelocity - character.velocity 

42 result.linear /= timeToTarget 

43 

44 # Check if the acceleration is too fast.  

45 if result.linear.length() > maxAcceleration:  

46 result.linear.normalize() 



47 result.linear *= maxAcceleration 

48 

49 result.angular = 0 

50 return result 

Wydajność 

Algorytm jest O(1) zarówno pod względem czasu, jak i pamięci, jak poprzednio.  

Uwagi dotyczące implementacji 

Wiele implementacji nie używa promienia docelowego. Ponieważ postać zwolni, aby osiągnąć swój cel, 

nie ma takiego samego prawdopodobieństwa oscylacji, jakie widzieliśmy w kinematyce. Usunięcie 

promienia celu zwykle nie robi zauważalnej różnicy. Może to być jednak znaczące przy niskiej liczbie 

klatek na sekundę lub gdy postacie mają wysokie maksymalne prędkości i niskie przyspieszenia. 

Ogólnie rzecz biorąc, dobrą praktyką jest podawanie marginesu błędu wokół dowolnego celu, aby 

uniknąć denerwujących niestabilności.  

Opuszczenie 

Koncepcyjnie odwrotnym zachowaniem przybycia jest opuszczenie. Nie ma jednak sensu go wdrażać. 

Jeśli musimy opuścić cel, jest mało prawdopodobne, że będziemy chcieli najpierw przyspieszyć z 

minimalnym (prawdopodobnie zerowym) przyspieszeniem, a następnie zwiększyć. Bardziej 

prawdopodobne jest, że przyspieszymy tak szybko, jak to możliwe. Tak więc ze względów praktycznych 

przeciwieństwem przybycia jest ucieczka. 

WYRÓWNANIE 

Wyrównanie próbuje dopasować orientację postaci do orientacji celu. Nie zwraca uwagi na pozycję ani 

prędkość postaci lub celu. Przypomnijmy, że orientacja nie jest bezpośrednio związana z kierunkiem 

ruchu dla ogólnej kinematyki. Takie zachowanie układu sterującego nie powoduje żadnego 

przyspieszenia liniowego; odpowiada tylko obracając się. Wyrównanie zachowuje się w podobny 

sposób, aby dotrzeć. Próbuje osiągnąć orientację docelową i stara się mieć zerową rotację, gdy się tam 

dostanie. Większość kodu z przybycia możemy skopiować, ale orientacje mają dodatkową złożoność, 

którą musimy wziąć pod uwagę. Ponieważ orientacje zawijają się co 2&pi; radiany, nie możemy po 

prostu odjąć orientacji docelowej od orientacji postaci i określić, jakiej rotacji potrzebujemy od wyniku. 

Rysunek pokazuje dwie bardzo podobne sytuacje wyrównania, w których postać znajduje się pod tym 

samym kątem od celu.  



 

Gdybyśmy po prostu odjęli te dwa kąty, pierwszy z nich obróciłby się poprawnie o niewielką wartość 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ale drugi obróciłby się dookoła, aby dostać się w to samo miejsce. 

Aby znaleźć rzeczywisty kierunek obrotu, odejmujemy orientację znaku od celu i konwertujemy wynik 

na zakres (−&pi; ; &pi;) radianów. Konwersję wykonujemy dodając lub odejmując pewną wielokrotność 

2&pi;, aby sprowadzić wynik do podanego zakresu. Możemy obliczyć używaną wielokrotność, używając 

funkcji mod i trochę potrząsając. Większość silników gier lub bibliotek graficznych ma taką dostępną 

(w Unreal Engine jest to FMath::FindDeltaAngle, w Unity jest to Mathf.DeltaAngle, choć należy 

pamiętać, że Unity używa stopni do określania kątów, a nie radianów). Następnie możemy użyć 

przekonwertowanej wartości do sterowania obrotem, a algorytm wygląda bardzo podobnie. Na 

przykład, używamy dwóch promieni: jednego do spowolnienia i drugiego do zaakceptowania orientacji 

w pobliżu celu. Ponieważ mamy do czynienia z pojedynczą wartością skalarną, a nie wektorem 2D lub 

3D, promień działa jak przedział. Kiedy dochodzimy do odejmowania wartości rotacji, nie mamy 

problemu z powtarzaniem wartości. Obroty, w przeciwieństwie do orientacji, nie zawijają: obrót o nie 

jest tym samym, co obrót o 3&pi; . W rzeczywistości możemy mieć ogromne wartości rotacji, daleko 

poza zakresem (−&pi; ; &pi;). Duże wartości reprezentują po prostu bardzo szybką rotację. Obiekty 

poruszające się z bardzo dużą prędkością (takie jak koła w samochodach wyścigowych) mogą obracać 

się tak szybko, że stosowane przez nas aktualizacje powodują niestabilność liczbową. Jest to mniejszy 

problem na maszynach z 64-bitową precyzją, ale wczesna fizyka na maszynach 32-bitowych często 

pokazywała samochody przy dużych prędkościach, których koła wydawały się chybotać. Zostało to 

rozwiązane w solidnych silnikach fizyki, ale warto o tym wiedzieć, ponieważ kod, który tutaj omawiamy, 

w zasadzie implementuje prostą aktualizację fizyki. Proste podejście jest skuteczne przy 

umiarkowanych prędkościach obrotowych.  

Pseudo kod 

Większość algorytmu jest podobna do przybycia, po prostu dodajemy konwersję: 

1 class Align:  

2 character: Kinematic 

3 target: Kinematic 

4 

5 maxAngularAcceleration: float 



6 maxRotation: float 

7 

8 # The radius for arriving at the target.  

9 targetRadius: float 

10 

11 # The radius for beginning to slow down.  

12 slowRadius: float 

13 

14 # The time over which to achieve target speed.  

15 timeToTarget: float = 0.1 

16 

17 function getSteering() -> SteeringOutput:  

18 result = new SteeringOutput() 

19 

20 # Get the naive direction to the target.  

21 rotation = target.orientation - character.orientation 

22 

23 # Map the result to the (-pi, pi) interval.  

24 rotation = mapToRange(rotation)  

25 rotationSize = abs(rotation)  

26 

27 # Check if we are there, return no steering.  

28 if rotationSize < targetRadius:  

29 return null 

30 

31 # If we are outside the slowRadius, then use maximum rotation.  

32 if rotationSize > slowRadius:  

33 targetRotation = maxRotation 

34 # Otherwise calculate a scaled rotation.  

35 else:  

36 targetRotation = 



37 maxRotation * rotationSize / slowRadius 

38 

39 # The final target rotation combines speed (already in the 

40 # variable) and direction.  

41 targetRotation *= rotation / rotationSize 

42 

43 # Acceleration tries to get to the target rotation.  

44 result.angular = targetRotation - character.rotation 

45 result.angular /= timeToTarget 

46 

47 # Check if the acceleration is too great.  

48 angularAcceleration = abs(result.angular)  

49 if angularAcceleration > maxAngularAcceleration:  

50 result.angular /= angularAcceleration 

51 result.angular *= maxAngularAcceleration 

52 

53 result.linear = 0 

54 return result 

gdzie funkcja abs zwraca bezwzględną (tj. dodatnią) wartość liczby; na przykład -1 jest mapowane na 

1. 

Uwagi dotyczące implementacji 

Podczas gdy w implementacji przybycia istnieją dwie normalizacje wektorów, w tym kodzie musimy 

znormalizować skalar (tj. zamienić go na +1 lub -1). W tym celu wykorzystujemy wynik:  

znormalizowana wartość = wartość / abs(wartość)  

W implementacji produkcyjnej w języku, w którym można uzyskać dostęp do wzorca bitowego liczby 

zmiennoprzecinkowej (na przykład C i C++), można zrobić to samo, manipulując bitami zmiennej bez 

znaku. Niektóre biblioteki C zapewniają zoptymalizowaną funkcję znakowania szybciej  niż powyższe 

podejście.  

Wydajność 

Nic dziwnego, że algorytm jest O(1) zarówno w pamięci, jak i w czasie.  

Przeciwieństwo 

Nie ma czegoś takiego jak przeciwieństwo wyrównania. Ponieważ orientacje zawijają się co 2&pi; , 

ucieczka od orientacji w jednym kierunku po prostu zaprowadzi Cię z powrotem do miejsca, w którym 



zacząłeś. Aby skierować się w przeciwną stronę celu, po prostu dodaj &pi; do jego orientacji i wyrównaj 

do tej wartości. 

DOPASOWANIE PRĘDKOŚCI 

Do tej pory przyjrzeliśmy się zachowaniom, które próbują dopasować pozycję (pozycja liniowa lub 

orientacja) do celu. Zrobimy to samo z prędkością. Samo to zachowanie jest rzadko używane. Może 

być użyty, aby postać naśladowała ruch celu, ale nie jest to zbyt przydatne. Tam, gdzie staje się 

krytyczny, jest połączenie z innymi zachowaniami. Jest to na przykład jeden z elementów składowych 

flokowania kierowania. Zaimplementowaliśmy już algorytm, który próbuje dopasować prędkość. 

Przylot oblicza prędkość celu na podstawie odległości od celu. Następnie próbuje osiągnąć docelową 

prędkość. Możemy usunąć zachowanie przybycia, aby zapewnić implementację dopasowującą 

prędkość.  

Pseudo kod 

Uproszczony kod wygląda następująco:  

1 class VelocityMatch:  

2 character: Kinematic 

3 target: Kinematic 

4 

5 maxAcceleration: float 

6 

7 # The time over which to achieve target speed.  

8 timeToTarget = 0.1 

9 

10 function getSteering() -> SteeringOutput:  

11 result = new SteeringOutput() 

12 

13 # Acceleration tries to get to the target velocity.  

14 result.linear = target.velocity - character.velocity 

15 result.linear /= timeToTarget 

16 

17 # Check if the acceleration is too fast.  

18 if result.linear.length() > maxAcceleration:  

19 result.linear.normalize() 

20 result.linear *= maxAcceleration 

21 



22 result.angular = 0 

23 return result 

Wydajność 

Algorytm jest O(1) zarówno w czasie, jak i w pamięci.  

ZACHOWANIA DELEGOWANE 

Omówiliśmy podstawowe zachowania bloków konstrukcyjnych, które pomagają stworzyć wiele 

innych. Szukajcie i uciekajcie, przybywajcie i dopasowujcie wykonuj obliczenia sterowania dla wielu 

innych zachowań. Wszystkie poniższe zachowania mają tę samą podstawową strukturę: obliczają cel, 

pozycję lub orientację (mogą użyć prędkości, ale żadne z tych, które omówimy, nie ma), a następnie 

delegują do jednego z pozostałych zachowań obliczyć kierowanie. Obliczenie celu może opierać się na 

wielu danych wejściowych. Realizuj, na przykład, oblicza cel do wyszukiwania na podstawie ruchu 

innego celu. Unikanie kolizji tworzy cel ucieczki na podstawie bliskości przeszkody. A wędrowanie 

tworzy własny cel, który wije się, gdy się porusza. W rzeczywistości okazuje się, że wyszukiwanie, 

wyrównywanie i dopasowanie prędkości to jedyne podstawowe zachowania (przez analogię istnieje 

zachowanie dopasowywania rotacji, ale nigdy nie widziałem aplikacji do tego). Jak widzieliśmy w 

poprzednim algorytmie, przybycie można podzielić na tworzenie celu (prędkości) i zastosowanie 

algorytmu dopasowania prędkości. To jest powszechne. Wiele z poniższych delegowanych zachowań 

może z kolei służyć jako podstawa innego delegowanego zachowania. Przybywanie może być podstawą 

ścigania, ścigania może służyć jako podstawa innych algorytmów i tak dalej. W poniższym kodzie użyję 

polimorficznego stylu programowania, aby uchwycić te zależności. Możesz alternatywnie użyć 

delegowania, używając prymitywnych algorytmów wywoływanych przez nowe techniki. Oba podejścia 

mają swoje problemy. W naszym przypadku, gdy jedno zachowanie rozszerza inne, zwykle robi to 

poprzez obliczenie alternatywnego celu. Korzystanie z dziedziczenia oznacza, że musimy być w stanie 

zmienić cel, na którym działa superklasa. Jeśli używamy podejścia delegowania, musielibyśmy upewnić 

się, że każde delegowane zachowanie ma poprawne dane znakowe, maxAcceleration i inne parametry. 

Wymaga to powielania i kopiowania danych, które usuwa użycie podklas. 

ZACHOWANIA DELEGOWANE 

Omówiliśmy podstawowe zachowania bloków konstrukcyjnych, które pomagają stworzyć wiele 

innych. Szukajcie i uciekajcie, przybywajcie i dopasowujcie wykonuj obliczenia sterowania dla wielu 

innych zachowań. Wszystkie poniższe zachowania mają tę samą podstawową strukturę: obliczają cel, 

pozycję lub orientację (mogą użyć prędkości, ale żadne z tych, które omówimy, nie robi tego), a 

następnie delegują do jednego z pozostałych zachowań obliczyć kierowanie. Obliczenie celu może 

opierać się na wielu danych wejściowych. Realizuj, na przykład, oblicza cel do wyszukiwania na 

podstawie ruchu innego celu. Unikanie kolizji tworzy cel ucieczki na podstawie bliskości przeszkody. A 

wędrowanie tworzy własny cel, który wije się, gdy się porusza. W rzeczywistości okazuje się, że 

wyszukiwanie, wyrównywanie i dopasowanie prędkości to jedyne podstawowe zachowania (przez 

analogię istnieje zachowanie dopasowywania rotacji, ale nigdy nie widziałem aplikacji do tego). Jak 

widzieliśmy w poprzednim algorytmie, przybycie można podzielić na tworzenie celu (prędkości) i 

zastosowanie algorytmu dopasowania prędkości. To jest powszechne. Wiele z poniższych 

delegowanych zachowań może z kolei służyć jako podstawa innego delegowanego zachowania. Arrive 

może być podstawą ścigania, ścigania może służyć jako podstawa innych algorytmów i tak dalej. W 

poniższym kodzie użyję polimorficznego stylu programowania, aby uchwycić te zależności. Możesz 

alternatywnie użyć delegowania, używając prymitywnych algorytmów wywoływanych przez nowe 

techniki. Oba podejścia mają swoje problemy. W naszym przypadku, gdy jedno zachowanie rozszerza 



inne, zwykle robi to poprzez obliczenie alternatywnego celu. Korzystanie z dziedziczenia oznacza, że 

musimy być w stanie zmienić cel, na którym działa superklasa. Jeśli używamy podejścia delegowania, 

musielibyśmy upewnić się, że każde delegowane zachowanie ma poprawne dane znakowe, 

maxAcceleration i inne parametry. Wymaga to powielania i kopiowania danych, które usuwa użycie 

podklas. 

ŚCIGANIE I UNIK 

Do tej pory poruszaliśmy się wyłącznie w oparciu o pozycję. Jeśli gonimy ruchomy cel, to ciągłe 

poruszanie się w kierunku jego aktualnej pozycji nie wystarczy. Zanim dotrzemy tam, gdzie jest teraz, 

przesunie się. Nie stanowi to większego problemu, gdy cel jest blisko i co każdą klatkę ponownie 

rozważamy jego położenie. W końcu tam dotrzemy. Ale jeśli postać znajduje się w dużej odległości od 

celu, wyruszy w wyraźnie złym kierunku, jak pokazano na rysunku  

 

Zamiast dążyć do aktualnej pozycji, musimy przewidzieć, gdzie będzie w przyszłości i dążyć do tego 

punktu. Zrobiliśmy to naturalnie, grając w berka jako dzieci, dlatego najtrudniej było złapać tagistów, 

którzy zmieniali kierunek, udaremniając nasze przewidywania. Do przewidywania moglibyśmy użyć 

wszelkiego rodzaju algorytmów, ale większość z nich byłaby przesadą. Przeprowadzono różne badania 

nad optymalnym przewidywaniem i optymalnymi strategiami dla ściganej postaci (jest to aktywny 

temat na przykład w badaniach wojskowych dotyczących unikania nadlatujących pocisków). 

Oryginalne podejście Craiga Reynoldsa jest znacznie prostsze: zakładamy, że cel będzie nadal poruszał 

się z taką samą prędkością, jaką ma obecnie. To rozsądne założenie na krótkich dystansach, a nawet 

na dłuższych dystansach nie wydaje się to zbyt głupie. Algorytm oblicza odległość między postacią a 

celem i określa, ile czasu zajmie dotarcie tam przy maksymalnej prędkości. Używa tego przedziału 

czasowego jako prognozy. Oblicza pozycję celu, jeśli nadal porusza się z aktualną prędkością. Ta nowa 

pozycja jest następnie wykorzystywana jako cel standardowego zachowania wyszukiwania. Jeśli postać 

porusza się powoli lub cel jest daleko, czas przewidywania może być bardzo długi. Cel z mniejszym 

prawdopodobieństwem będzie podążał tą samą ścieżką w nieskończoność, więc chcielibyśmy ustalić 

limit tego, jak daleko do przodu będziemy celować. Z tego powodu algorytm posiada maksymalny 

parametr czasu. Jeśli czas przewidywania przekracza ten czas, używany jest czas maksymalny. Rysunek 

przedstawia zachowanie polegające na szukaniu i zachowaniu w pogoni za tym samym celem. 

Zachowanie goniące jest bardziej efektywne w jego dążeniu. 



 

Pseudo kod 

Zachowanie dążenia wywodzi się z wyszukiwania, oblicza zastępczy cel, a następnie deleguje delegację 

do wykonania obliczenia sterowania:  

1 class Pursue extends Seek:  

2 # The maximum prediction time.  

3 maxPrediction: float 

4 

5 # OVERRIDES the target data in seek (in other words this class has 

6 # two bits of data called target: Seek.target is the superclass 

7 # target which will be automatically calculated and shouldn’t be 

8 # set, and Pursue.target is the target we’re pursuing).  

9 target: Kinematic 

10 

11 #  ...  Other data is derived from the superclass  ...   

12 

13 function getSteering() -> SteeringOutput:  

14 # 1. Calculate the target to delegate to seek 

15 # Work out the distance to target.  

16 direction = target.position - character.position 

17 distance = direction.length() 

18 

19 # Work out our current speed.  

20 speed = character.velocity.length() 



21 

22 # Check if speed gives a reasonable prediction time.  

23 if speed <= distance / maxPrediction:  

24 prediction = maxPrediction 

25 

26 # Otherwise calculate the prediction time.  

27 else:  

28 prediction = distance / speed 

29 

30 # Put the target together.  

31 Seek.target = explicitTarget 

32 Seek.target.position += target.velocity * prediction 

33 

34 # 2. Delegate to seek.  

35 return Seek.getSteering() 

Uwagi dotyczące implementacji 

W tym kodzie użyłem nieco niesmacznej techniki nazywania zmiennej składowej w klasie pochodnej o 

tej samej nazwie co superklasa. W większości języków przyniesie to pożądany efekt w postaci 

utworzenia dwóch członków o tej samej nazwie. W naszym przypadku tego właśnie chcemy: 

wyznaczenie celu zachowania związanego z poszukiwaniem nie zmieni celu dla zachowania związanego 

z poszukiwaniem, które on rozszerza. Bądź jednak ostrożny! W niektórych językach (na przykład 

Python) nie możesz tego zrobić. Będziesz musiał nazwać zmienną docelową w każdej klasie inną nazwą. 

Jak wspomniano wcześniej, korzystne może być całkowite wycięcie tych polimorficznych wywołań, aby 

poprawić wydajność algorytmu. Możemy to zrobić, przechowując wszystkie potrzebne nam dane w 

klasie seek, usuwając jej dziedziczenie seek i upewniając się, że cały kod, którego potrzebuje klasa, jest 

zawarty w metodzie getSteering. Jest to szybsze, ale kosztem powielania delegowanego kodu w 

każdym zachowaniu, które go wymaga, i zasłaniania naturalnego ponownego wykorzystania 

algorytmu.  

Wydajność 

Po raz kolejny algorytm jest O(1) zarówno w pamięci, jak iw czasie.  

Unikanie 

Odwrotnym zachowaniem ścigania jest unikanie. Po raz kolejny obliczamy przewidywaną pozycję celu, 

ale zamiast delegować do szukania, delegujemy do ucieczki. W powyższym kodzie definicja klasy jest 

modyfikowana tak, że jest to podklasa Flee, a nie Seek, a zatem Seek.getSteering zostaje zmieniony na 

Flee.getSteering.  

Przekroczenie 



Jeśli goniąca postać jest w stanie poruszać się szybciej niż cel, przestrzeli się i oscyluje wokół celu, 

dokładnie tak, jak dzieje się to podczas normalnego poszukiwania. Aby tego uniknąć, możemy zastąpić 

delegowane wezwanie do poszukiwania wezwaniem do przybycia. To ilustruje moc budowania 

zachowań z ich logicznych komponentów; gdy potrzebujemy nieco innego efektu, możemy łatwo 

zmodyfikować kod, aby go uzyskać. 

TWARZ 

Zachowanie twarzy sprawia, że postać patrzy na swój cel. Deleguje zachowanie wyrównania, aby 

wykonać obrót, ale najpierw oblicza orientację docelową. Orientacja celu jest generowana na 

podstawie względnej pozycji celu względem postaci. Jest to ten sam proces, którego użyliśmy w funkcji 

getOrientation dla ruchu kinematycznego.  

Pseudo kod 

Wdrożenie jest bardzo proste:  

1 class Face extends Align:  

2 # Overrides the Align.target member.  

3 target: Kinematic 

4 

5 #  ...  Other data is derived from the superclass  ...   

6 

7 # Implemented as it was in Pursue.  

8 function getSteering() -> SteeringOutput:  

9 # 1. Calculate the target to delegate to align 

10 # Work out the direction to target.  

11 direction = target.position - character.position 

12 

13 # Check for a zero direction, and make no change if so.  

14 if direction.length() == 0:  

15 return target 

16 

17 # 2. Delegate to align.  

18 Align.target = explicitTarget 

19 Align.target.orientation = atan2(-direction.x, direction.z)  

20 return Align.getSteering() 

PATRZ GDZIE JESTEŚ 



Do tej pory zakładałem, że kierunek, w którym zwrócona jest postać, nie musi być kierunkiem jej ruchu. 

W wielu przypadkach chcielibyśmy jednak, aby postać była zwrócona w kierunku, w którym się 

porusza. W algorytmach ruchu kinematycznego ustawiamy go bezpośrednio. Korzystając z zachowania 

wyrównania, możemy nadać postaci przyspieszenie kątowe, aby była zwrócona we właściwym 

kierunku. W ten sposób postać zmienia się stopniowo, co może wyglądać bardziej naturalnie, zwłaszcza 

w przypadku pojazdów latających, takich jak helikoptery czy poduszkowce, lub postaci ludzkich, które 

mogą poruszać się na boki (pod warunkiem, że dostępne są animacje omijania). Jest to proces podobny 

do powyższego zachowania twarzy. Orientacja celu jest obliczana na podstawie aktualnej prędkości 

postaci. Jeśli nie ma prędkości, orientacja celu jest ustawiana na bieżącą orientację. W tej sytuacji nie 

preferujemy żadnej orientacji.  

Pseudo kod 

Wdrożenie jest jeszcze prostsze niż twarz:  

1 class LookWhereYoureGoing extends Align:  

2 # No need for an overridden target member, we have 

3 # no explicit target to set.  

4 

5 #  ...  Other data is derived from the superclass  ...   

6 

7 function getSteering() -> SteeringOutput:  

8 # 1. Calculate the target to delegate to align 

9 # Check for a zero direction, and make no change if so.  

10 velocity: Vector = character.velocity 

11 if velocity.length() == 0:  

12 return null 

13 

14 # Otherwise set the target based on the velocity.  

15 target.orientation = atan2(-velocity.x, velocity.z)  

16 

17 # 2. Delegate to align.  

18 return Align.getSteering() 

Uwagi dotyczące implementacji 

W tym przypadku nie potrzebujemy kolejnej zmiennej składowej docelowej. Nie ma ogólnego celu; 

Obecny cel tworzymy od podstaw. Możemy więc po prostu użyć Align.target dla obliczonego celu (w 

ten sam sposób, w jaki zrobiliśmy z Realizuj i innymi pochodnymi algorytmami).  

Wydajność 



Algorytm jest O(1) zarówno w pamięci, jak i w czasie. 

WĘDRÓWKA 

Zachowanie wędrowne kontroluje postać poruszającą się bez celu. Kiedy przyjrzeliśmy się 

kinematycznemu zachowaniu wędrówki, za każdym razem zaburzaliśmy kierunek wędrówki o losową 

wartość. To sprawia, że postać porusza się płynnie do przodu, ale obrót postaci jest nieregularny, 

wydaje się, że drga z boku na bok podczas ruchu. Najprostszym podejściem do wędrówki byłoby 

poruszanie się w losowym kierunku. Jest to niedopuszczalne i dlatego prawie nigdy nie jest używane, 

ponieważ powoduje liniowe szarpanie. Wersja kinematyczna dodała warstwę pośrednią, ale 

powodowała szarpnięcie obrotowe. Możemy wygładzić to drganie, dodając dodatkową warstwę, 

dzięki czemu orientacja postaci pośrednio zależy od generatora liczb losowych. Możemy myśleć o 

wędrówce kinematycznej jako o zachowaniu delegowanego poszukiwania. Wokół postaci, na której 

jest ograniczony cel, znajduje się okrąg. Za każdym razem, gdy zachowanie jest uruchamiane, 

przesuwamy cel po okręgu trochę, losowo. Postać następnie szuka celu. Rysunek 3.13 ilustruje tę 

konfigurację.  

 

Możemy to poprawić, przesuwając okrąg, wokół którego ograniczony jest cel. Jeśli przesuniemy go 

przed postać (gdzie przód jest określony przez jego aktualny kierunek zwrócenia się) i zmniejszymy go, 

otrzymamy sytuację na rysunku   

 

Postać próbuje zmierzyć się z celem w każdej klatce, używając zachowania twarzy, aby wyrównać się z 

celem. Następnie dodaje dodatkowy krok: zastosowanie pełnego przyspieszenia w kierunku jego 

aktualnej orientacji. Moglibyśmy również wdrożyć to zachowanie, nakłaniając go do szukania celu i 

wykonywania zachowania „patrz, dokąd idziesz”, aby poprawić jego orientację. W obu przypadkach 

orientacja postaci jest zachowywana między połączeniami (co wygładza zmiany orientacji). Kąty, pod 

jakimi krawędzie okręgu leżą w stosunku do postaci, określają, jak szybko będzie się ona obracać. Jeśli 



cel znajduje się w jednym z tych skrajnych punktów, szybko się odwróci. Cel będzie drgał i drgał wokół 

krawędzi okręgu, ale orientacja postaci będzie się zmieniać płynnie. To zachowanie wędrowne skłania 

postać do skręcania (w obu kierunkach). Cel spędzi więcej czasu w kierunku krawędzi okręgu, z punktu 

widzenia postaci.  

Pseudo-Kod 

1 class Wander extends Face:  

2 # The radius and forward offset of the wander circle.  

3 wanderOffset: float 

4 wanderRadius: float 

5 

6 # The maximum rate at which the wander orientation can change.  

7 wanderRate: float 

8 

9 # The current orientation of the wander target.  

10 wanderOrientation: float 

11 

12 # The maximum acceleration of the character.  

13 maxAcceleration: float 

14 

15 # Again we don’t need a new target.  

16 #  ...  Other data is derived from the superclass   ...   

17 

18 function getSteering() -> SteeringOutput:  

19 # 1. Calculate the target to delegate to face 

20 # Update the wander orientation.  

21 wanderOrientation += randomBinomial() * wanderRate 

22 

23 # Calculate the combined target orientation.  

24 targetOrientation = wanderOrientation + character.orientation 

25 

26 # Calculate the center of the wander circle.  

27 target = character.position + 



28 wanderOffset * character.orientation.asVector() 

29 

30 # Calculate the target location.  

31 target += wanderRadius * targetOrientation.asVector() 

32 

33 # 2. Delegate to face.  

34 result = Face.getSteering() 

35 

36 # 3. Now set the linear acceleration to be at full 

37 # acceleration in the direction of the orientation.  

38 result.linear = 

39 maxAcceleration * character.orientation.asVector() 

40 

41 # Return it.  

42 return result 

Struktury danych i interfejsy 

Użyłem tej samej funkcji asVector co wcześniej, aby uzyskać wektorową formę orientacji.  

Wydajność 

Algorytm jest O(1) zarówno w pamięci, jak i w czasie. 

PODĄŻĄNIE ZA ŚCIEŻKĄ 

Do tej pory widzieliśmy zachowania, które mają jeden cel lub wcale. Podążanie za ścieżką to 

zachowanie sterujące, którego celem jest cała ścieżka. Postać z zachowaniem podążania ścieżką 

powinna poruszać się po ścieżce w jednym kierunku. Śledzenie ścieżki, jak to jest zwykle 

implementowane, jest zachowaniem delegowanym. Oblicza pozycję celu na podstawie aktualnej 

lokalizacji postaci i kształtu ścieżki. Następnie przekazuje swój cel do poszukiwania. Nie ma potrzeby 

korzystania z przybycia, ponieważ cel powinien zawsze poruszać się po ścieżce. Nie powinniśmy się 

martwić, że postać go dogoni. Pozycja docelowa jest obliczana w dwóch etapach. Najpierw aktualna 

pozycja znaku jest mapowana do najbliższego punktu na ścieżce. Może to być złożony proces, 

zwłaszcza jeśli ścieżka jest zakrzywiona lub składa się z wielu odcinków linii. Po drugie, wybierany jest 

cel, który znajduje się dalej na ścieżce niż punkt na mapie o pewną odległość. Aby zmienić kierunek 

ruchu na ścieżce, możemy zmienić znak tej odległości. Rysunek  pokazuje to w akcji. 



 

Wyświetlana jest bieżąca lokalizacja ścieżki wraz z punktem docelowym znajdującym się nieco dalej. 

Takie podejście jest czasami nazywane „gonią królika”, po sposobie, w jaki charty gonią za królikiem z 

tkaniny na psim torze. Niektóre implementacje generują cel nieco inaczej. Najpierw przewidują, gdzie 

postać będzie w krótkim czasie, a następnie mapują to do najbliższego punktu na ścieżce. To jest cel 

kandydujący. Jeśli nowy kandydujący cel nie został umieszczony dalej na ścieżce niż był w ostatniej 

klatce, to jest zmieniany tak, aby był. Nazwę tę przewidywalną ścieżkę podążania. Pokazuje to rysunek.  

 

Ta druga implementacja może wydawać się gładsza w przypadku złożonych ścieżek z nagłymi zmianami 

kierunku, ale ma wadę polegającą na ścinaniu narożników, gdy dwie ścieżki zbliżają się do siebie. 

Rysunek pokazuje to ostre zachowanie.  

 



Postać omija cały odcinek ścieżki. Postać jest pokazywana w chwili, gdy jej przewidywalna pozycja w 

przyszłości przecina dalszą część ścieżki. To może nie być to, czego chcesz, jeśli na przykład ścieżka 

reprezentuje trasę patrolową lub tor wyścigowy. 

Pseudo kod 

1 class FollowPath extends Seek:  

2 path: Path 

3 

4 # The distance along the path to generate the target. Can be 

5 # negative if the character is moving in the reverse direction.  

6 pathOffset: float 

7 

8 # The current position on the path.  

9 currentParam: float 

10 

11 #  ...  Other data is derived from the superclass  ...   

12 

13 function getSteering() -> SteeringOutput:  

14 # 1. Calculate the target to delegate to face.  

15 # Find the current position on the path.  

16 currentParam = path.getParam(character.position, currentPos)  

17 

18 # Offset it.  

19 targetParam = currentParam + pathOffset 

20 

21 # Get the target position.  

22 target.position = path.getPosition(targetParam)  

23 

24 # 2. Delegate to seek.  

25 return Seek.getSteering() 

Możemy przekonwertować ten algorytm na wersję predykcyjną, obliczając najpierw pozycję zastępczą 

dla wywołania path.getParam. Algorytm wygląda prawie identycznie:  

1 class FollowPath extends Seek:  



2 path: Path 

3 

4 # The distance along the path to generate the target. Can be 

5 # negative if the character is moving in the reverse direction.  

6 pathOffset: float 

7 

8 # The current position on the path.  

9 currentParam: float 

10 

11 # The time in the future to predict the character’s position.  

12 predictTime: float = 0.1 

13 

14 #  ...  Other data is derived from the superclass  ...  

15  

16 function getSteering() -> SteeringOutput:  

17 # 1. Calculate the target to delegate to face.  

18 # Find the predicted future location.  

19 futurePos = character.position + 

20 character.velocity * predictTime 

21 

22 # Find the current position on the path.  

23 currentParam = path.getParam(futurePos, currentPos)  

24 

25 # Offset it.  

26 targetParam = currentParam + pathOffset 

27 

28 # Get the target position.  

29 target.position = path.getPosition(targetParam)  

30 

31 # 2. Delegate to seek.  

32 return Seek.getSteering() 



Struktury danych i interfejsy 

Ścieżka, którą podąża zachowanie, ma następujący interfejs:  

1 class Path:  

2 function getParam(position: Vector, lastParam: float) -> float 

3 function getPosition(param: float) -> Vector 

Obie te funkcje wykorzystują koncepcję parametru ścieżki. Jest to unikalna wartość, która wzrasta 

monotonicznie na ścieżce. Można to traktować jako odległość wzdłuż ścieżki. Zazwyczaj ścieżki składają 

się z linii lub krzywych splajnów; oba są łatwo przyporządkowanymi parametrami. Parametr pozwala 

nam na translację między pozycją na ścieżce a pozycjami w przestrzeni 2D lub 3D.  

Rodzaje ścieżek 

Wykonanie tej translacji (tj. implementacja klasy ścieżki) może być trudne, w zależności od formatu 

użytej ścieżki. Najczęściej używa się ścieżki składającej się z odcinków linii prostej, jak pokazano na 

rysunku. 

 

W tym przypadku konwersja nie jest zbyt trudna. Możemy zaimplementować getParam, patrząc po 

kolei na każdy segment linii, określając, do którego znaku jest najbliżej, a następnie znajdując najbliższy 

punkt na tym segmencie. Jednak w przypadku gładkich zakrzywionych splajnów, które są powszechne 

w niektórych grach samochodowych, matematyka może być bardziej złożona.  

Śledzenie parametru 

Powyższy interfejs pseudokodu umożliwia wysłanie ostatniej wartości parametru na ścieżkę w celu 

obliczenia bieżącej wartości parametru. Jest to niezbędne, aby uniknąć nieprzyjemnych problemów, 

gdy linie są blisko siebie. Ograniczamy algorytm getParam do uwzględniania tylko obszarów ścieżki 

zbliżonych do poprzedniej wartości parametru. Postać raczej nie odeszła daleko. Technika ta, przy 

założeniu, że nowa wartość jest zbliżona do starej, nazywana jest koherencją i jest cechą wielu 

algorytmów geometrycznych. Rysunek pokazuje problem, który mógłby narazić niespójnego 

podążającego za ścieżką, ale można go łatwo rozwiązać zakładając, że nowy parametr jest zbliżony do 

starego.  



 

Oczywiście, naprawdę możesz chcieć wyciąć rogi lub postać, aby przemieszczała się między bardzo 

różnymi częściami ścieżki. Jeśli na przykład inne zachowanie przerywa i przenosi postać przez poziom, 

niekoniecznie chcesz, aby wróciła z powrotem, aby wybrać okrężną trasę patrolu. W takim przypadku 

będziesz musiał usunąć spójność lub przynajmniej poszerzyć zakres parametrów, których szuka 

rozwiązanie.  

Wydajność 

Algorytm jest O(1) zarówno w pamięci, jak iw czasie. Funkcja getParam ścieżki zwykle będzie miała 

wartość O(1), chociaż może to być O(n), gdzie n jest liczbą segmentów w ścieżce. W takim przypadku 

funkcja getParam zdominuje skalowanie wydajności algorytmu. 

SEPARACJA 

Zachowanie separacji jest powszechne w symulacjach tłumu, w których wiele postaci zmierza w mniej 

więcej tym samym kierunku. Działa tak, aby postacie nie podchodziły zbyt blisko i nie były zatłoczone. 

Nie działa tak dobrze, gdy postacie poruszają się po swoich ścieżkach. W takim przypadku należy 

zastosować poniższe zachowanie unikania kolizji. Przez większość czasu zachowanie separacji ma 

zerowe wyjście; w ogóle nie zaleca żadnego ruchu. Jeśli zachowanie wykryje inną postać bliżej niż 

pewien próg, działa w sposób podobny do zachowania unikania, aby oddalić się od postaci. Jednak w 

przeciwieństwie do podstawowego zachowania unikowego, siła ruchu jest związana z odległością od 

celu. Siła separacji może się zmniejszyć zgodnie z dowolnym wzorem, ale powszechny jest zanik liniowy 

lub odwrotny do kwadratu. Separacja liniowa wygląda następująco:  

siła = maxPrzyspieszenie * (próg - odległość) / próg 

Prawo odwrotności kwadratu wygląda następująco:  

siła = min(k / (odległość * odległość), maxAcceleration)  

W każdym przypadku odległość to odległość między postacią a jej najbliższym sąsiadem, próg to 

minimalna odległość, przy której występuje jakiekolwiek wyjście separacji, a maxAcceleration to 

maksymalne przyspieszenie postaci. Stałą k można ustawić na dowolną wartość dodatnią. Kontroluje, 

jak szybko siła separacji zanika wraz z odległością. Separacja jest czasami nazywana zachowaniem 

kierowania „odpychaniem”, ponieważ działa w taki sam sposób, jak fizyczna siła odpychania (siła o 

zasadzie odwrotnego kwadratu, taka jak odpychanie magnetyczne). Jeżeli w ramach progu unikania 

znajduje się wiele znaków, można wybrać albo najbliższy, albo można obliczyć sterowanie dla każdego 

po kolei i zsumować. W tym drugim przypadku wartość końcowa może być większa niż 

maxAcceleration, w takim przypadku należy ją przyciąć do tej wartości. 



Pseudo kod 

1 class Separation:  

2 character: Kinematic 

3 maxAcceleration: float 

4 

5 # A list of potential targets.  

6 targets: Kinematic[] 

7 

8 # The threshold to take action.  

9 threshold: float 

10 

11 # The constant coefficient of decay for the inverse square law.  

12 decayCoefficient: float 

13 

14 function getSteering() -> SteeringOutput:  

15 result = new SteeringOutput() 

16 

17 # Loop through each target.  

18 for target in targets:  

19 # Check if the target is close.  

20 direction = target.position - character.position 

21 distance = direction.length() 

22 

23 if distance < threshold:  

24 # Calculate the strength of repulsion 

25 # (here using the inverse square law).  

26 strength = min( 

27 decayCoefficient / (distance * distance),  

28 maxAcceleration)  

29 

30 # Add the acceleration.  



31 direction.normalize() 

32 result.linear += strength * direction 

33 

34 return result 

Uwagi dotyczące implementacji 

W powyższym algorytmie po prostu patrzymy na każdy możliwy znak po kolei i zastanawiamy się, czy 

musimy się od nich oddzielić. Dla małej liczby znaków będzie to najszybsze podejście. Dla kilkuset 

postaci na poziomie potrzebujemy szybszej metody. Zazwyczaj silniki graficzne i fizyczne opierają się 

na technikach określania, które obiekty znajdują się blisko siebie. Obiekty przechowywane są w 

przestrzennych strukturach danych, więc wykonanie tego typu zapytań jest stosunkowo łatwe. Mapy 

o wielu rozdzielczościach, cztero- lub ośmiokątne oraz drzewa binarnych partycji przestrzeni (BSP) to 

popularne struktury danych do szybkiego obliczania potencjalnych kolizji. Każdy z nich może być 

wykorzystany przez sztuczną inteligencję do skuteczniejszego zdobywania potencjalnych celów.  

Wydajność 

Algorytm to O(1) w pamięci i O(n) w czasie, gdzie n to liczba potencjalnych celów do sprawdzenia. Jeśli 

istnieje jakiś skuteczny sposób przycinania potencjalnych celów, zanim dotrą do powyższego 

algorytmu, ogólna wydajność z czasem ulegnie poprawie. Na przykład system BSP może dać czas O(log 

n), gdzie n jest całkowitą liczbą potencjalnych celów w grze. Powyższy algorytm będzie jednak zawsze 

miał charakter liniowy pod względem liczby sprawdzanych potencjalnych celów.  

Atraktor 

Korzystając z prawa odwrotnych kwadratów, możemy ustawić ujemną wartość stałej zaniku i uzyskać 

siłę przyciągania. Postać będzie przyciągać do innych w swoim promieniu. To działa, ale rzadko jest 

przydatne. Niektórzy programiści eksperymentowali z posiadaniem wielu atraktorów i repulsorów na 

swoim poziomie i głównie przez nie kontrolowany ruch postaci. Postacie są na przykład przyciągane do 

swoich celów i odpychane od przeszkód. Mimo pozornej prostoty podejście to jest pełne pułapek dla 

nieostrożnych. Kolejna sekcja, dotycząca łączenia zachowań sterujących, pokazuje, dlaczego po prostu 

posiadanie wielu atraktorów lub repulsorów prowadzi do postaci, które regularnie się zacinają i 

dlaczego zaczynanie od bardziej złożonego algorytmu kończy się mniej pracy na dłuższą metę.  

Niezależność 

Zachowanie separacji samo w sobie nie jest zbyt przydatne. Postacie wyskakują z separacji, ale potem 

już nigdy się nie ruszają. Separacja, wraz z pozostałymi zachowaniami w tym rozdziale, ma działać w 

połączeniu z innymi zachowaniami sterującymi. Powrócimy do tego, jak działa ta kombinacja w 

następnej sekcji. 

UNIKANIE KOLIZJI 

Na obszarach miejskich często występuje duża liczba postaci poruszających się po tej samej przestrzeni. 

Te postacie mają trajektorie, które się przecinają i muszą unikać ciągłych kolizji z innymi poruszającymi 

się postaciami. Prostym podejściem jest użycie odmiany zachowania unikania lub separacji, która 

działa tylko wtedy, gdy cel znajduje się w stożku przed postacią. Rysunek 3.20 pokazuje stożek, w 

którym znajduje się inny znak.   



 

Sprawdzenie stożka można przeprowadzić za pomocą iloczynu skalarnego: 

1 if dotProduct(orientation.asVector(), direction) > coneThreshold:  

2 # Do the evasion.  

3 else:  

4 # Return no steering.  

gdzie direction jest kierunkiem między charakterem zachowania a potencjalną kolizją. Wartość 

coneThreshold jest cosinusem półkąta stożka, jak pokazano na rysunku powyżej. Jeśli w stożku jest 

kilka postaci, zachowanie musi unikać ich wszystkich. Możemy podejść do tego w podobny sposób do 

zachowania separacji. Często wystarczy znaleźć średnią pozycję i prędkość wszystkich postaci w 

pachołku i uniknąć tego celu. Alternatywnie można znaleźć najbliższą postać w stożku, a resztę 

zignorować.Niestety, to podejście, choć proste do wdrożenia, nie działa dobrze z więcej niż garstką 

postaci. Postać nie bierze pod uwagę, czy rzeczywiście się zderzy, ale zamiast tego reaguje „paniką”, 

nawet na zbliżenie się. Rysunek  

 

pokazuje prostą sytuację, w której postać nigdy się nie zderzy, ale nasze naiwne podejście do unikania 

kolizji nadal będzie działać. Rysunek  



 

pokazuje inną sytuację problemową. Tutaj bohaterowie będą się zderzać, ale żaden z nich nie podejmie 

działań wymijających, ponieważ nie będzie miał drugiego w swoim stożku aż do momentu zderzenia. 

Lepszym rozwiązaniem jest ustalenie, czy postacie będą się zderzać, jeśli utrzymają swoją obecną 

prędkość. Wiąże się to z wypracowaniem najbliższego podejścia dwóch postaci i ustaleniem, czy 

odległość w tym punkcie jest mniejsza niż pewien promień progowy. Ilustruje to rysunek  

 

Zwróć uwagę, że najbliższe podejście zwykle nie będzie takie samo jak punkt, w którym przecinają się 

przyszłe trajektorie. Postacie mogą poruszać się z bardzo różnymi prędkościami, więc prawdopodobnie 

dotrą do tego samego punktu w różnym czasie. Po prostu nie możemy zobaczyć, czy ich ścieżki się 

skrzyżują, aby sprawdzić, czy postacie się zderzą. Zamiast tego musimy znaleźć moment, w którym są 

najbliżej, wykorzystać to do wyprowadzenia ich separacji i sprawdzić, czy się zderzają. Czas najbliższego 

zbliżenia jest podany przez 

 

gdzie dp jest aktualną względną pozycją celu względem znaku (co nazwaliśmy wektorem odległości z 

poprzednich zachowań): 

dp = pt – pc  

a dv to prędkość względna: 

dv =  vt – vc 

Jeżeli czas najbliższego zbliżenia jest ujemny, to postać już oddala się od celu i nie trzeba podejmować 

żadnych działań. Od tego momentu można obliczyć pozycję postaci i celu w momencie najbliższego 

podejścia: 



 

Następnie używamy tych pozycji jako podstawy zachowania unikowego; wykonujemy uniki w oparciu 

o nasze przewidywane przyszłe pozycje, a nie nasze obecne pozycje. Innymi słowy, zachowanie 

powoduje teraz korektę układu kierowniczego, tak jakby znajdowała się już w najbardziej zagrożonej 

pozycji, do której się uda. W przypadku rzeczywistej implementacji warto sprawdzić, czy postać i cel są 

już w kolizji. W takim przypadku działanie można podjąć natychmiast, bez przechodzenia przez 

obliczenia w celu ustalenia, czy nie będą się one kolidować w przyszłości. Ponadto takie podejście nie 

zwróci sensownego wyniku, jeśli w pewnym momencie centra postaci i celu zderzą się. Rozsądna 

implementacja będzie miała specjalny kod wielkości liter dla tej mało prawdopodobnej sytuacji, aby 

upewnić się, że znaki będą omijać różne kierunki. Może to być tak proste, jak powrót do zachowania 

unikowego na aktualnej pozycji postaci. W przypadku unikania grup postaci uśrednianie pozycji i 

prędkości nie działa dobrze w tym podejściu. Zamiast tego algorytm musi najpierw wyszukać postać, 

której najbliższe podejście nastąpi, i zareagować tylko na tę postać. Po uniknięciu tej nieuchronnej 

kolizji zachowanie kierownicy może reagować na bardziej odległe postacie. 

Pseudo-Kod 

1 class CollisionAvoidance:  

2 character: Kinematic 

3 maxAcceleration: float 

4 

5 # A list of potential targets.  

6 targets: Kinematic[] 

7 

8 # The collision radius of a character (assuming all characters 

9 # have the same radius here).  

10 radius: float 

11 

12 function getSteering() -> SteeringOutput:  

13 # 1. Find the target that’s closest to collision 

14 # Store the first collision time.  

15 shortestTime: float = infinity 

16 

17 # Store the target that collides then, and other data that we 



18 # will need and can avoid recalculating.  

19 firstTarget: Kinematic = null 

20 firstMinSeparation: float 

21 firstDistance: float 

22 firstRelativePos: Vector 

23 firstRelativeVel: Vector 

24 

25 # Loop through each target.  

26 for target in targets:  

27 # Calculate the time to collision.  

28 relativePos = target.position - character.position 

29 relativeVel = target.velocity - character.velocity 

30 relativeSpeed = relativeVel.length() 

31 timeToCollision = dotProduct(relativePos, relativeVel) / 

32 (relativeSpeed * relativeSpeed)  

33 

34 # Check if it is going to be a collision at all.  

35 distance = relativePos.length() 

36 minSeparation = distance - relativeSpeed * timeToCollision 

37 if minSeparation > 2 * radius:  

38 continue 

39 

40 # Check if it is the shortest.  

41 if timeToCollision > 0 and timeToCollision < shortestTime:  

42 # Store the time, target and other data.  

43 shortestTime = timeToCollision 

44 firstTarget = target 

45 firstMinSeparation = minSeparation 

46 firstDistance = distance 

47 firstRelativePos = relativePos 

48 firstRelativeVel = relativeVel  



49 

50 # 2. Calculate the steering 

51 # If we have no target, then exit.  

52 if not firstTarget:  

53 return null 

54 

55 # If we’re going to hit exactly, or if we’re already 

56 # colliding, then do the steering based on current position.  

57 if firstMinSeparation <= 0 or firstDistance < 2 * radius:  

58 relativePos = firstTarget.position - character.position 

59  

60 # Otherwise calculate the future relative position.  

61 else:  

62 relativePos = firstRelativePos + 

63 firstRelativeVel * shortestTime 

64 

65 # Avoid the target.  

66 relativePos.normalize() 

67 

68 result = new SteeringOutput() 

69 result.linear = relativePos * maxAcceleration 

70 result.anguar = 0 

71 return result 

Wydajność 

Algorytm to O(1) w pamięci i O(n) w czasie, gdzie n to liczba potencjalnych celów do sprawdzenia. 

Podobnie jak w poprzednim algorytmie, jeśli istnieje jakiś skuteczny sposób przycinania potencjalnych 

celów przed osiągnięciem powyższego algorytmu, ogólna wydajność z czasem ulegnie poprawie. 

Jednak algorytm ten zawsze pozostanie liniowy pod względem liczby sprawdzanych potencjalnych 

celów. 

UNIKANIE PRZESZKÓD I ŚCIAN 

Zachowanie unikania kolizji zakłada, że cele są kuliste. Jest zainteresowany unikaniem trajektorii zbyt 

blisko środka celu. Można to również zastosować do dowolnej przeszkody w grze, którą z łatwością 

reprezentuje ograniczająca kula. W ten sposób można w prosty sposób uniknąć skrzynek, beczek i 

małych przedmiotów. Bardziej złożonych przeszkód nie da się łatwo przedstawić w postaci okręgów. 



Ograniczająca sfera dużego obiektu, takiego jak klatka schodowa, może wypełnić pomieszczenie. Z 

pewnością nie chcemy, aby postacie trzymały się na zewnątrz pokoju tylko po to, by uniknąć klatki 

schodowej w rogu. Zdecydowanie najczęstszymi przeszkodami w grze są ściany i nie mogą być w ogóle 

reprezentowane przez ograniczające kule. Zachowanie omijania przeszkód i ścian wykorzystuje inne 

podejście do unikania kolizji. Poruszająca się postać rzuca jeden lub więcej promieni w kierunku 

swojego ruchu. Jeśli te promienie zderzają się z przeszkodą, tworzony jest cel, który uniknie kolizji, a 

postać wykonuje podstawowe wyszukiwanie tego celu. Zazwyczaj promienie nie są nieskończone. 

Wysuwają się na niewielką odległość przed postacią (zazwyczaj odległość odpowiadającą kilku 

sekundom ruchu). Rysunek przedstawia postać rzucającą pojedynczy promień, który zderza się ze 

ścianą. Punkt i normalna kolizji ze ścianą służą do utworzenia lokalizacji docelowej w stałej odległości 

od powierzchni. 

 

Pseudo-Kod 

1 class ObstacleAvoidance extends Seek:  

2 detector: CollisionDetector 

3 

4 # The minimum distance to a wall (i.e., how far to avoid 

5 # collision) should be greater than the radius of the character.  

6 avoidDistance: float 

7 

8 # The distance to look ahead for a collision 

9 # (i.e., the length of the collision ray).  

10 lookahead: float 

11 

12 #  ...  Other data is derived from the superclass  ...   

13 

14 function getSteering(): 

15 # 1. Calculate the target to delegate to seek 

16 # Calculate the collision ray vector.  

17 ray = character.velocity 



18 ray.normalize() 

19 ray *= lookahead 

20 

21 # Find the collision.  

22 collision = detector.getCollision(character.position, ray)  

23 

24 # If have no collision, do nothing.  

25 if not collision:  

26 return null 

27 

28 # 2. Otherwise create a target and delegate to seek.  

29 target = collision.position + collision.normal * avoidDistance 

30 return Seek.getSteering() 

<b<Struktury danych i interfejsy 

Detektor kolizji posiada następujący interfejs:  

1 class CollisionDetector:  

2 function getCollision(position: Vector,  

3 moveAmount: Vector) -> Collision 

gdzie getCollision zwraca pierwszą kolizję dla znaku, jeśli zaczyna się on w podanej pozycji i porusza się 

o zadaną wielkość ruchu. Kolizje w tym samym kierunku, ale dalej niż moveAmount, są ignorowane. 

Zazwyczaj to wywołanie jest realizowane przez rzutowanie promienia z pozycji do pozycji + 

moveAmount i sprawdzanie przecięć ze ścianami lub innymi przeszkodami. Metoda getCollision zwraca 

strukturę danych kolizyjnych w postaci:  

1 class Collision:  

2 position: Vector 

3 normal: Vector 

gdzie pozycja jest punktem kolizji, a normalna jest normalną ściany w punkcie kolizji. Są to 

standardowe dane, których można się spodziewać po procedurze wykrywania kolizji, a większość 

silników dostarcza takie dane jako rzecz oczywistą. 

Wydajność 

Algorytm jest O(1) zarówno w czasie, jak iw pamięci, wyłączając wydajność detektora kolizji (lub raczej 

zakładając, że detektor kolizji to O(1)). W rzeczywistości wykrywanie kolizji przy użyciu rzutowania 

promieni jest dość drogie i prawie na pewno nie jest O(1) (zwykle zależy od złożoności środowiska). 

Należy się spodziewać, że większość czasu spędzonego w tym algorytmie zostanie spędzona w 

procedurze wykrywania kolizji.  



Problemy z wykrywaniem kolizji 

Do tej pory zakładaliśmy, że wykrywamy kolizje przy pojedynczym rzucie promienia. W praktyce nie 

jest to dobre rozwiązanie. Rysunek  pokazuje jednopromieniową postać zderzającą się ze ścianą, której 

nigdy nie wykrywa. 

 

Zazwyczaj postać potrzebuje dwóch lub więcej promieni. Rysunek przedstawia postać z trzema 

promieniami, z promieniami rozłożonymi tak, aby działały jak wąsy. Ta postać nie ociera się o ścianę. 

Widziałem kilka podstawowych konfiguracji promieni używanych w kółko do unikania ścian. Ilustruje 

to rysunek  

 

Nie ma sztywnych i szybkich reguł, która konfiguracja jest lepsza. Każdy ma swoje specyficzne cechy. 

Pojedynczy promień z krótkimi wąsami jest często najlepszą początkową konfiguracją do 

wypróbowania, ale może uniemożliwić postaci poruszanie się po ciasnych przejściach. Konfiguracja z 

pojedynczym promieniem jest przydatna w środowiskach wklęsłych, ale przecina wypukłe przeszkody. 

Konfiguracja równoległa sprawdza się dobrze w obszarach, w których rogi są bardzo rozwarte, ale są 

bardzo podatne na pułapkę narożną, jak zobaczymy.  

Pułapka narożna 

Podstawowy algorytm unikania ścian wielopromieniowych może ucierpieć z powodu okaleczającego 

problemu z narożnikami o ostrych kątach (w rzeczywistości każdy narożnik wypukły, ale jest bardziej 

powszechny w przypadku kątów ostrych). Rysunek ilustruje uwięzioną postać.  



 

Obecnie jej lewy promień zderza się ze ścianą. Zachowanie układu kierowniczego obróci go zatem w 

lewo, aby uniknąć kolizji. Natychmiast wtedy prawy promień zderzy się, a zachowanie kierownicy 

spowoduje obrót postaci w prawo. Kiedy postać jest uruchamiana w grze, wydaje się, że wraca do 

domu bezpośrednio w kącie, dopóki nie uderzy w ścianę. Nie będzie w stanie uwolnić się z pułapki. 

Konstrukcja wentylatora, z odpowiednio szerokim kątem, łagodzi ten problem. Często jednak istnieje 

kompromis między unikaniem pułapki narożnej z dużym kątem wachlarza a utrzymaniem małego kąta, 

aby umożliwić postaci dostęp do małych przejść. W najgorszym przypadku, przy kącie wachlarza 

zbliżonym do &pi; radianów, postać nie będzie w stanie wystarczająco szybko zareagować na zderzenia 

wykryte przez jej boczne promienie i nadal będzie ocierać się o ściany. Kilku deweloperów 

eksperymentowało z adaptacyjnymi kątami rozrzutu. Jeśli postać porusza się pomyślnie bez kolizji, kąt 

wachlarza jest zawężony. W przypadku wykrycia kolizji zwiększa się kąt rozrzutu. Jeśli postać wykryje 

wiele kolizji w kolejnych klatkach, kąt rozrzutu będzie się dalej powiększał, zmniejszając 

prawdopodobieństwo uwięzienia postaci w kącie. Inni programiści implementują specyficzny kod 

unikania pułapek narożnych. Jeśli zostanie wykryta pułapka narożna, uważa się, że jeden z promieni 

wygrał, a zderzenia wykryte przez inne promienie są przez chwilę ignorowane. Oba podejścia działają 

dobrze i stanowią praktyczne rozwiązania problemu. Jedynym kompletnym rozwiązaniem jest jednak 

wykonanie wykrywania kolizji przy użyciu rzutowanej objętości, a nie promienia, jak pokazano na 

rysunku. 

 

Wiele silników gier jest w stanie to zrobić, aby modelować realistyczną fizykę. Jednak w 

przeciwieństwie do sztucznej inteligencji odległości projekcji wymagane przez fizykę są zazwyczaj 

bardzo małe, a obliczenia mogą być bardzo powolne, gdy są używane w zachowaniu sterowania. 



Ponadto interpretacja danych o kolizjach zwróconych z zapytania dotyczącego wolumenu wiąże się z 

zawiłościami. W przeciwieństwie do fizyki, nie jest to pierwszy punkt kolizji, który należy wziąć pod 

uwagę (może to być krawędź wielokąta na jednym krańcu modelu postaci), ale sposób, w jaki cała 

postać powinna reagować na ścianę. Jak dotąd nie istnieje powszechnie godny zaufania mechanizm 

przewidywania objętości w unikaniu ścian. Na razie wydaje się, że najbardziej praktycznym 

rozwiązaniem jest zastosowanie adaptacyjnych kątów wachlarza, z jednym długim promieniem rzutu i 

dwoma krótszymi wąsami.  

 PODSUMOWANIE 

Rysunek  

 

przedstawia drzewo genealogiczne zachowań sterujących, którym przyjrzeliśmy się w tej sekcji. 

Oznaczyliśmy zachowanie kierowania jako dziecko innego, jeśli może być postrzegane jako 

rozszerzenie zachowania rodzica. 

ŁĄCZENIE ZACHOWAŃ STEUJĄCYCH 

Indywidualnie zachowania związane ze sterowaniem mogą osiągnąć dobry stopień wyrafinowania 

ruchu. W wielu grach sterowanie polega po prostu na poruszaniu się w kierunku określonej lokalizacji: 

zachowaniu wyszukiwania. Narzędzia decyzyjne wyższego poziomu są odpowiedzialne za określenie, 

gdzie postać zamierza się przenieść. Często jest to algorytm odnajdywania ścieżki, generujący cele 

pośrednie na ścieżce do celu końcowego. To jednak prowadzi nas tylko do tej pory. Poruszająca się 

postać zwykle potrzebuje więcej niż jednego zachowania związanego z kierowaniem. Musi osiągnąć 

swój cel, unikać kolizji z innymi postaciami, dążyć do bezpieczeństwa podczas poruszania się i unikać 

wpadania na ściany. Unikanie ścian i przeszkód może być szczególnie trudne podczas pracy z innymi 

zachowaniami. Ponadto niektóre złożone sterowanie, takie jak flokowanie i formowanie, można 

wykonać tylko wtedy, gdy więcej niż jedno zachowanie sterowania jest aktywne od razu. W tej sekcji 

przyjrzymy się coraz bardziej wyrafinowanym sposobom realizacji tej kombinacji, od prostego łączenia 

danych wyjściowych sterowania do skomplikowanych architektur potoków zaprojektowanych w celu 

obsługi unikania kolizji. 

BLENDOWANIE I ARBITRAŻ 



Łącząc ze sobą zachowania związane ze sterowaniem, można osiągnąć bardziej złożony ruch. Istnieją 

dwie metody łączenia zachowań sterujących: mieszanie i arbitraż. Każda metoda pobiera portfolio 

zachowań sterowania, każde z własnymi danymi wyjściowymi, i generuje jeden ogólny wynik 

sterowania. Mieszanie robi to, wykonując wszystkie zachowania sterujące i łącząc ich wyniki przy 

użyciu pewnego zestawu wag lub priorytetów. Jest to wystarczające, aby osiągnąć bardzo złożone 

zachowania, ale problemy pojawiają się, gdy istnieje wiele ograniczeń dotyczących sposobu poruszania 

się postaci. Arbitraż wybiera jedno lub więcej zachowań związanych z kierowaniem, aby mieć pełną 

kontrolę nad postacią. Istnieje wiele schematów arbitrażowych, które kontrolują, jakie zachowanie ma 

swój sposób. Mieszanie i arbitraż nie są jednak podejściami wyłącznymi. Są końcami kontinuum. 

Mieszanie może mieć wagi lub priorytety, które zmieniają się w czasie. Niektóre procesy wymagają 

zmiany tych wag, co może być odpowiedzią na sytuację w grze lub wewnętrzny stan postaci. Wagi 

używane dla niektórych zachowań sterujących mogą wynosić zero; są skutecznie wyłączane. 

Jednocześnie nie ma nic, co wymagałoby architektury arbitrażu, aby zwrócić pojedyncze zachowanie 

sterowania do wykonania. Może zwrócić zestaw wag mieszania w celu połączenia zestawu różnych 

zachowań. Ogólny system sterowania musi łączyć elementy blendingu i arbitrażu. Chociaż przyjrzymy 

się różnym algorytmom dla każdego, idealna implementacja będzie mieszać elementy obu. 

MIESZANIE WAŻONE 

Najprostszym sposobem połączenia zachowań związanych ze sterowaniem jest połączenie ich 

wyników za pomocą wag. Załóżmy, że w naszej grze mamy tłum buntujących się postaci. Postacie 

muszą poruszać się jako masa, jednocześnie upewniając się, że nie wpadają na siebie konsekwentnie. 

Każda postać musi pozostać przy pozostałych, zachowując bezpieczną odległość. Ich ogólne 

zachowanie jest mieszanką dwóch zachowań: przybycia do centrum masy grupy i oddzielenia się od 

pobliskich postaci. W żadnym momencie postać nie robi tylko jednej rzeczy. Zawsze bierze pod uwagę 

obie kwestie.  

Algorytm 

Grupę zachowań sterujących można połączyć, aby działały jako pojedyncze zachowanie. Każde 

zachowanie kierownicy w portfelu jest proszone o żądanie przyspieszenia, tak jakby było to jedyne 

działające zachowanie. Te przyspieszenia są łączone razem przy użyciu ważonej sumy liniowej ze 

współczynnikami charakterystycznymi dla każdego zachowania. Nie ma ograniczeń dotyczących wag 

mieszania; na przykład nie muszą sumować do jednego i rzadko to robią (tj. nie jest to średnia ważona). 

Ostateczne przyspieszenie z sumy może być zbyt duże w stosunku do możliwości postaci, więc jest 

docinane zgodnie z maksymalnym możliwym przyspieszeniem. W naszym przykładzie z tłumem 

możemy użyć wag równych 1 zarówno dla separacji, jak i spójności. W tym przypadku żądane 

przyspieszenia są sumowane i przycinane do maksymalnego możliwego przyspieszenia. To jest wynik 

algorytmu. Rysunek ilustruje ten proces. 

 

Jak we wszystkich systemach parametryzowanych, wybór wag musi być przedmiotem inspirujących 

domysłów lub dobrych prób i błędów. W ramach projektów badawczych próbowano ewoluować wagi 



sterujące za pomocą algorytmów genetycznych lub sieci neuronowych. Wyniki nie są jednak 

zachęcające, a eksperymenty manualne nadal wydają się być najrozsądniejszym podejściem. 

Pseudo kod 

Algorytm sterowania mieszanego wygląda następująco:  

1 class BlendedSteering:  

2 class BehaviorAndWeight:  

3 behavior: SteeringBehavior 

4 weight: float  

5 

6 behaviors: BehaviorAndWeight[] 

7 

8 # The overall maximum acceleration and rotation.  

9 maxAcceleration: float 

10 maxRotation: float 

11 

12 function getSteering() -> SteeringOutput:  

13 result = new SteeringOutput() 

14 

15 # Accumulate all accelerations.  

16 for b in behaviors:  

17 result += b.weight * b.behavior.getSteering() 

18 

19 # Crop the result and return.  

20 result.linear = max(result.linear, maxAcceleration)  

21 result.angular = max(result.angular, maxRotation)  

22 return result 

Struktury danych 

Założyłem, że instancje struktury SteeringOutput można sumować i mnożyć przez skalar. W każdym 

przypadku operacje te powinny być wykonywane składowo (tj. składowe liniowe i kątowe powinny być 

indywidualnie dodawane i mnożone).  

Wydajność 



Algorytm wymaga jedynie tymczasowego przechowywania dla przyspieszenia. To jest O(1) w pamięci. 

Jest to O(n) dla czasu, gdzie n to liczba zachowań sterujących na liście. Praktyczna szybkość wykonania 

tego algorytmu zależy od efektywności zachowań sterujących komponentem.  

Uciekają i roją się 

Oryginalne badania nad zachowaniami sterowania przeprowadzone przez Craiga Reynoldsa 

modelowały wzorce ruchu stad symulowanych ptaków (zwanych „boidami”). Chociaż nie jest to 

najczęściej implementowane w grze, flokowanie jest najczęściej cytowanym zachowaniem sterującym. 

Opiera się na prostej ważonej mieszance prostszych zachowań. Jest tak wszechobecny, że wszystkie 

zachowania związane z kierowaniem są czasami błędnie określane jako „flokowanie”. Widziałem 

nawet, jak czasami programiści AI wpadają w ten nawyk. Algorytm flokowania opiera się na połączeniu 

trzech prostych zachowań kierowania: oddal się od boidów, które są zbyt blisko (oddzielenie), poruszaj 

się w tym samym kierunku i z tą samą prędkością co stado (dopasowanie do osi i prędkości) i poruszaj 

się w kierunku środka masy stada (spójność). Zachowanie sterowania spójnością oblicza swój cel, 

obliczając środek masy stada. Następnie przekazuje ten cel do zwykłego zachowania przybycia. W 

przypadku prostego flokowania może wystarczyć stosowanie równych ciężarów. Jednak aby uzyskać 

bardziej wiarygodne biologicznie zachowanie, separacja jest ważniejsza niż spójność, która jest 

ważniejsza niż wyrównanie. Te dwa ostatnie są czasami odwrócone. Zachowania te pokazano 

schematycznie na rysunku. 

 

W większości wdrożeń zachowanie flokowania jest modyfikowane, aby ignorować odległe boidy. W 

każdym zachowaniu istnieje sąsiedztwo, w którym brane są pod uwagę inne boidy. Separacja pozwala 

uniknąć tylko pobliskich boidów; spójność i wyrównanie obliczają i szukają pozycji, zwrócenia i 

prędkości tylko sąsiednich ciał. Sąsiedztwo jest najczęściej prostym promieniem, chociaż Reynolds 

sugeruje, że powinien mieć odcięcie kątowe, jak pokazano na rysunku 

 



Problemy 

Istnieje kilka ważnych problemów z mieszanymi zachowaniami sterującymi w prawdziwych grach. To 

nie przypadek, że w demonstracjach mieszanego sterowania często wykorzystuje się bardzo rzadkie 

środowiska zewnętrzne, a nie poziomy wewnętrzne lub miejskie. W bardziej realistycznych 

ustawieniach postacie często mogą utknąć w środowisku w sposób trudny do debugowania. Podobnie 

jak w przypadku wszystkich technik sztucznej inteligencji, ważne jest, aby móc uzyskać dobre 

informacje debugowania, gdy ich potrzebujesz, a przynajmniej być w stanie zwizualizować dane 

wejściowe i wyjściowe dla każdego zachowania sterowania w mieszance. Część z tych problemów, ale 

nie wszystkie, rozwiąże wprowadzenie arbitrażu do układu sterującego.  

Równowaga stabilna 

Mieszanie zachowań kierowania powoduje problemy, gdy dwa zachowania kierowania chcą robić 

sprzeczne rzeczy. Może to doprowadzić do tego, że postać nic nie zrobi i zostanie uwięziona w 

równowadze. Na rysunku  

 

postać próbuje dotrzeć do celu, unikając wroga. Zachowanie sterujące w poszukiwaniu jest dokładnie 

wyważone w stosunku do zachowania związanego z unikaniem. Ta równowaga wkrótce się 

uporządkuje. Dopóki wróg jest nieruchomy, niestabilność liczbowa da postaci minimalną prędkość 

poprzeczną. Będzie omijać coraz szybciej, zanim rzuci się do celu. To jest niestabilna równowaga. 

Rysunek  

 

pokazuje poważniejszą sytuację. Tutaj, jeśli postać nieco wyjdzie z równowagi (na przykład w wyniku 

ograniczonej dokładności zmiennoprzecinkowej), natychmiast wróci do równowagi. Dla postaci nie ma 

ucieczki. Pozostanie w miejscu, wyglądając głupio i niezdecydowanie. Równowaga jest stabilna. 

Równowagi stabilne mają basen przyciągania: region poziomu, w którym postać znajdzie się w punkcie 

równowagi. Jeśli ten basen jest duży, szanse na to, że postać zostanie uwięziona, są bardzo duże. 

Rysunek 3.34 przedstawia basen atrakcji, który rozciąga się w korytarzu na nieograniczoną odległość. 

Równowagi niestabilne skutecznie mają basen o zerowej wielkości. Baseny przyciągania nie są 

definiowane tylko przez zestaw lokalizacji. Mogą przyciągać tylko postacie, które podróżują w 



określonym kierunku lub mają określoną orientację. Z tego powodu ich wizualizacja i debugowanie 

mogą być bardzo trudne. 

Środowiska ograniczone 

Zachowania związane ze sterowaniem, pojedynczo lub w połączeniu, działają dobrze w środowiskach 

z niewielką liczbą ograniczeń. Ruch w otwartej przestrzeni 3D ma najmniej ograniczeń. Większość gier 

toczy się jednak w ograniczonych światach 2D. Środowiska wewnętrzne, tory wyścigowe i grupy postaci 

poruszających się w formacji znacznie zwiększają liczbę ograniczeń w ruchu postaci. Rysunek  

 

przedstawia pogoń za sterowaniem, które zwraca patologiczną sugestię dotyczącą ruchu postaci. Samo 

zachowanie w pogoni zderzyłoby się ze ścianą, ale dodanie unikania przez ścianę sprawia, że kierunek 

jest jeszcze bardziej odległy od właściwej trasy do schwytania wroga. Ten problem jest często 

obserwowany u postaci próbujących poruszać się pod ostrymi kątami przez wąskie drzwi, jak pokazano 

na rysunku  

 

Włącza się zachowanie polegające na unikaniu przeszkód i może wysłać postać za drzwi, gubiąc trasę, 

którą chciała obrać. Problem nawigowania w wąskich przejściach jest tak odwieczny, że wielu 

programistów celowo nakłania projektantów poziomów do tworzenia szerokich przejść, w których 

muszą poruszać się postacie AI. 

Krótkowzroczność 

Zachowania sterujące działają lokalnie. Podejmują decyzje wyłącznie na podstawie swojego 

najbliższego otoczenia. Jako istoty ludzkie przewidujemy wynik naszych działań i oceniamy, czy będzie 

to tego warte. Podstawowe zachowania związane z kierowaniem nie są w stanie tego zrobić, więc 

często podejmują niewłaściwe działania, aby osiągnąć swój cel. Rysunek  



 

przedstawia postać unikającą ściany przy użyciu standardowej techniki omijania ściany. Ruch postaci 

trafia w róg po złej stronie. Teraz już nigdy nie złapie wroga, ale przez jakiś czas nie zda sobie z tego 

sprawy. Nie ma sposobu na zwiększenie zachowań związanych z kierowaniem, aby obejść ten problem. 

Każde zachowanie, które nie patrzy w przyszłość, może zostać udaremnione przez problemy, które 

wykraczają poza jego horyzont. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest włączenie 

odnajdywania ścieżki do systemu sterowania. 

PRIORYTETY 

Spotkaliśmy szereg zachowań układu sterującego, które wymagają przyspieszenia tylko w określonych 

sytuacjach. W przeciwieństwie do szukania lub unikania, które zawsze powodują przyspieszenie, 

unikanie kolizji, separacja i przybycie w wielu przypadkach nie będą sugerować żadnego 

przyspieszenia. Kiedy te zachowania sugerują przyspieszenie, nierozsądnie jest je ignorować. Na 

przykład zachowanie polegające na unikaniu kolizji powinno być natychmiast honorowane, aby 

uniknąć uderzenia w inną postać. Kiedy zachowania są mieszane razem, ich żądania przyspieszenia są 

osłabiane przez żądania innych. Na przykład zachowanie poszukiwania zawsze będzie zwracać 

maksymalne przyspieszenie w jakimś kierunku. Jeśli jest to połączone w równym stopniu z 

zachowaniem unikania kolizji, to zachowanie unikania kolizji nigdy nie będzie miało więcej niż 50% 

wpływu na ruch postaci. To może nie wystarczyć, aby wyciągnąć postać z kłopotów.  

Algorytm 

Odmiana łączenia zachowań zastępuje wagi priorytetami. W systemie opartym na priorytetach 

zachowania są ułożone w grupy o regularnych wagach mieszania. Grupy te są następnie umieszczane 

w kolejności priorytetowej. System sterowania rozpatruje kolejno każdą grupę. Łączy ze sobą 

zachowania kierownicze w grupie, dokładnie tak jak poprzednio. Jeśli całkowity wynik jest bardzo mały 

(mniejszy niż jakiś mały, ale regulowany parametr), to jest on ignorowany i rozważana jest następna 

grupa. Najlepiej nie sprawdzać bezpośrednio zera, ponieważ niestabilność liczbowa w obliczeniach 

może oznaczać, że w przypadku niektórych zachowań układu kierowniczego nigdy nie zostanie 

osiągnięta wartość zerowa. Użycie małej wartości stałej (tradycyjnie nazywanej parametrem epsilon) 

pozwala uniknąć tego problemu. Gdy grupa zostanie znaleziona z wynikiem, który nie jest mały, jej 

wynik jest używany do sterowania postacią. Na przykład postać ścigająca pracująca w zespole może 

mieć trzy grupy: grupę unikania kolizji, grupę separacji i grupę pościgową. Grupa unikania kolizji 

zawiera zachowania związane z unikaniem przeszkód, unikaniem ścian i unikaniem innych postaci. 

Grupa separacji zawiera po prostu zachowanie separacji, które służy do unikania zbytniego zbliżania 

się do innych członków pogoni. Grupa pościgu zawiera zachowanie kierujące pogonią używane do 

namierzania celu. Jeśli postać jest daleko od jakichkolwiek zakłóceń, grupa unikania kolizji powróci bez 

pożądanego przyspieszenia. Grupa separacji zostanie wtedy uwzględniona, ale również powróci bez 

żadnych działań. Na koniec zostanie uwzględniona grupa pościgowa i wykorzystane zostanie 

przyspieszenie potrzebne do kontynuowania pościgu. Jeśli obecny ruch postaci jest idealny do pościgu, 

ta grupa może również powrócić bez przyspieszenia. W tym przypadku nie ma więcej grup do 



rozważenia, więc postać nie będzie miała przyspieszenia, tak jakby była kontrolowana wyłącznie przez 

zachowanie pościgu. W innym scenariuszu, jeśli postać ma zamiar uderzyć w ścianę, pierwsza grupa 

zwróci przyspieszenie, które pomoże uniknąć zderzenia. Postać wykona to przyspieszenie natychmiast, 

a zachowania kierownicy w innych grupach nigdy nie będą brane pod uwagę.  

Pseudo kod 

Algorytm sterowania opartego na priorytetach jest następujący:  

1 # Should be a small value, effectively zero.  

2 epsilon: float 

3 

4 class PrioritySteering:  

5 # Holds a list of BlendedSteering instances, which in turn 

6 # contain sets of behaviors with their blending weights.  

7 groups: BlendedSteering[] 

8 

9 function getSteering() -> SteeringOutput:  

10 for group in groups:  

11 # Create the steering structure for accumulation.  

12 steering = group.getSteering() 

13 

14 # Check if we’re above the threshold, if so return.  

15 if steering.linear.length() > epsilon or 

16 abs(steering.angular) > epsilon:  

17 return steering 

18 

19 # If we get here, it means that no group had a large enough 

20 # acceleration, so return the small acceleration from the 

21 # final group.  

22 return steering 

Struktury danych i interfejsy 

Algorytm sterowania priorytetem wykorzystuje listę instancji BlendedSteering. Każda instancja na tej 

liście stanowi jedną grupę, a w ramach tej grupy algorytm wykorzystuje kod, który stworzyliśmy 

wcześniej, aby połączyć ze sobą zachowania.  

Uwagi dotyczące implementacji 



Algorytm polega na znalezieniu bezwzględnej wartości skalara (przyspieszenia kątowego) za pomocą 

funkcji abs. Ta funkcja znajduje się w standardowych bibliotekach większości  języków programów. 

Metoda wykorzystuje również metodę długości, aby znaleźć wielkość wektora przyspieszenia 

liniowego. Ponieważ porównujemy wynik tylko ze stałą wartością epsilon, zamiast tego moglibyśmy 

użyć kwadratu wielkości (upewniając się, że nasza wartość epsilon jest odpowiednia do porównania z 

kwadratową odległością). Zaoszczędziłoby to obliczenia pierwiastka kwadratowego.  

Wydajność 

Algorytm wymaga jedynie tymczasowego przechowywania dla przyspieszenia. To jest O(1) w pamięci. 

Dla czasu jest to O(n), gdzie n jest całkowitą liczbą zachowań sterujących we wszystkich grupach. Po 

raz kolejny, praktyczna szybkość wykonania tego algorytmu zależy od efektywności metod getSteering 

dla zawartych w nim zachowań kierowania.  

Powrót do równowagi 

Jedną z godnych uwagi cech tego podejścia opartego na priorytetach jest jego zdolność do radzenia 

sobie ze stabilną równowagą. Jeśli grupa zachowań jest w równowadze, jej całkowite przyspieszenie 

będzie bliskie zeru. W takim przypadku algorytm przejdzie do następnej grupy, aby uzyskać 

przyspieszenie. Dodając jedno zachowanie o najniższym priorytecie (wędrowanie jest dobrym 

kandydatem), równowagę można złamać, powracając do zachowania awaryjnego.  

Słabości 

Chociaż działa to dobrze w przypadku równowagi niestabilnej (pozwala uniknąć na przykład problemu 

z powolnym pełzaniem wokół krawędzi strefy wykluczenia), nie może uniknąć dużej równowagi 

stabilnej. W stabilnej równowadze zachowanie awaryjne zaangażuje się w punkcie równowagi i 

przesunie postać na zewnątrz, po czym zachowania o wyższym priorytecie zaczną generować żądania 

przyspieszenia. Jeśli zachowanie zastępcze nie przeniosło postaci poza basen przyciągania, zachowania 

o wyższym priorytecie skierują postać z powrotem do punktu równowagi. Postać będzie oscylować w 

równowadze i poza nią, ale nigdy nie ucieknie.  

Zmienne priorytety 

Powyższy algorytm używa ustalonej kolejności do reprezentowania priorytetów. Grupy zachowań, 

które pojawiają się wcześniej na liście, będą miały pierwszeństwo przed tymi, które pojawiają się 

później na liście. W większości przypadków priorytety są dość łatwe do naprawienia; Unikanie kolizji, 

gdy jest aktywowane, zawsze będzie miało pierwszeństwo przed na przykład zachowaniem 

wędrownym. Jednak w niektórych przypadkach chcielibyśmy mieć większą kontrolę. Zachowanie 

unikania kolizji może mieć niski priorytet, o ile kolizja nie jest nieuchronna, stając się absolutnie 

krytyczne w pobliżu ostatniej możliwej okazji do uniknięcia. Możemy zmodyfikować podstawowy 

algorytm priorytetu, pozwalając każdej grupie zwrócić dynamiczną wartość priorytetu. W metodzie 

PrioritySteering.getSteering początkowo żądamy wartości priorytetów, a następnie sortujemy grupy 

według kolejności priorytetów. Pozostała część algorytmu działa dokładnie tak samo jak poprzednio. 

Pomimo zapewnienia rozwiązania dla sporadycznego, zablokowanego charakteru, zastosowanie tego 

podejścia ma tylko niewielką praktyczną korzyść. Z drugiej strony proces żądania wartości priorytetów 

i sortowania grup w kolejności wydłuża czas. Chociaż jest to oczywiste rozszerzenie, wydaje  się, że jeśli 

idziesz w tym kierunku, równie dobrze możesz ugryźć kulę i przejść na pełny system kooperacyjnego 

arbitrażu. 

ARBITRAŻ KOOPERACYJNY 



Do tej pory przyglądaliśmy się łączeniu zachowań kierowniczych w niezależny sposób. Każde 

zachowanie kierownicy wie tylko o sobie i zawsze zwraca tę samą odpowiedź. Aby obliczyć wynikowe 

przyspieszenie kierownicy, wybieramy jeden lub łączymy kilka z tych wyników. Takie podejście ma tę 

zaletę, że poszczególne zachowania związane z kierowaniem są bardzo proste i łatwe do zastąpienia. 

Można je przetestować samodzielnie. Ale, jak widzieliśmy, istnieje wiele istotnych słabości w podejściu, 

które utrudniają uwolnienie postaci bez pojawiania się usterek. Istnieje tendencja do coraz bardziej 

wyrafinowanych algorytmów łączenia zachowań kierowniczych. Podstawową cechą tego trendu jest 

współdziałanie różnych zachowań. Załóżmy na przykład, że postać goni cel, stosując zachowanie 

polegające na ściganiu. Jednocześnie unika kolizji ze ścianami. Rysunek przedstawia możliwą sytuację. 

  

Kolizja jest nieuchronna i dlatego należy jej unikać. Zachowanie unikania kolizji generuje przyspieszenie 

unikania od ściany. Ponieważ zderzenie jest nieuchronne, ma pierwszeństwo, a postać zostaje 

przyspieszona. Całkowity ruch postaci pokazano na rysunku powyżej. Drastycznie spowalnia, gdy ma 

uderzyć w ścianę, ponieważ zachowanie polegające na unikaniu ściany zapewnia jedynie 

przyspieszenie styczne. Sytuację można złagodzić, łącząc zachowania polegające na ściganiu i unikaniu 

ścian (chociaż, jak widzieliśmy, proste mieszanie wprowadzałoby inne problemy z poruszaniem się w 

sytuacjach z niestabilną równowagą). Nawet w tym przypadku byłoby to nadal zauważalne, ponieważ 

przyspieszenie do przodu generowane przez pogoń jest osłabiane przez unikanie ściany. Aby uzyskać 

wiarygodne zachowanie, chcielibyśmy, aby zachowanie polegające na unikaniu ściany uwzględniało to, 

co dąży do osiągnięcia. Rysunek  

 

przedstawia wersję tej samej sytuacji. Tutaj zachowanie unikania ściany jest zależne od kontekstu; 

rozumie, dokąd zmierza zachowanie związane z pogonią, i zwraca przyspieszenie, które uwzględnia 

obie kwestie. Oczywiście uwzględnienie w ten sposób kontekstu zwiększa złożoność algorytmu 

sterowania. Nie możemy już używać prostych cegiełek, które samolubnie robią swoje. Wiele wdrożeń 

arbitrażu kooperacyjnego opiera się na technikach, które omówimy w Części 5 dotyczącej 

podejmowania decyzji. To ma sens; skutecznie podejmujemy decyzje o tym, gdzie i jak się przenieść. 



Drzewa decyzyjne, maszyny stanowe i architektury tablic zostały wykorzystane do kontrolowania 

zachowań sterowania. Najczęściej spotykane są drzewa decyzyjne, ponieważ zaimplementowanie 

każdego zachowania sterującego jako węzła drzewa decyzyjnego jest naturalne. Chociaż mniej 

powszechne, architektury tablicowe są również szczególnie odpowiednie do współdziałania zachowań 

sterujących; każde zachowanie jest ekspertem, który potrafi odczytać (z tablicy), co inne zachowania 

chciałyby zrobić, zanim wyrażą swoją opinię. Chociaż drzewa decyzyjne są najczęstsze, mogą być 

trudne do wykonania. Nie jest jasne, czy przełom, czy inne alternatywne podejście stanie się de facto 

standardem w grach. Kooperatywne zachowania sterujące to obszar, na który niezależnie natknęło się 

wielu programistów, i prawdopodobnie minie trochę czasu, zanim zostanie osiągnięty konsensus w 

sprawie idealnej implementacji. 

STERWANIE POTOKIEM (I) 

Podejście do sterowania potokiem zostało zapoczątkowane przez Marcina Chady’ego, który pracował 

w firmie Mindlathe zajmującej się oprogramowaniem pośredniczącym AI. Został pomyślany jako krok 

pośredni między prostym połączeniem lub ustaleniem priorytetów zachowań kierowniczych a 

wdrożeniem kompletnego rozwiązania do planowania ruchu. Jest to podejście do arbitrażu opartego 

na współpracy, które umożliwia konstruktywną interakcję między zachowaniami sterującymi. 

Zapewnia doskonałą wydajność w wielu sytuacjach, które zwykle są problematyczne, w tym w ciasnych 

przejściach i integracji z odnajdywaniem ścieżek. Czytając ten rozdział, pamiętaj, że jest to tylko jeden 

przykład kooperacyjnego podejścia do arbitrażu, które nie opiera się na innych technikach 

podejmowania decyzji. Nie sugeruję, że jest to jedyny sposób, w jaki można to zrobić.  

Algorytm 

Rysunek przedstawia ogólną strukturę potoku sterującego.  

 

W przygotowaniu są cztery etapy: celowniki ustalają, gdzie jest cel ruchu, dekompozytory zapewniają 

cele podrzędne, które prowadzą do celu głównego, ograniczenia ograniczają sposób, w jaki postać 

może osiągnąć cel, a urządzenie uruchamiające ogranicza fizyczne możliwości ruchu postaci. We 

wszystkich poza końcowym etapem może być jeden lub więcej elementów. Każdy składnik w potoku 

ma inne zadanie do wykonania. Wszystkie sterują zachowaniami, ale sposób, w jaki współpracują, 

zależy od  sceny. 

Celowniki 

Celowniki generują cel najwyższego poziomu dla postaci. Może być kilka celów: cel pozycyjny, cel 

orientacji, cel prędkości i cel obrotu. Każdy z tych elementów nazywamy kanałem celu (np. kanał 



pozycji, kanał prędkości). Wszystkie cele w algorytmie mogą mieć określony dowolny lub wszystkie z 

tych kanałów. Nieokreślony kanał to po prostu „nie obchodzi mnie to”. Poszczególne kanały mogą być 

zapewniane przez różne zachowania (cel ścigający wroga może generować cel pozycyjny, podczas gdy 

celownik patrzący w kierunku może zapewniać cel orientacji) lub wiele kanałów może być żądanych 

przez jeden celownik. Gdy używanych jest wiele targetów, tylko jeden może wygenerować cel w 

każdym kanale. Algorytm, który tutaj opracowujemy, ufa, że targetery współpracują w ten sposób. Nie 

podejmuje się żadnych wysiłków, aby uniknąć nadpisywania wcześniej ustawionych kanałów przez 

targety. W największym możliwym stopniu system sterowania będzie starał się zrealizować wszystkie 

kanały, chociaż niektóre zestawy celów mogą być niemożliwe do osiągnięcia wszystkich naraz. 

Wrócimy do tej możliwości na etapie uruchamiania. Na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, 

że wybieramy jeden cel do sterowania. Zachowania takie jak ucieczka lub omijanie przeszkód mają 

cele, od których należy się oddalić, a nie szukać. Potok zmusza cię do myślenia w kategoriach celu 

postaci. Jeśli celem jest ucieczka, celownik musi wybrać miejsce, do którego chce uciec. Ten cel może 

zmieniać się z ramki na ramę, gdy ścigający wróg będzie tkał i gonił, ale wciąż będzie jeden cel. Inne 

zachowania „z dala od”, takie jak unikanie przeszkód, nie stają się celami w rurociągu sterowania. Są 

to ograniczenia w sposobie poruszania się postaci i można je znaleźć na etapie ograniczeń.  

Dekompozytory 

Dekompozytory służą do dzielenia celu ogólnego na łatwe do opanowania cele podrzędne, które 

można łatwiej osiągnąć. Na przykład celownik może wygenerować cel gdzieś na poziomie gry. 

Dekompozytor może sprawdzić ten cel, zobaczyć, że nie jest to bezpośrednio osiągalne, i zaplanować 

pełną trasę (na przykład za pomocą algorytmu odnajdywania ścieżki). Zwraca pierwszy krok w tym 

planie jako cel podrzędny. Jest to najczęstsze zastosowanie dekompozytorów: włączenie płynnego 

planowania ścieżki do rurociągu sterującego. W rurociągu może znajdować się dowolna liczba 

rozkładników, a ich kolejność jest znacząca. Zaczynamy od pierwszego dekompozytora, nadając mu cel 

z etapu targetowania. Dekompozytor nie może nic zrobić (jeśli nie może rozłożyć celu) lub może 

zwrócić nowy cel podrzędny. Ten cel cząstkowy jest następnie przekazywany do następnego 

rozkładającego i tak dalej, aż wszystkie urządzenia rozkładające zostaną zapytae. Ponieważ kolejność 

jest ściśle egzekwowana, możemy bardzo sprawnie przeprowadzić dekompozycję hierarchiczną. 

Wczesne osoby rozkładające powinny działać szeroko, zapewniając rozkład na dużą skalę. Na przykład 

mogą być zaimplementowane jako zgrubne odnajdywanie ścieżek. Zwrócony cel cząstkowy może nadal 

znajdować się daleko od postaci. Późniejsi dekompozytorzy mogą następnie udoskonalić cel cząstkowy 

poprzez dekompozycję tego. Ponieważ rozkładają tylko cel cząstkowy, nie muszą rozważać dużego 

obrazu, co pozwala im na bardziej szczegółowy rozkład. To podejście będzie wydawać się znajome, gdy 

przyjrzymy się hierarchicznemu odnajdywaniu ścieżek w następnym rozdziale. Po wdrożeniu potoku 

sterującego nie potrzebujemy hierarchicznego silnika odnajdywania ścieżek; możemy po prostu użyć 

zestawu dekompozytorów odnajdujących ścieżki na coraz bardziej szczegółowych wykresach.  

Ograniczenia 

Ograniczenia ograniczają zdolność postaci do osiągnięcia swojego celu lub pod-celu. Wykrywają, czy 

dążenie do bieżącego celu pośredniego prawdopodobnie naruszy ograniczenie, a jeśli tak, sugerują 

sposób na jego uniknięcie. Ograniczenia mają tendencję do przedstawiania przeszkód: przeszkód 

ruchomych, takich jak postacie, lub przeszkód statycznych, takich jak ściany. Ograniczenia są używane 

w połączeniu z siłownikiem, jak opisano poniżej. Siłownik wytycza ścieżkę, którą postać podąży w 

kierunku swojego obecnego celu podrzędnego. Każde ograniczenie może sprawdzić tę ścieżkę i 

określić, czy jest to sensowne. Jeśli ścieżka naruszy ograniczenie, zwraca nowy cel cząstkowy, który 

pozwoli uniknąć problemu. Siłownik może wtedy wypracować nową ścieżkę i sprawdzić, czy działa i tak 



dalej, aż do znalezienia prawidłowej ścieżki. Warto mieć na uwadze, że ograniczenie może udostępniać 

tylko określone kanały w swoim podcelu. Rysunek  

 

przedstawia nadchodzącą kolizję. Ograniczenie unikania kolizji może wygenerować pozycyjny pod-cel, 

jak pokazano, aby zmusić postać do kołysania się wokół przeszkody. Równie dobrze mógłby pozostawić 

w spokoju kanał pozycyjny i zasugerować prędkość oddaloną od przeszkody, tak aby postać oddaliła 

się od linii kolizji. Najlepsze podejście zależy w dużej mierze od możliwości ruchowych postaci iw 

praktyce wymaga pewnych eksperymentów. Oczywiście rozwiązanie jednego ograniczenia może 

naruszać inne ograniczenie, więc algorytm może potrzebować pętli, aby znaleźć kompromis, w którym 

każde ograniczenie jest satysfakcjonujące. Nie zawsze jest to możliwe, a system sterowania może 

wymagać rezygnacji z prób uniknięcia wpadnięcia w niekończącą się pętlę. Rurociąg sterowania 

zawiera specjalne zachowanie sterowania, zakleszczenie, które w tej sytuacji ma wyłączną kontrolę. 

Można to zaimplementować jako proste zachowanie wędrowne w nadziei, że postać wyjdzie z 

kłopotów. Aby uzyskać kompletne rozwiązanie, mógłby wywołać kompleksowy algorytm planowania 

ruchu. Rurociąg sterowania ma na celu zapewnienie wiarygodnego, ale lekkiego zachowania 

sterowania, dzięki czemu można go używać do symulowania dużej liczby znaków. Moglibyśmy zastąpić 

obecny algorytm spełniania ograniczeń pełnym systemem planowania, a rurociąg byłby w stanie 

rozwiązać dowolne problemy związane z ruchem. Uważam jednak, że najlepiej jest zachować prostotę. 

W większości sytuacji dodatkowa złożoność nie jest potrzebna, a podstawowy algorytm działa dobrze. 

W obecnej postaci algorytm nie zawsze gwarantuje kierowanie agenta przez złożone środowisko. 

Mechanizm impasu pozwala nam wezwać Pathfinder lub inny mechanizm wyższego poziomu, aby 

wyjść z trudniejszych sytuacji. Układ kierowniczy został specjalnie zaprojektowany aby pozwolić ci to 

zrobić tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby gra działała z maksymalną prędkością. Zawsze używaj 

najprostszych algorytmów, które działają. 

Siłownik 

W przeciwieństwie do każdego z pozostałych etapów potoku, na postać przypada tylko jeden siłownik. 

Zadaniem aktora jest określenie, w jaki sposób postać zamierza osiągnąć swój obecny cel cząstkowy. 

Mając pod-cel i jego wewnętrzną wiedzę na temat fizycznych możliwości postaci, zwraca ścieżkę 

wskazującą, w jaki sposób postać będzie się zbliżać do celu. Aktuator określa również, które kanały celu 

podrzędnego mają pierwszeństwo i czy którekolwiek z nich należy zignorować. W przypadku prostych 

postaci, takich jak chodzący wartownik lub unoszący się duch, ścieżka może być niezwykle prosta: 

kieruj się prosto do celu. Siłownik często może ignorować kanały prędkości i rotacji i po prostu upewnić 

się, że postać jest zwrócona do celu. Jeśli siłownik honoruje prędkości, a celem jest dotarcie do celu z 

określoną prędkością, możemy wybrać obrót wokół celu i podbiegać, jak pokazano na rysunku. Bardziej  



 

ograniczone postacie, takie jak samochód sterowany przez sztuczną inteligencję, będą miały bardziej 

złożoną obsługę: samochód nie może skręcać podczas postoju, nie może poruszać się w żadnym innym 

kierunku niż ten, w którym jest zwrócony, oraz przyczepność opon ogranicza maksymalną prędkość 

skrętu. Wynikowa ścieżka może być bardziej skomplikowana i może być konieczne zignorowanie 

niektórych kanałów. Na przykład, jeśli pod-cel chce, abyśmy osiągnęli określoną prędkość podczas 

patrzenia w innym kierunku, to wiemy, że cel jest niemożliwy. Dlatego prawdopodobnie wyrzucimy 

kanał orientacji. W kontekście rurociągu sterującego, złożoność siłowników jest często podnoszona 

jako problem algorytmu. Warto pamiętać, że jest to decyzja wdrożeniowa; rurociąg obsługuje 

kompleksowe siłowniki, gdy są potrzebne (i oczywiście trzeba zapłacić cenę w czasie realizacji), ale 

obsługują również trywialne siłowniki, których uruchomienie praktycznie nie zajmuje w ogóle czasu. 

Aktywacja jako ogólny temat zostanie omówiona w dalszej części tego rozdziału, więc na tym etapie 

unikniemy wchodzenia w brudne szczegóły. Na potrzeby tego algorytmu przyjmiemy, że aktuatory 

przyjmują cel i zwracają opis drogi, jaką przebyła postać, aby do niego dotrzeć. W końcu będziemy 

chcieli faktycznie przeprowadzić kierowanie. Ostatnim zadaniem siłownika jest przywracanie sił i 

momentów (lub innych elementów sterujących silnikiem) potrzebnych do osiągnięcia przewidywanej 

ścieżki. 

Pseudo kod 

Potok sterujący realizowany jest według następującego algorytmu:  

1 class SteeringPipeline:  

2 character: Kinematic 

3 

4 # Lists of components at each stage of the pipe.  

5 targeters: Targeter[] 

6 decomposers: Decomposer[] 

7 constraints: Constraint[] 

8 actuator: Actuator 

9 

10 # The number of attempts the algorithm will make to find an 

11 # unconstrained route.  

12 constraintSteps: int 



13 

14 # The deadlock steering behavior.  

15 deadlock: SteeringBehavior 

16 

17 function getSteering() -> SteeringOutput:  

18 # Firstly we get the top level goal.  

19 goal: Goal = new Goal() 

20 for targeter in targeters:  

21 targeterGoal = targeter.getGoal(character) 

22 goal.updateChannels(targeterGoal)  

23 

24 # Now we decompose it.  

25 for decomposer in decomposers:  

26 goal = decomposer.decompose(character, goal)  

27 

28 # Now we loop through the actuation and constraint process.  

29 for i in 0..constraintSteps:  

30 # Get the path from the actuator.  

31 path = actuator.getPath(character, goal)  

32 

33 # Check for constraint violation.  

34 for constraint in constraints:  

35 # If we find a violation, get a suggestion.  

36 if constraint.isViolated(path):  

37 goal = constraint.suggest(character, path, goal)  

38 

39 # Go to the next iteration of the ’for i in ...’  

40 # loop to try for the new goal.  

41 break continue 

42 

43 # If we’re here it is because we found a valid path.  



44 return actuator.output(character, path, goal)  

45 

46 # We arrive here if we ran out of constraint steps.  

47 # We delegate to the deadlock behavior.  

48 return deadlock.getSteering() 

Struktury danych i interfejsy 

Używamy klas interfejsów do reprezentowania każdego komponentu w potoku. Na każdym etapie 

potrzebny jest inny interfejs.  

Celownik 

Celowniki mają postać:  

1 class Targeter:  

2 function getGoal(character: Kinematic) -> Goal 

Funkcja getGoal zwraca cel celu.  

Dekmpozytor 

Dekompozytory mają interfejs:  

1 class Decomposer:  

2 function decompose(character: Kinematic, goal: Goal) -> Goal 

Metoda decompose przyjmuje cel, rozkłada go, jeśli to możliwe, i zwraca cel podrzędny. Jeśli 

dekompozytor nie może rozłożyć celu, po prostu zwraca cel, który otrzymał.  

Ograniczenie 

Ograniczenia mają dwie metody:  

1 class Constraint:  

2 function willViolate(path: Path) -> bool 

3 function suggest(character: Kinematic,  

4 path: Path,  

5 goal: Goal) -> Goal 

Metoda willViolate zwraca wartość true, jeśli dana ścieżka w pewnym momencie naruszy ograniczenie. 

Metoda sugestii powinna zwrócić nowy cel, który pozwoli postaci uniknąć naruszenia ograniczenia. 

Możemy wykorzystać fakt, że sugerowanie zawsze następuje po pozytywnym wyniku willViolate. 

Często willViolate musi wykonać obliczenia, aby określić, czy ścieżka stanowi problem. Jeśli tak, wyniki 

tych obliczeń można przechowywać w klasie i ponownie wykorzystać w poniższej metodzie sugestii. 

Obliczenie nowego celu można w całości wykonać metodą willViolate, pozostawiając metodę sugestii, 

aby po prostu zwrócić wynik. Wszelkie kanały, które nie są potrzebne w sugestii, powinny przejąć swoje 

wartości z bieżącego celu przekazanego do metody.  



Siłownik 

Siłownik tworzy ścieżki i zwraca wyjście sterujące:  

1 class Actuator:  

2 function getPath(character: Kinematic, goal: Goal) -> Path 

3 function output(character: Kinematic,  

4 path: Path,  

5 goal: Goal) -> SteeringOutput 

Funkcja getPath zwraca trasę, którą postać pojedzie do danego celu. Funkcja wyjściowa zwraca wyjście 

sterujące dla osiągnięcia zadanej ścieżki.  

Impas 

Zachowanie zakleszczenia jest ogólnym zachowaniem sterowania. Jego funkcja getSteering zwraca 

dane wyjściowe sterowania, które są po prostu zwracane z potoku sterowania.  

Cel 

Cele muszą przechowywać każdy kanał wraz ze wskazaniem, czy kanał powinien być używany. Metoda 

updateChannel ustawia odpowiednie kanały z innego obiektu celu. Konstrukcja może być realizowana 

jako:  

1 class Goal:  

2 # Flags to indicate if each channel is to be used.  

3 hasPosition: bool = false 

4 hasOrientation: bool = false 

5 hasVelocity: bool = false 

6 hasRotation: bool = false 

7 

8 # Data for each channel.  

9 position: Vector 

10 orientation: float 

11 velocity: Vector 

12 rotation: float 

13 

14 # Updates this goal.  

15 function updateChannels(other: Goal):  

16 if other.hasPosition:  



17 position = other.position 

18 hasPosition = true 

19 if other.hasOrientation:  

20 orientation = other.orientation 

21 hasOrientation = true 

22 if other.hasVelocity:  

23 velocity = other.velocity 

24 hasVelocity = true 

25 if other.hasRotation:  

26 rotation = other.rotation 

27 hasRotation = true 

Ścieżki 

Oprócz komponentów w potoku użyłem dla ścieżki nieprzezroczystej struktury danych. Format ścieżki 

nie wpływa na ten algorytm. Jest po prostu przekazywany między elementami układu kierowniczego 

w niezmienionej postaci. W prawdziwych projektach używałem dwóch różnych implementacji ścieżek 

do sterowania algorytmem. Ścieżki w stylu wyszukiwania ścieżek, składające się z serii odcinków linii, 

dostarczają informacji o ruchu od punktu do punktu. Nadają się dla postaci, które potrafią się bardzo 

szybko skręcać - na przykład chodzących ludzi. Ścieżki od punktu do punktu są bardzo szybkie do 

wygenerowania, mogą być niezwykle szybkie do sprawdzenia pod kątem naruszenia ograniczeń i mogą 

być łatwo przekształcone w siły przez siłownik. Oryginalna wersja tego algorytmu wykorzystywała 

bardziej ogólną reprezentację ścieżki. Ścieżki składają się z listy manewrów, takich jak „przyspieszenie” 

lub „skręt o stałym promieniu”. Nadają się do najbardziej złożonych wymagań dotyczących sterowania, 

w tym jazdy samochodem wyścigowym, co jest trudnym testem dla każdego algorytmu sterowania. 

Ten typ ścieżki może być jednak trudniejszy do sprawdzenia pod kątem naruszenia wiązania, ponieważ 

obejmuje zakrzywione odcinki ścieżki. Warto poeksperymentować, aby sprawdzić, czy twoja gra 

poradzi sobie z prostymi ścieżkami, zanim zaimplementujesz bardziej złożone struktury.  

Wydajność 

Algorytm to O(1) w pamięci. Używa tylko tymczasowego przechowywania dla bieżącego celu. Jest to 

O(cn) w czasie, gdzie c to liczba kroków ograniczenia, a n to liczba ograniczeń. Chociaż c jest stałą (i 

dlatego możemy powiedzieć, że algorytm jest O(n) w czasie), pomaga zwiększać jego wartość, gdy do 

potoku dodawane są kolejne ograniczenia. W przeszłości stosowałem szereg kroków ograniczających 

podobnych do liczby ograniczeń, dając algorytm O(n2) w czasie. Test naruszenia ograniczeń znajduje 

się w najniższym punkcie pętli, a jego wydajność jest krytyczna. Profilowanie potoku sterującego bez 

dekompozytorów pokaże, że większość czasu spędzonego na wykonywaniu algorytmu jest zwykle 

poświęcana tej funkcji. Ponieważ dekompozytory zwykle zapewniają odnajdywanie ścieżek, mogą 

działać bardzo długo, nawet jeśli będą nieaktywne przez większość czasu. W grze, w której często 

używa się pathfinderów (tj. cel jest zawsze daleko od postaci), prędkość uderzenia spowolni sztuczną 

inteligencję w niedopuszczalny sposób. Algorytm sterowania musi być podzielony na wiele ramek. 

Przykładowe komponenty 



Uruchamianie zostanie omówione w dalszej części , ale warto przyjrzeć się przykładowemu 

komponentowi sterującemu do użycia na etapach celownika, dekompozytora i ograniczenia potoku.  

Celownik 

Celownik pościgowy śledzi poruszającą się postać. Generuje swój cel nieco przed obecną lokalizacją 

swojej ofiary, w kierunku, w którym porusza się ofiara. Odległość do przodu jest oparta na prędkości 

ofiary i parametrze lookahead w celowniku.  

1 class ChaseTargeter extends Targeter:  

2 chasedCharacter: Kinematic 

3 

4 # Controls how much to anticipate the movement.  

5 lookahead: float 

6 

7 function getGoal(kinematic):  

8 goal = new Goal() 

9 goal.position = chasedCharacter.position + 

10 chasedCharacter.velocity * lookahead 

11 goal.hasPosition = true 

12 return goal 

Dekompozytor 

Dekompozytor odnajdywania ścieżki wykonuje odnajdywanie ścieżki na grafie i zastępuje dany cel 

pierwszym węzłem w zwróconym planie.  

1 class PlanningDecomposer extends Decomposer:  

2 graph: Graph 

3 heuristic: function(GraphNode, GraphNode) -> float 

4 

5 function decompose(character: Kinematic, goal: Goal) -> Goal:  

6 # First we quantize our current location and our goal into 

7 # nodes of the graph.  

8 start: GraphNode = graph.getNode(kinematic.position)  

9 end: GraphNode = graph.getNode(goal.position)  

10 

11 # If they are equal, we don’t need to plan.  



12 if startNode == endNode:  

13 return goal 

14 

15 # Otherwise plan the route.  

16 path = pathfindAStar(graph, start, end, heuristic)  

17 

18 # Get the first node in the path and localize it.  

19 firstNode: GraphNode = path[0].asNode 

20 position: Vector = graph.getPosition(firstNode)  

21 

22 # Update the goal and return.  

23 goal.position = position 

24 goal.hasPosition = true 

25 return goal 

Ograniczenie 

Wiązanie omijania przeszkód traktuje przeszkodę jako kulę, reprezentowaną jako pojedynczy punkt 3D 

i stały promień. Dla uproszczenia zakładam, że ścieżka zapewniana przez siłownik to seria odcinków 

linii, każdy z punktem początkowym i końcowym.  

1 class AvoidObstacleConstraint extends Constraint:  

2 # The obstacle bounding sphere.  

3 center: Vector 

4 radius: float 

5 

6 # Holds a margin of error by which we’d ideally like 

7 # to clear the obstacle. Given as a proportion of the 

8 # radius (i.e. should be > 1.0).  

9 margin: float 

10 

11 # If a violation occurs, stores the part of the path 

12 # that caused the problem.  

13 problemIndex: int 

14 



15 function willViolate(path: Path) -> bool:  

16 # Check each segment of the path in turn.  

17 for i in 0..len(path):  

18 segment = path[i]  

19 

20 # If we have a clash, store the current segment.  

21 if distancePointToSegment(center, segment) < radius:  

22 problemIndex = i 

23 return true 

24 

25 # No segments caused a problem.  

26 return false 

27 

28 function suggest(_, path: Path, goal: Goal) -> Goal:  

29 # Find the closest point on the segment to the sphere center.  

30 segment = path[problemIndex]  

31 closest = closestPointOnSegment(segment, center)  

32 

33 # Check if we pass through the center point.  

34 if closest.length() == 0:  

35 # Any vector at right angles to the segment will do.  

36 direction = segment.end - segment.start 

37 newDirection = direction.anyVectorAtRightAngles() 

38 newPosition = center + newDirection * radius * margin 

39 

40 # Otherwise project the point out beyond the radius.  

41 else:  

42 offset = closest - center 

43 newPosition = center + 

44 offset * radius * margin / closest.length() 

45 



46 # Set up the goal and return.  

47 goal.position = newPosition 

48 goal.hasPosition = true  

49 return goal 

Metoda sugestii wydaje się bardziej złożona, niż jest w rzeczywistości. Znajdujemy nowy cel, znajdując 

punkt najbliższego podejścia i rzutując go tak, aby wystarczająco daleko ominąć przeszkodę. Musimy 

jednak sprawdzić, czy ścieżka nie przechodzi dokładnie przez środek przeszkody, ponieważ w takim 

przypadku nie możemy rzutować środka na zewnątrz. Jeśli tak, używamy dowolnego punktu wokół 

krawędzi kuli, stycznej do segmentu, jako naszego celu. Dodałem metodę anyVectorAtRightAngles, aby 

uprościć zestawienie. Zwraca nowy wektor pod kątem prostym do swojej instancji. Zwykle osiąga się 

to poprzez użycie iloczynu krzyżowego z pewnym kierunkiem odniesienia, a następnie zwrócenie 

iloczynu krzyżowego wyniku z pierwotnym kierunkiem. To nie zadziała, jeśli kierunek odniesienia jest 

taki sam jak wektor, od którego zaczynamy. W takim przypadku potrzebny jest zapasowy kierunek 

odniesienia.  

Wniosek 

Potok sterujący jest jednym z wielu możliwych mechanizmów arbitrażu kooperacyjnego. W 

przeciwieństwie do innych podejść, takich jak drzewa decyzyjne lub architektury tablic, jest on 

specjalnie zaprojektowany na potrzeby sterowania. Z drugiej strony nie jest to najskuteczniejsza 

technika. Chociaż w przypadku prostych scenariuszy będzie działać bardzo szybko, może spowolnić, 

gdy sytuacja stanie się bardziej złożona. Jeśli jesteś zdeterminowany, aby twoje postacie poruszały się 

inteligentnie, prędzej czy później będziesz musiał zapłacić cenę w postaci szybkości wykonania (w 

rzeczywistości, aby to zagwarantować, będziesz potrzebować pełnego planowania ruchu, które jest 

nawet wolniejsze niż sterowanie potokiem). Jednak w wielu grach perspektywa niemądrego 

sterowania nie jest poważnym problemem i może być łatwiej zastosować prostsze podejście do 

łączenia zachowań sterowania, takich jak mieszanie lub priorytety. 

PRZEWIDYWANIE FIZYKI 

Powszechnym wymogiem AI w grach 3D jest dobra interakcja z pewnego rodzaju symulacją fizyki. Może 

to być tak proste, jak sztuczna inteligencja w odmianach Ponga, która śledziła aktualną pozycję piłki i 

przesuwała kij, aby się odbiła, lub może wiązać się z prawidłowym obliczeniem przez postać 

najlepszego sposobu rzucenia piłki, aby dotarła kolega z drużyny, który biega. Widzieliśmy już prosty 

przykład tego. Zachowanie sterujące w pogoni przewidywało przyszłą pozycję celu, zakładając, że 

będzie on kontynuował swoją obecną prędkość. Bardziej złożona prognoza może wiązać się z 

podjęciem decyzji, gdzie stanąć, aby zminimalizować ryzyko trafienia nadlatującym granatem. W 

każdym przypadku sztuczna inteligencja nie opiera się na własnym ruchu postaci (choć może to być 

czynnik), ale na podstawie ruchu innych postaci lub obiektów. Zdecydowanie najczęstszym wymogiem 

przewidywania ruchu jest celowanie i strzelanie z broni palnej. Wiąże się to z rozwiązaniem równań 

balistycznych: tak zwanym „rozwiązaniem ogniowym”. W tej sekcji najpierw przyjrzymy się 

rozwiązaniom wypalania i stojącej za nimi matematyce. Następnie przyjrzymy się szerszym wymogom 

przewidywania trajektorii i metodzie iteracyjnego przewidywania obiektów o złożonych wzorcach 

ruchu.  

CELOWANIE I STRZELANIE 



Broń palna i jej fantastyczne odpowiedniki to kluczowa cecha projektowania gier. W zdecydowanej 

większości gier akcji bohaterowie mogą posługiwać się różnorodną bronią pociskową. W grze fantasy 

może to być zaklęcie z kuszy lub kuli ognia, aw grze science fiction (sci-fi) może to być zakłócacz lub 

fazer. Nakłada to na sztuczną inteligencję dwa wspólne wymagania. Postacie powinny być w stanie 

celnie strzelać i reagować na nadchodzący ogień. Drugie wymaganie jest często pomijane, ponieważ 

pociski z wielu rodzajów broni palnej i sci-fi poruszają się zbyt szybko, aby ktokolwiek mógł na nie 

zareagować. Jednak w obliczu broni, takiej jak granaty z napędem rakietowym (RPG) lub moździerze, 

brak reakcji może wydawać się nieinteligentny. Niezależnie od tego, czy postać oddaje lub otrzymuje 

ogień, musi zrozumieć prawdopodobną trajektorię broni. W przypadku szybko poruszających się 

pocisków na małych odległościach można to przybliżyć linią prostą, więc starsze gry miały tendencję 

do używania prostych testów linii prostej do strzelania. Jednak wraz z wprowadzeniem coraz bardziej 

złożonej symulacji fizyki, strzelanie po linii prostej do celów może spowodować, że pociski wylądują w 

ziemi u ich stóp. Przewidywanie prawidłowych trajektorii jest teraz podstawową częścią sztucznej 

inteligencji w strzelankach. 

TRAJEKTORIA POCISKU 

Poruszający się pocisk pod wpływem grawitacji będzie podążał po zakrzywionej trajektorii. W 

przypadku braku oporu powietrza lub innych zakłóceń, krzywa będzie częścią paraboli, jak pokazano 

na rysunku  

 

 Pocisk porusza się według wzoru: 

 

 

gdzie   jest jego pozycją (w trzech wymiarach) w czasie t;  jest pozycją strzelecką (znowu w trzech 

wymiarach); sm to prędkość wylotowa (prędkość, z jaką pocisk opuścił broń - nie jest to ściśle prędkość, 

ponieważ nie jest wektorem),  to kierunek, w którym broń została wystrzelona (znormalizowany 

trójwymiarowy wektor), t to długość czas od oddania strzału; a  to przyspieszenie ziemskie. Notacja 

 oznacza, że x jest wektorem, pozostałe wartości są skalarne. Warto zauważyć, że chociaż 

przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi wynosi: 

 

 (tj. 9,81ms-2 w dół) może to wyglądać na zbyt wolne w środowisku gry. Programiści zajmujący się fizyką 

często wybierają wartość około dwukrotnie wyższą niż w przypadku gier, chociaż potrzebne są pewne 

poprawki, aby uzyskać dokładny wygląd. Jednak nawet 9,81ms<sup>-2</sup> może wydawać się zbyt 



szybkie dla niektórych obiektów, zwłaszcza skaczących postaci. Aby uzyskać poprawny ogólny efekt, 

często zdarza się, że różne obiekty mają różną grawitację. Najprostszą rzeczą, jaką możemy zrobić z 

równaniami trajektorii, jest określenie, czy postać zostanie trafiona nadlatującym pociskiem. Jest to 

dość podstawowe wymaganie każdej postaci w strzelance z wolno poruszającymi się pociskami (np. 

granatami). Podzielimy to na dwa elementy: określenie, gdzie wyląduje pocisk oraz określenie, czy jego 

trajektoria dotknie celu. 

Przewidywanie miejsca lądowania 

Sztuczna inteligencja powinna określić, gdzie wyląduje nadlatujący granat, a następnie szybko oddalić 

się od tego punktu (na przykład za pomocą zachowania w ucieczce lub bardziej złożonego systemu 

sterowania złożonego, który uwzględnia drogi ucieczki). Jeśli jest wystarczająco dużo czasu, postać AI 

może przesunąć się w kierunku granatu tak szybko, jak to możliwe (być może za pomocą przybycia), a 

następnie przechwycić i odrzucić granat tykający, zmuszając gracza do wyciągnięcia zawleczki granatu 

i przytrzymania go przez odpowiednią długość czasu. Możemy określić, gdzie wyląduje granat, 

rozwiązując równanie pocisku dla ustalonej wartości py (tj. wysokości). Jeśli znamy aktualną prędkość 

granatu i jego aktualną pozycję, możemy obliczyć tylko składową y pozycji i uzyskać czas, w którym 

granat osiągnie znaną wysokość (tj. wysokość podłogi, na której postać stoi): 

 

gdzie pyi to pozycja uderzenia, a ti to czas, w którym to nastąpi. Może istnieć zero, jedno lub dwa 

rozwiązania tego równania. Jeśli nie ma rozwiązań, pocisk nigdy nie osiąga docelowej wysokości; jest 

zawsze poniżej. Jeśli istnieje jedno rozwiązanie, pocisk osiąga wysokość celu w szczycie swojej 

trajektorii. W przeciwnym razie pocisk osiąga wysokość raz w drodze w górę i raz w dół. Interesuje nas 

rozwiązanie, gdy pocisk opada, co będzie większą wartością czasu (ponieważ cokolwiek idzie w górę, 

później opada). Jeśli ta wartość czasu jest mniejsza od zera, pocisk przekroczył już wysokość celu i nie 

osiągnie jej ponownie. Czas t<sub>i</sub> z równania powyżej można podstawić do równania 

wcześniejszego, aby uzyskać pełną pozycję uderzenia: 

 

co dodatkowo upraszcza, jeśli (jak zwykle) grawitacja działa tylko w dół, aby: 

 

W przypadku granatów moglibyśmy porównać czas uderzenia ze znaną długością zapalnika granatu, 

aby określić, czy bezpieczniej jest uciec, czy złapać i oddać granat. Zauważ, że ta analiza nie dotyczy 

sytuacji, w której poziom gruntu szybko się zmienia. Jeśli postać znajduje się na przykład na półce lub 

chodniku, granat może całkowicie ominąć uderzenie na swojej wysokości i popłynąć w szczelinie za 

nim. Możemy użyć wyniku z  



 

aby sprawdzić, czy punkt uderzenia jest prawidłowy. W przypadku poziomów na zewnątrz z szybko 

zmieniającym się terenem możemy również użyć równania iteracyjnie, wygenerowanie współrzędnych 

(x,z) za pomocą powyższego równania, a następnie wprowadzenie współrzędnej p<sub>y</sub> 

punktu uderzenia z powrotem do równania, aż do ustabilizowania się wartości (x,z). Nie ma gwarancji, 

że kiedykolwiek się ustabilizują, ale w większości przypadków tak się dzieje. W praktyce jednak pociski 

o dużej masie wybuchowej zazwyczaj uszkadzają duży obszar, więc niedokładności w przewidywanym 

punkcie trafienia są trudne do zauważenia, gdy postać ucieka. Ostatnią kwestią dotyczącą 

przewidywania trafień nadchodzących jest to, że wysokość podłogi postaci nie jest zwykle wysokością, 

na której postać łapie. Jeśli postać zamierza złapać nadlatujący przedmiot (jak na przykład w większości 

gier sportowych), powinna użyć docelowej wartości wysokości na wysokości klatki piersiowej. W 

przeciwnym razie będzie wydawał się manewrować w taki sposób, że nadlatujący obiekt spadnie u jego 

stóp. 

ROZWIĄZANIE WYSTRZAŁU 

Aby trafić w cel w danym punkcie , musimy rozwiązać równanie  

 

W większości przypadków znamy punkt ostrzału  (tj. ), prędkość wylotową sm oraz 

przyspieszenie ziemskie ; chcielibyśmy znaleźć tylko  kierunek strzału (chociaż znalezienie czasu 

do kolizji może być również przydatne do podjęcia decyzji, czy warto strzelać w zwolnionym tempie). 

Łucznicy i miotacze granatów mogą zmieniać prędkość pocisku podczas strzelania (tj. wybierają 

wartość sm), ale większość broni ma stałą wartość sm. Założymy jednak, że postacie, które potrafią 

wybrać prędkość, zawsze będą starały się doprowadzić pocisk do celu w jak najkrótszym czasie. W 

takim przypadku zawsze wybierają najwyższą możliwą prędkość. W środowisku zamkniętym, z wieloma 

przeszkodami (takimi jak barykady, legary i kolumny) może być korzystne, aby postać rzucała granatem 

wolniej, aby wyginał się nad przeszkodami. Radzenie sobie z przeszkodami w ten sposób staje się 

bardzo złożone i najlepiej jest je rozwiązać za pomocą procesu prób i błędów, próbując różnych 

wartości s<sub>m</sub> (często próby ograniczają się do kilku stałych wartości: „rzut szybko”, „rzut 

wolno” i na przykład „upuść”). Na potrzeby tej książki możemy założyć, że sm jest stałe i znane z góry. 

Równanie kwadratowe (równanie powyższe) ma współczynniki wektorowe; dodać do tego wymaganie, 

aby wektor odpalania był znormalizowany 

 

i mamy cztery równania w czterech niewiadomych:  



 

Można je rozwiązać, aby znaleźć kierunek strzału i czas namierzenia pocisku. Najpierw otrzymujemy 

wyrażenie na ti, 

 

gdzie  jest wektorem od punktu początkowego do punktu końcowego, danym wzorem 

. To jest kwartyk w ti, bez dziwnych mocy. Możemy zatem użyć wzoru na równanie 

kwadratowe, aby rozwiązać t2
i i wyciągnąć pierwiastek kwadratowy z wyniku. Robiąc to, otrzymujemy: 

 

co daje nam dwa realnie wartościowe rozwiązania na czas, z których interesują nas tylko pozytywne 

rozwiązania. Zauważ, że powinniśmy ściśle brać pod uwagę również rozwiązania ujemne (zastępując 

znak dodatni znakiem ujemnym przed pierwszym pierwiastkiem kwadratowym). Pomijamy je, 

ponieważ rozwiązania z ujemnym czasem są całkowicie równoznaczne z dążeniem w dokładnie 

przeciwnym kierunku, aby uzyskać rozwiązanie w dodatnim czasie. Nie ma rozwiązań, jeśli:  

 

W takim przypadku cel nie może zostać trafiony z zadaną prędkością wylotową z punktu startowego. 

Jeśli istnieje jedno rozwiązanie, to wiemy, że punkt końcowy znajduje się na absolutnej granicy danych 

możliwości strzelania. Zazwyczaj jednak będą dwa rozwiązania, z różnymi łukami do celu. Prawie 

zawsze wybieramy dolny łuk, który ma mniejszą wartość czasową, ponieważ daje celowi mniej czasu 

na reakcję na nadlatujący pocisk i wytwarza krótszy łuk, który z mniejszym prawdopodobieństwem 

trafi w przeszkody (zwłaszcza w sufit). Możemy chcieć wybrać dłuższy łuk, jeśli strzelamy przez ścianę, 

na przykład w grze strategicznej dotyczącej zamku. Po wybraniu odpowiedniej wartości t<sub>i</sub> 

możemy wyznaczyć wektor wypalania za pomocą równania:  

 

Pośrednie wyprowadzenia tych równań pozostawiono jako ćwiczenie. Jest to wprawdzie bałagan do 

obejrzenia, ale można go łatwo wdrożyć w następujący sposób:  

1 function calculateFiringSolution(start: Vector,  

2 end: Vector,  



3 muzzleV: float,  

4 gravity: Vector) -> Vector:  

5 # Calculate the vector from the target back to the start.  

6 delta: Vector = start - end 

7 

8 # Calculate the real-valued a,b,c coefficients of a 

9 # conventional quadratic equation.  

10 a = gravity.squareMagnitude() 

11 b = -4 * (dotProduct(gravity, delta) + muzzleV * muzzleV)  

12 c = 4 * delta.squareMagnitude() 

13 

14 # Check for no real solutions.  

15 b2minus4ac = b * b - 4 * a * c 

16 if b2minus4ac < 0:  

17 return null 

18 

19 # Find the candidate times.  

20 time0 = sqrt((-b + sqrt(b2minus4ac)) / (2 * a))  

21 time1 = sqrt((-b - sqrt(b2minus4ac)) / (2 * a))  

22 

23 # Find the time to target.  

24 if time0 < 0:  

25 if time1 < 0:  

26 # We have no valid times.  

27 return null 

28 else:  

29 ttt = time1 

30 else:  

31 if time1 < 0:  

32 ttt = time0 

33 else:  



34 ttt = min(time0, time1)  

35 

36 # Return the firing vector.  

37 return (delta * 2 - gravity * (ttt * ttt)) / (2 * muzzleV * ttt)  

Ten kod zakłada, że możemy wziąć iloczyn skalarny dwóch wektorów za pomocą notacji a*b. Algorytm 

to O (1) zarówno w pamięci, jak i w czasie. 

POCISKI  Z PRZECIĄGANIEM 

Sytuacja komplikuje się, jeśli wprowadzimy opór powietrza. Ponieważ zwiększa to złożoność, bardzo 

często zdarza się, że programiści całkowicie ignorują przeciąganie przy obliczaniu rozwiązań 

wyzwalania. Często implementacja balistyki bez oporu jest całkowicie akceptowalnym przybliżeniem. 

Po raz kolejny stopniowy ruch w kierunku uwzględniania oporu w obliczeniach trajektorii jest 

motywowany wykorzystaniem silników fizycznych. Jeśli silnik fizyki uwzględnia opór (a większość z nich 

to robi, aby uniknąć problemów z niestabilnością numeryczną), to założenie balistyczne bez oporu 

może prowadzić do niedokładnego strzelania na duże odległości. Warto jednak wypróbować 

implementację bez przeciągania, nawet jeśli używasz silnika fizycznego. Często wyniki będą doskonale 

użyteczne i znacznie prostsze do wdrożenia. Trajektoria pocisku poruszającego się pod wpływem oporu 

nie jest już parabolicznym łukiem. Gdy pocisk się porusza, zwalnia, a jego ogólna ścieżka wygląda jak 

na rysunku  

 

Dodanie oporu do obliczeń strzelania znacznie komplikuje matematykę i z tego powodu większość gier 

albo ignoruje opór w obliczeniach strzelania, albo stosuje rodzaj procesu prób i błędów, który 

omówimy bardziej szczegółowo później. Chociaż opór w rzeczywistym świecie jest złożonym procesem 

spowodowanym przez wiele wzajemnie oddziałujących czynników, opór w symulacji komputerowej 

jest często znacznie uproszczony. Większość silników fizycznych wiąże siłę oporu z prędkością ruchu 

ciała ze składnikami związanymi z prędkością lub prędkością do kwadratu lub z obydwoma. Siła oporu 

działająca na ciało D jest dana (w jednym wymiarze) przez: 

D = -kv - cv2  

gdzie v jest prędkością pocisku, a k i c są stałymi. Współczynnik k jest czasami nazywany oporem lepkim, 

a c oporem aerodynamicznym (lub współczynnikiem balistycznym). Terminy te są jednak nieco mylące, 

ponieważ nie odnoszą się bezpośrednio do rzeczywistego oporu lepkości lub oporu aerodynamicznego. 

Dodanie tych terminów zmienia równanie ruchu z prostego wyrażenia w równanie różniczkowe 

drugiego rzędu:  

 

Niestety, w drugim członie równania, <img src=”images/cptg.PNG”>, pojawiły się komplikacje. Odnosi 

on opór w jednym kierunku do oporu w innym kierunku. Do tego momentu zakładaliśmy, że dla 



każdego z trzech wymiarów ruch pocisku jest niezależny od tego, co dzieje się w innych kierunkach. 

Tutaj opór odnosi się do całkowitej prędkości pocisku: nawet jeśli porusza się powoli w kierunku x; na 

przykład będzie odczuwał duży opór, jeśli porusza się szybko w kierunku z. Jest to cecha nieliniowego 

równania różniczkowego, a po uwzględnieniu tego terminu nie może być prostego równania dla 

rozwiązania wypalania. Naszą jedyną opcją jest użycie metody iteracyjnej, która przeprowadza 

symulację lotu pocisku. Powrócimy do tego podejścia poniżej. Większy postęp można osiągnąć, jeśli 

usuniemy drugi termin, aby podać: 

 

Chociaż sprawia to, że matematyka jest łatwa do opanowania, nie jest to najczęstsza konfiguracja 

silnika fizyki. Jeśli potrzebujesz bardzo dokładnych rozwiązań strzelania i masz kontrolę nad rodzajem 

fizyki, którą prowadzisz, może to być opcja. W przeciwnym razie będziesz musiał użyć metody 

iteracyjnej. Możemy rozwiązać to równanie, aby otrzymać równanie ruchu cząstki. Jeśli nie interesuje 

Cię matematyka, możesz przejść do następnej sekcji. Pomijając wyprowadzenia, rozwiązujemy 

powyższe równanie i stwierdzamy, że trajektoria cząstki jest dana wzorem: 

 

gdzie   i  są stałymi znalezionymi z położenia i prędkości cząstki w czasie t = 0:  

 

Możemy użyć tego równania jako osobnego toru pocisku, jeśli odpowiada ono oporowi w naszej fizyce 

(lub jeśli dokładność jest mniej ważna). Lub możemy użyć go jako podstawy algorytmu iteracyjnego w 

bardziej złożonych systemach fizycznych.  

Obracanie i podnoszenie 

Kolejna komplikacja w obliczeniach ruchu występuje, gdy pocisk obraca się podczas lotu. Wszystkie 

pociski potraktowaliśmy tak, jakby nie obracały się podczas lotu. Spinning pocisku (na przykład piłki 

golfowe) mają dodatkowe siły nośne działające na nie w wyniku ich obrotu i są jeszcze bardziej złożone 

do przewidzenia. Jeśli tworzysz dokładną grę w golfa, która symuluje ten efekt (wraz z wiatrem 

zmieniającym się w trakcie lotu piłki), prawdopodobnie nie będzie możliwe bezpośrednie rozwiązanie 

równań ruchu. Najlepszym sposobem przewidzenia miejsca, w którym wyląduje piłka, jest 

przepuszczenie jej przez kod symulacji (być może z zgrubną rozdzielczością symulacji, aby uzyskać 

prędkość). 

KIEROWANIE ITERATYWNE 

Kiedy nie możemy stworzyć równania dla rozwiązania strzelania lub gdy takie równanie byłoby bardzo 

złożone lub podatne na błędy, możemy użyć iteracyjnej techniki celowania. Jest to podobne do 



sposobu, w jaki broń i artyleria dalekiego zasięgu (eufemistycznie nazywane „efektami” w języku 

wojskowym) są naprawdę atakowane.  

Problem 

Chcielibyśmy być w stanie określić rozwiązanie strzelania, które trafia w dany cel, nawet jeśli równania 

ruchu pocisku nie mogą być rozwiązane lub jeśli nie mamy w ogóle prostych równań ruchu. 

Wygenerowane rozwiązanie strzelania może być przybliżone (tj. nie ma znaczenia, czy jesteśmy nieco 

poza centrum, dopóki uderzamy), ale musimy być w stanie kontrolować jego celność, aby upewnić się, 

że możemy trafić poprawnie w małe lub duże obiekty.  

Algorytm 

Proces składa się z dwóch etapów. Na początku domyślamy się, co do właściwego rozwiązania 

wypalenia. Równania trajektorii są następnie przetwarzane, aby sprawdzić, czy rozwiązanie strzelania 

jest wystarczająco dokładne (tj. Czy trafia w cel?). Jeśli nie jest dokładny, dokonuje się nowego 

przypuszczenia na podstawie poprzedniego przypuszczenia. Proces testowania polega na sprawdzeniu, 

jak blisko trajektoria zbliża się do miejsca docelowego. W niektórych przypadkach możemy to znaleźć 

matematycznie z równań ruchu (chociaż jest bardzo prawdopodobne, że jeśli uda nam się to znaleźć, 

wtedy moglibyśmy również rozwiązać równanie ruchu i znaleźć rozwiązanie wypalania bez metody 

iteracyjnej). W większości przypadków jedynym sposobem na znalezienie najbliższego punktu 

podejścia jest podążanie za pociskiem po jego trajektorii i zarejestrowanie punktu, w którym wykonał 

najbliższe podejście. Aby przyspieszyć ten proces, testujemy tylko w odstępach wzdłuż trajektorii. W 

przypadku stosunkowo wolno poruszającego się pocisku o prostej trajektorii możemy sprawdzać co 

pół sekundy. W przypadku szybko poruszającego się obiektu ze złożonymi siłami wiatru, siły nośnej i 

aerodynamicznej możemy potrzebować testować co dziesiątą część sekundy lub w najgorszym 

przypadku częstotliwość symulacji gry. Pozycja pocisku jest obliczana w każdym przedziale czasu. 

Pozycje te są połączone prostymi odcinkami linii i znajdujemy najbliższy punkt do naszego celu na tym 

odcinku linii. Przybliżamy trajektorię za pomocą odcinkowo liniowej krzywej. Możemy dodać 

dodatkowe testy, aby uniknąć sprawdzania zbyt daleko w przyszłości. Zwykle nie jest to pełny proces 

wykrywania kolizji, ze względu na czas, który by to zajął, ale wykonujemy prosty test, taki jak 

zatrzymanie, gdy wysokość pocisku jest znacznie niższa niż jego cel. Wstępne przypuszczenie dla 

rozwiązania wypalania można wygenerować z funkcji rozwiązania wypalania opisanej wcześniej; to 

znaczy, zakładamy, że w naszym pierwszym przypuszczeniu nie ma żadnego oporu ani innego 

złożonego ruchu. Po wstępnych domysłach, udoskonalenie zależy w pewnym stopniu od sił istniejących 

w grze. Jeśli nie jest symulowany wiatr, to kierunek rozwiązania pierwszego odgadnięcia w płaszczyźnie 

x–z będzie poprawny (nazywany „namiarem”). Musimy tylko dostosować kąt między płaszczyzną x–z a 

kierunkiem strzału (tzw. „elewacja”). Pokazuje to rysunek  

 

Jeśli mamy współczynnik oporu, wysokość będzie musiała być wyższa niż ta wygenerowana na 

podstawie wstępnego przypuszczenia. Jeśli pocisk nie unosi się, maksymalna wysokość powinna 

wynosić 45◦. Jeśli jest wyższy, całkowita odległość lotu zacznie się ponownie zmniejszać. Jeśli pocisk 



odczuwa uniesienie, może być lepiej, aby wystrzelić go wyżej, pozwalając mu latać dłużej i generować 

większe uniesienie, co zwiększy jego odległość. Jeśli mamy boczny wiatr, to samo dostosowanie 

elewacji nie wystarczy. Będziemy też musieli wyregulować łożysko. Dobrym pomysłem jest iteracja 

między dwoma ustawieniami w serii: najpierw ustawić odpowiednią wysokość dla właściwej 

odległości, następnie dostosować namiar, aby pocisk wylądował w kierunku celu, a następnie 

dostosować wysokość, aby uzyskać odpowiednią odległość , i tak dalej. Miałbyś rację, gdybyś odniósł 

wrażenie, że doprecyzowanie domysłów jest podobne do całkowitej improwizacji. W rzeczywistości 

rzeczywiste systemy celownicze dla broni wojskowej wykorzystują złożone symulacje lotów swoich 

pocisków oraz szereg algorytmów, heurystyk i technik wyszukiwania, aby znaleźć najlepsze 

rozwiązanie. W grach najlepszym podejściem jest uruchomienie sztucznej inteligencji w rzeczywistym 

środowisku gry i dostosowanie reguł doprecyzowania zgadywania, aż do szybkiego uzyskania dobrych 

wyników. Bez względu na kolejność dostosowywania lub stopień, w jakim algorytm udoskonalający 

uwzględnia prawa fizyczne, dobrym punktem wyjścia jest wyszukiwanie binarne, mocne narzędzie 

wielu algorytmów w informatyce, szczegółowo opisane w każdym dobrym tekście z zakresu algorytmiki 

lub informatyki.  

Pseudo kod 

Ponieważ algorytm udoskonalania zależy w dużej mierze od rodzaju sił, jakie modelujemy w grze, 

przedstawiony poniżej pseudokod zakłada, że próbujemy znaleźć rozwiązanie strzelania dla pocisku 

poruszającego się samym oporem. To pozwala nam uprościć wyszukiwanie od szukania pełnego 

kierunku strzału do szukania tylko kąta elewacji. Jest to najbardziej złożona technika, jaką widziałem w 

komercyjnej grze akcji w tej sytuacji, chociaż, jak opisałem, w symulacji wojskowej zdarzają się sytuacje 

bardziej złożone. Kod wykorzystuje równanie ruchu dla pocisku doświadczającego tylko lepkiego 

oporu, jak wyprowadziliśmy wcześniej.  

1 function refineTargeting(start: Vector,  

2 end: Vector,  

3 muzzleV: float,  

4 gravity: Vector,  

5 margin: float) -> Vector:  

6 

7 # Calculate a firing solution based on a firing angle.  

8 function checkAngle(angle):  

9 deltaPosition: Vector = target - source 

10 direction = convertToDirection(deltaPosition, angle)  

11 distance = distanceToTarget(direction, source, target, muzzleV)  

12 return direction, distance 

13 

14 # Take an initial guess using the dragless firing solution.  

15 direction: Vector = calculateFiringSolution( 



16 source, target, muzzleVelocity, gravity)  

17 

18 # Check if this is good enough.  

19 distance = distanceToTarget(direction, source, target, muzzleV)  

20 if -margin < distance < margin:  

21 return direction 

22 

23 # Otherwise we will binary search, but we must ensure our minBound 

24 # undersoots and our maxBound overshoots.  

25 angle: float = asin(direction.y / direction.length()) 

26 if distance > 0:  

27 # We’ve found a maximum bound. Use the shortest possible shot 

28 # (shooting straight down) as the minimum bound.  

29 maxBound = angle 

30 minBound = - pi / 2 

31 direction, distance = checkAngle(minBound)  

32 if -margin < distance < margin:  

33 return direction 

34 

35 # Otherwise we need to check we can find a maximum bound: maximum 

36 # distance is achieved when we fire at 45 degrees = pi / 4.  

37 else:  

38 minBound = angle 

39 maxBound = pi / 4 

40 direction, distance = checkAngle(maxBound)  

41 if -margin < distance < margin:  

42 return direction 

43 

44 # Check if our longest shot can’t make it.  

45 if distance < 0:  

46 return null 



47 

48 # Now we have a minimum and maximum bound, so binary search.  

49 distance = infinity 

50 while abs(distance) >= margin:  

51 angle = (maxBound - minBound) / 2 

52 direction, distance = checkAngle(angle)  

53 

54 # Change the appropriate bound.  

55 if distance < 0:  

56 minBound = angle 

57 else:  

58 maxBound = angle 

59 

60 return direction 

Struktury danych i interfejsy 

W kodzie opieramy się na trzech funkcjach. Funkcja configureFiringSolution to funkcja, którą 

zdefiniowaliśmy wcześniej. Służy do tworzenia dobrego wstępnego odgadnięcia. Funkcja 

distanceToTarget uruchamia symulator fizyki i zwraca, jak blisko pocisk dotarł do celu. Znak tej wartości 

jest krytyczny. Powinno być dodatnie, jeśli pocisk przestrzeliwuje cel, a ujemne, jeśli pocisk 

przestrzeliwuje. Proste wykonanie testu odległości 3D zawsze da dodatnią wartość odległości, więc 

algorytm symulacji musi określić, czy chybienie było za daleko, czy za blisko i odpowiednio ustawić 

znak. Funkcja convertToDirection tworzy kierunek strzału pod kątem. Można go zrealizować w 

następujący sposób:  

1 function convertToDirection(deltaPosition: Vector, angle: float):  

2 # Find the planar direction.  

3 direction = deltaPosition 

4 direction.y = 0 

5 direction.normalize() 

6 

7 # Add in the vertical component.  

8 direction *= cos(angle)  

9 direction.y = sin(angle)  

10 

11 return direction 



Wydajność 

Algorytm to O(1) w pamięci i O(r log n�1) w czasie, gdzie r jest rozdzielczością próbkowania, której 

używamy w symulatorze fizyki do określenia najbliższego podejścia do celu, a n jest progiem 

dokładności, który określa, czy znaleziono trafienie.  

Celowanie iteracyjne bez równań ruchu 

Chociaż podany powyżej algorytm traktuje symulację fizyczną jako czarną skrzynkę, w dyskusji 

założyliśmy, że możemy ją zaimplementować przez próbkowanie równań ruchu w pewnej 

rozdzielczości. Na rzeczywistą trajektorię obiektu w grze może mieć wpływ coś więcej niż tylko masa i 

prędkość. Przeciąganie, unoszenie, wiatr, studnie grawitacyjne i wszelkie inne egzotyki mogą zmienić 

ruch pocisku. Może to uniemożliwić obliczenie równania ruchu opisującego położenie pocisku w 

dowolnym momencie. W takim przypadku potrzebujemy innej metody śledzenia trajektorii, aby 

określić, jak blisko celu się znajduje. Rzeczywisty ruch pocisku, po jego uwolnieniu, prawdopodobnie 

zostanie obliczony przez system fizyczny. Możemy użyć tego samego systemu fizyki do wykonania 

miniaturowych symulacji ruchu do celów celowania. W każdej iteracji algorytmu pocisk jest ustawiany 

i wystrzeliwany, a fizyka jest aktualizowana (zwykle w stosunkowo zgrubnych odstępach czasu w 

porównaniu z normalną pracą silnika; ekstremalna dokładność prawdopodobnie nie jest potrzebna). 

Aktualizacja fizyki jest wielokrotnie wywoływana, a pozycja pocisku po każdej aktualizacji jest 

rejestrowana, tworząc odcinkową krzywą liniową, którą widzieliśmy wcześniej. Jest to następnie 

wykorzystywane do określenia najbliższego punktu pocisku do celu. Takie podejście ma tę zaletę, że 

symulacja fizyczna może być tak złożona, jak to konieczne, aby uchwycić dynamikę ruchu pocisku. 

Możemy nawet uwzględnić inne czynniki, takie jak ruchomy cel. Z drugiej strony ta metoda wymaga 

silnika fizyki, który może łatwo skonfigurować izolowane symulacje. Jeśli twój silnik fizyki jest 

zoptymalizowany tylko pod kątem posiadania jednej symulacji na raz (tj. obecnego świata gry), będzie 

to problem. Nawet jeśli system fizyki na to pozwala, technika może być czasochłonna. Warto się nad 

tym zastanowić tylko wtedy, gdy prostsze metody (takie jak przyjęcie prostszego zestawu sił dla 

pocisku) dają wyraźnie słabe wyniki.  

Inne zastosowania przewidywania 

Przewidywanie ruchu pocisku to najbardziej złożony typ przewidywania ruchu w grach. W grach, w 

których kolizje stanowią integralną część rozgrywki, takich jak hokej na lodzie oraz symulatory bilarda 

lub snookera, sztuczna inteligencja może potrzebować przewidywania skutków zderzeń. Zwykle robi 

się to za pomocą rozszerzenia iteracyjnego algorytmu kierowania: przeprowadzamy symulację i 

widzimy, jak blisko jesteśmy do celu. Używałem innej techniki przewidywania, która jest tak 

wszechobecna, że programiści często nie zdają sobie sprawy, że jej celem jest przewidywanie ruchu. 

Na przykład w zachowaniu kierowania w pogoni sztuczna inteligencja kieruje swój ruch w miejsce nieco 

przed celem, w kierunku, w którym porusza się cel. Zakłada, że cel będzie nadal poruszał się w tym 

samym kierunku z aktualną prędkością i wybiera pozycję docelową, aby skutecznie ją odciąć. Jeśli 

pamiętasz grę w berka w szkole, dobrzy gracze robili to samo: przewidywali ruch gracza, którego chcieli 

złapać lub uniknąć. Możemy dodać znacznie bardziej złożone przewidywania do zachowania pościgu, 

czyniąc autentyczne przewidywanie ruchu celu (jeśli na przykład cel zbliża się do ściany, wiemy, że nie 

będzie podążał w tym samym kierunku i z tą samą prędkością; zboczy, aby uniknąć uderzenia). Złożone 

przewidywanie ruchu dla zachowań pościgowych jest przedmiotem aktywnych badań naukowych. 

Pomimo wielu przeprowadzonych badań, gry nadal używają prostej wersji, zakładając, że ofiara będzie 

nadal robić to, co robi. Przewidywanie ruchu jest również używane poza sztuczną inteligencją opartą 

na postaciach. Technologie sieciowe w grach wieloosobowych muszą radzić sobie, gdy szczegóły ruchu 

postaci zostały opóźnione lub zakłócone przez sieć. W takim przypadku serwer może użyć algorytmu 



przewidywania ruchu (co prawie zawsze jest prostym podejściem „rób to, co robił”), aby odgadnąć, 

gdzie może być postać. Jeśli później dowie się, że się mylił, może stopniowo przesunąć postać na 

właściwą pozycję (powszechne w grach masowo wieloosobowych) lub od razu ją tam zatrzasnąć 

(częściej w strzelankach), w zależności od potrzeb projektu gry. 

PUNKTY SKOKU 

Najprostsza obsługa skoków nakłada ciężar na projektanta poziomów. Lokacje na poziomie gry są 

oznaczone jako punkty skoku. Te regiony należy umieścić ręcznie. Jeśli postacie mogą poruszać się z 

wieloma różnymi prędkościami, punkty skoku mają również powiązaną minimalną prędkość. Jest to 

prędkość, z jaką postać musi się poruszać, aby wykonać skok. W zależności od implementacji, postacie 

mogą albo starać się zbliżyć do swojej docelowej prędkości, jak to tylko możliwe, albo po prostu 

sprawdzić, czy składowa ich prędkości we właściwym kierunku jest wystarczająco duża. Rysunek   

 

pokazuje dwa chodniki z punktem skoku umieszczonym w ich najbliższym punkcie. Postać, która chce 

przeskoczyć między chodnikami, musi mieć odpowiednią prędkość w kierunku drugiej platformy, aby 

wykonać skok. Punkt skoku otrzymał minimalną prędkość w kierunku drugiej platformy. W tym 

przypadku nie ma sensu, aby postać próbowała podbiec dokładnie w tym kierunku. Postać powinna 

mieć dowolną prędkość z wystarczająco dużą składową we właściwym kierunku, jak pokazano na 

rysunku  



 

Jeśli jednak struktura lądowiska jest nieco inna, ta sama strategia doprowadziłaby do katastrofy. Na 

rysunku ten sam rozbieg ma katastrofalne skutki. 

 

Osiągnięcie skoku 



Aby wykonać skok, postać może użyć prędkości dopasowującej się do zachowania kierownicy, aby 

wykonać rozbieg. W okresie przed skokiem celem ruchu jest punkt skoku, a prędkość, do której 

dopasowuje się postać, jest określona przez punkt skoku. Gdy postać przechodzi do punktu skoku, 

wykonywana jest akcja skoku i postać wznosi się w powietrze. To podejście wymaga bardzo mało 

przetwarzania w czasie wykonywania:  

1. Postać musi podjąć decyzję o wykonaniu skoku. Może użyć jakiegoś systemu odnajdywania ścieżki, 

aby określić, że musi znajdować się po drugiej stronie przepaści, albo może używać prostego 

zachowania sterowniczego i być przyciągniętym w stronę półki.  

2. Postać musi rozpoznać, jaki skok wykona. Zwykle dzieje się to automatycznie, gdy używamy systemu 

odnajdywania ścieżek (zobacz sekcję o linkach do skoku poniżej). Jeśli używamy lokalnego zachowania 

sterowania, może być trudno określić, czy skok jest do przodu w odpowiednim czasie, aby go wykonać. 

Wymagane jest rozsądne spojrzenie w przyszłość.  

3. Gdy postać znajdzie punkt skoku, którego używa, przejmuje nowe zachowanie sterowania. To 

zachowanie wykonuje dopasowanie prędkości, aby doprowadzić postać do punktu skoku z prawidłową 

prędkością i kierunkiem.  

4. Gdy postać dotknie punktu skoku, wymagana jest akcja skoku. Postać nie musi zastanawiać się, kiedy 

i jak skoczyć, po prostu zostaje wyrzucona w powietrze, gdy uderza w punkt skoku.  

Słabości 

Przykłady na początku tej sekcji wskazują na problemy, na jakie napotyka to podejście. Ogólnie rzecz 

biorąc, punkt skoku nie zawiera wystarczających informacji o trudności skoku dla każdego możliwego 

przypadku skoku. Rysunek  

 

ilustruje szereg różnych skoków, które są trudne do zaznaczenia za pomocą punktów skoku. 

Wskoczenie na wąski chodnik wymaga prędkości we właściwym kierunku, wskoczenie na wąską półkę 

wymaga dokładnie odpowiedniej prędkości, a wskoczenie na piedestał wymaga odpowiedniej 

prędkości i kierunku. Zauważ, że trudność skoku zależy również od kierunku, z którego został 

wykonany. Każdy ze skoków na rysunku byłby łatwy w przeciwnym kierunku. Ponadto nie wszystkie 

nieudane skoki są równe. Postać może nie mieć nic przeciwko czasami przegapieniu skoku, jeśli 

wyląduje tylko na dwóch stopach wody z łatwą opcją wyjścia. Jeśli skok przecina 15-metrowy spadek 

we wrzącą lawę, ważniejsza jest dokładność. Możemy włączyć więcej informacji do danych punktów 

skoku, które obejmują rodzaje ograniczeń prędkości podejścia i to, jak niebezpieczne byłoby pomyłka. 

Ponieważ są tworzone przez projektanta poziomów, takie dane są podatne na błędy i trudne do 

dostrojenia. Błędy w informacjach o prędkości mogą nie pojawić się podczas kontroli jakości, jeśli 

postacie AI nie spróbują skoku w niewłaściwy sposób. Powszechnym obejściem jest ograniczenie 



rozmieszczania punktów skoku, aby sztuczna inteligencja miała jak największą szansę wyglądać 

inteligentnie. Jeśli nie ma ryzykownych skoków, o których wie AI, jest mniej prawdopodobne, że się nie 

powiedzie. Aby nie było to oczywiste dla gracza, często nakładane są pewne ograniczenia dotyczące 

struktury poziomów, zmniejszając liczbę ryzykownych skoków, które gracz może wykonać, ale postacie 

AI nie chcą tego robić. Jest to typowe dla wielu aspektów rozwoju sztucznej inteligencji: możliwości 

sztucznej inteligencji nakładają naturalne ograniczenia na układ poziomów gry. Lub, ujmując to inaczej, 

projektanci poziomów muszą unikać ujawniania słabości sztucznej inteligencji. 

PODKŁADKI DO LĄDOWANIA 

Lepszą alternatywą jest połączenie punktów skoku z lądowiskami. Lądowisko to kolejny obszar 

poziomu, bardzo podobny do punktu skoku. Każdy punkt skoku jest połączony z lądowiskiem. Możemy 

wtedy uprościć dane potrzebne w punkcie skoku. Zamiast wymagać od projektanta poziomów 

ustawienia wymaganej prędkości, możemy to pozostawić postaci. Gdy postać stwierdzi, że wykona 

skok, dodaje dodatkowy etap przetwarzania. Używając kodu przewidywania trajektorii podobnego do 

podanego w poprzedniej sekcji, postać oblicza prędkość wymaganą do dokładnego lądowania na 

lądowisku podczas startu z punktu skoku. Postać może następnie wykorzystać te obliczenia jako 

podstawę algorytmu dopasowywania prędkości. Takie podejście jest znacznie mniej podatne na błędy. 

Ponieważ postać oblicza potrzebną prędkość, nie będzie podatna na błędy dokładności podczas 

ustawiania punktu skoku. Korzysta również z możliwości uwzględniania przez postacie własnej fizyki 

podczas określania sposobu skakania. Jeśli postacie są mocno obciążone bronią, mogą nie być w stanie 

podskoczyć tak wysoko. W takim przypadku będą musiały mieć większą prędkość, aby przemieścić się 

nad szczeliną. Obliczenie trajektorii skoku pozwala im uzyskać dokładną prędkość podejścia, jakiej 

potrzebują.  

Obliczanie trajektorii 

Obliczenie trajektorii różni się nieco od rozwiązania strzelania, które poznaliśmy wcześniej. W obecnym 

przypadku znamy punkt początkowy S, punkt końcowy E, grawitację g oraz składową y prędkości 

v<sub>y</sub>. Nie znamy czasu t ani składowych prędkości x i z. Mamy zatem trzy równania w trzech 

niewiadomych: 

 

Założyłem tutaj, że grawitacja działa tylko w kierunku pionowym i że znana prędkość skoku jest również 

tylko w kierunku pionowym. Aby wspierać inne kierunki grawitacji, musielibyśmy pozwolić, aby 

maksymalna prędkość skoku była nie tylko w kierunku y, ale także miała dowolny wektor. Powyższe 

równania musiałyby zostać przepisane zarówno pod kątem wektora skoku do znalezienia, jak i znanego 

wektora prędkości skoku. Powoduje to znaczne problemy w matematyce, których najlepiej unikać, 

zwłaszcza że zdecydowana większość przypadków wymaga tylko skoków w kierunku y, dokładnie tak, 

jak pokazano tutaj. Założyłem też, że na trajektorii nie ma oporu. To najczęstsza sytuacja. Przeciąganie 

zwykle nie istnieje lub można je pomijać w tych obliczeniach. Jeśli musisz uwzględnić przeciąganie w 

swojej grze, zastąp te równania tymi podanymi wcześniej, ich rozwiązanie będzie odpowiednio 

trudniejsze. Możemy rozwiązać układ równań, aby otrzymać: 



 

a potem 

 

i 

 

Równanie t ma dwa rozwiązania. Idealnie chcielibyśmy osiągnąć skok w jak najszybszym czasie, dlatego 

chcemy użyć mniejszej z dwóch wartości. Niestety ta wartość może dać nam niemożliwą do osiągnięcia 

prędkość startu, więc w razie potrzeby musimy sprawdzić i użyć wyższej wartości. Możemy teraz 

zaimplementować zachowanie sterowania z wyskokiem, aby użyć punktu skoku i lądowiska. To 

zachowanie otrzymuje punkt skoku, gdy jest tworzone i próbuje osiągnąć skok. Jeśli skok nie jest 

wykonalny, nie będzie miał żadnego efektu i nie będzie wymagane żadne przyspieszenie.  

Pseudo kod 

Zachowanie skakania można zaimplementować w następujący sposób:  

1 class Jump extends VelocityMatch:  

2 # The jump point to use.  

3 jumpPoint: JumpPoint 

4 

5 # Keeps track of whether the jump is possible.  

6 canAchieve: bool = false 

7 

8 # The movement capability of the character.  

9 maxSpeed: float 

10 maxTakeoffYSpeed: float 

11 

12 # Retrieve the steering to make this jump.  

13 function getSteering() -> SteeringOutput:  

14 # Ensure we have a velocity we want to achieve.  

15 if not target: calculateTarget() 

16 if not canAchieve: return null 



17 

18 # Check if we’ve hit the jump point. (NB: ’character’  

19 # is inherited from the VelocityMatch base class)  

20 if character.position.near(target.position) and 

21 character.velocity.near(target.velocity):  

22 # Perform the jump, and return no steering 

23 # (we’ll be airborne, no need to steer).  

24 scheduleJumpAction() 

25 return null 

26 

27 # Delegate the steering to get top the takeoff location.  

28 return VelocityMatch.getSteering() 

29 

30 # Work out the trajectory calculation.  

31 function calculateTarget(): 

32 target = new Kinematic() 

33 target.position = jumpPoint.takeoffLocation 

34 

35 jumpVector = jumpPoint.landingLocation - 

36 jumpPoint.takeoffLocation 

37 

38 # Calculate the first jump time, and check if we can use it.  

39 sqrtTerm = sqrt(2 * gravity.y * jumpVector.y + 

40 maxTakeoffYSpeed * maxTakeoffYSpeed)  

41 time: float = (maxTakeoffYSpeed - sqrtTerm) / gravity.y 

42 checkCanAchieveJumpTime(jumpVector, time)  

43 if not canAchieve:  

44 # Otherwise try the other square root.  

45 time = (maxTakeoffYSpeed + sqrtTerm) / gravity.y 

46 checkCanAchieveJumpTime(jumpVector, time)  

47 



48 # Check whether a jump taking the given time is achievable.  

49 function checkJumpTime(jumpVector: Vector, time: float):  

50 # Calculate the planar speed.  

51 vx = jumpVector.x / time 

52 vz = jumpVector.z / time 

53 speedSq = vx * vx + vz * vz 

54 

55 # Check it.  

56 if speedSq < maxSpeed * maxSpeed:  

57 # We have a valid solution, so store it.  

58 target.velocity.x = vx 

59 target.velocity.z = vz 

60 canAchieve = true 

Struktury danych i interfejsy 

Ten kod opiera się na prostej strukturze danych punktu skoku, która ma następującą postać:  

1 class JumpPoint:  

2 takeoffLocation: Vector 

3 landingLocation: Vector 

Ponadto użyłem metody bliskiej wektora, aby określić, czy wektory są z grubsza podobne. Ma to na 

celu upewnienie się, że rozpoczniemy skok bez wymagania absolutnej dokładności od postaci. Postać 

prawdopodobnie nigdy nie trafi dokładnie w punkt skoku, więc ta funkcja zapewnia pewien margines 

błędu. Konkretny margines błędu zależy od gry i związanych z nią prędkości: szybsze poruszanie się lub 

większe postacie wymagają większego marginesu błędu. Na koniec użyłem funkcji 

scheduleJumpAction, aby wymusić uniesienie znaku w powietrze. Może to zaplanować akcję w zwykłej 

kolejce akcji lub może po prostu dodać wymaganą prędkość pionową bezpośrednio do postaci, 

wysyłając ją w górę. To drugie podejście jest dobre do testowania, ale utrudnia zaplanowanie animacji 

skoku we właściwym czasie. Jak zobaczymy w dalszej części książki, wysłanie skoku przez centralny 

system rozdzielczości akcji pozwala nam uprościć wybór animacji.  

Uwagi dotyczące implementacji 

Wdrażając to zachowanie jako część całego systemu sterowania, ważne jest, aby upewnić się, że może 

on przejąć pełną kontrolę nad postacią. Jeśli zachowanie sterowania jest połączone z innymi za pomocą 

algorytmu mieszania, prawie na pewno w końcu zawiedzie. Postać, która unika wroga znajdującego się 

stycznie do skoku, będzie miała przekrzywioną trajektorię. Albo nie dotrze do punktu skoku (i dlatego 

nie wystartuje) albo skoczy w złym kierunku i spadnie.  

Wydajność 

Algorytm jest O(1) zarówno w czasie, jak i w pamięci.  



Przeskocz linki 

Zamiast mieć punkty przeskoku jako nowy typ jednostki gry, wielu programistów włącza przeskok do 

swojej struktury odnajdywania ścieżki. Odnajdywanie ścieżek zostanie szczegółowo omówione w 

Części 4, więc nie chcę tutaj zbyt wiele przewidywać. W ramach systemu odnajdywania ścieżki 

będziemy musieli stworzyć w grze sieć lokacji. W połączeniach łączących lokalizacje przechowywane są 

informacje (w szczególności odległość między lokalizacjami). Możemy po prostu dodać do tego 

połączenia informacje o skokach. Połączenie między dwoma węzłami po obu stronach przerwy jest 

oznaczone jako wymagające skoku. W czasie wykonywania łącze może być traktowane jak para punktu 

skoku i lądowiska, a powyższy algorytm można zastosować do wykonania skoku. 

WYPEŁNIACZE OTWORÓW 

Inne podejście stosowane przez kilku deweloperów pozwala postaciom wybierać własne punkty skoku. 

Projektant poziomów wypełnia dziury niewidzialnym obiektem, oznaczonym jako przerwa, którą 

można przeskoczyć. Postać steruje normalnie, ale ma specjalną odmianę zachowania kierowania przy 

unikaniu przeszkód (nazwiemy to wykrywaczem skoków). To zachowanie traktuje kolizje z obiektem 

przerwy, którą można przeskoczyć, inaczej niż kolizje ze ścianami. Zamiast próbować ominąć ścianę, 

porusza się w jej kierunku z pełną prędkością. W momencie zderzenia (czyli w ostatnim możliwym 

momencie, w którym postać znajduje się na półce), wykonuje akcję skoku i wyskakuje w powietrze. To 

podejście ma dużą elastyczność; postacie nie są ograniczone do określonego zestawu miejsc, z których 

mogą skakać. Na przykład w pomieszczeniu, przez które przebiega duża przepaść, postać może 

przeskoczyć w dowolnym momencie. Jeśli skieruje się w stronę przepaści, detektor skoku wykona skok 

automatycznie. Nie ma potrzeby umieszczania oddzielnych punktów skoku na każdej stronie przepaści. 

Ten sam obiekt z możliwością przeskakiwania działa po obu stronach. Z łatwością możemy wspierać 

skoki w jednym kierunku. Jeśli jedna strona przepaści jest niżej niż druga, możemy stworzyć sytuację 

pokazaną na rysunku  

 

W tym przypadku postać może przeskoczyć z wysokiej na niższą stronę, ale nie na odwrót. W 

rzeczywistości możemy użyć bardzo małych wersji tej geometrii kolizyjnej w podobny sposób do 

punktów skoku (oznacz je docelową prędkością i są one trójwymiarową wersją punktów skoku). 

Chociaż wypełniacze otworów są elastyczne i wygodne, to podejście jeszcze bardziej boryka się z 

problemem wrażliwości na obszary lądowania. Bez docelowej prędkości lub pojęcia, gdzie postać chce 



wylądować, nie będzie w stanie sensownie wymyślić, jak wystartować, aby uniknąć przeoczenia 

miejsca lądowania. W powyższym przykładzie z przepaścią technika jest idealna, ponieważ obszar 

lądowania jest tak duży, a prawdopodobieństwo niepowodzenia skoku jest bardzo małe. Jeśli 

korzystasz z tego podejścia, upewnij się, że zaprojektowałeś poziomy, które nie pokazują słabości tego 

podejścia. Celuj tylko w przeskoki, które są otoczone dużą przestrzenią do startu i lądowania. 

RUCH SKOORDYNOWANY 

Gry coraz częściej wymagają, aby grupy postaci poruszały się w skoordynowany sposób. 

Skoordynowany ruch może występować na dwóch poziomach. Osoby mogą podejmować decyzje, 

które wzajemnie się uzupełniają, sprawiając, że ich ruchy wydają się skoordynowane. Lub mogą podjąć 

decyzję w całości i poruszać się w określonej, skoordynowanej grupie. Podejmowanie decyzji 

taktycznych zostanie omówione w Części 6. W tej sekcji przyjrzymy się sposobom poruszania grupami 

postaci w spójny sposób, po podjęciu już decyzji, że powinni poruszać się razem. Nazywa się to zwykle 

ruchem formacji. Ruch formacyjny to ruch grupy postaci, aby zachować pewną organizację grupową. 

W najprostszym przypadku może polegać na poruszaniu się po ustalonym geometrycznym wzorze, 

takim jak V lub linia w linii, ale nie ogranicza się do tego. Formacje mogą również korzystać ze 

środowiska. Oddziały postaci mogą przemieszczać się między punktami osłony za pomocą sterowania 

formacją, na przykład z niewielkimi modyfikacjami. Ruch formacji jest używany w grach drużynowych, 

grach drużynowych, grach strategicznych czasu rzeczywistego oraz w coraz większej liczbie strzelanek 

FPS, gier samochodowych i przygodowych akcji. Jest to prosta i elastyczna technika, która jest znacznie 

szybsza do napisania i wykonania i może wytworzyć znacznie bardziej stabilne zachowanie niż wspólne 

podejmowanie decyzji taktycznych 

STAŁE FORMACJE 

Najprostszy rodzaj ruchu formacji wykorzystuje stałe formacje geometryczne. Formacja jest 

zdefiniowana przez zestaw slotów: miejsca, w których można ustawić postać. Rysunek  

 

pokazuje niektóre popularne formacje używane w grach inspirowanych wojskiem. Jedno miejsce jest 

oznaczone jako miejsce lidera. Wszystkie inne szczeliny w formacji są określone względem tej szczeliny. 

Skutecznie definiuje „zero” dla pozycji i orientacji w formacji. Postać w miejscu, w którym znajduje się 

przywódca, porusza się po świecie jak każda postać bez formacji. Może być kontrolowany przez 

dowolne zachowanie sterowania, może podążać ustaloną ścieżką lub może mieć system sterowania 

rurociągiem łączący wiele problemów związanych z ruchem. Niezależnie od mechanizmu, nie bierze 



pod uwagę faktu, że znajduje się w formacji. Formacja jest ustawiona i zorientowana w grze tak, że 

lider znajduje się w swoim gnieździe, zwrócony we właściwym kierunku. Gdy lider się porusza, wzór 

również się porusza i obraca w grze. Z kolei każda ze szczelin we wzorze porusza się i obraca zgodnie. 

Każde dodatkowe miejsce w szyku może być wtedy wypełnione przez dodatkową postać. Położenie 

każdej postaci można określić bezpośrednio z geometrii formacji, bez konieczności posiadania 

własnego układu kinematycznego lub sterującego. Często postać w gnieździe ma swoją pozycję i 

orientację ustawione bezpośrednio. Jeśli slot znajduje się w r<sub>s<sub> w stosunku do slotu lidera, 

pozycja postaci w tym slocie będzie 

ps = pl + Ωl rs 

gdzie ps  jest ostateczną pozycją slotu s w grze; ps  to pozycja znaku wiodącego, a Ωl to orientacja znaku 

wiodącego w postaci macierzowej. W ten sam sposób orientacja postaci w slocie będzie: 

ωs = ωl  + ωs 

gdzie ωs jest orientacją szczeliny s względem orientacji lidera, a ωI jest orientacją lidera. Ruch postaci 

prowadzącej powinien uwzględniać fakt, że niesie ze sobą inne postacie. Algorytmy, których używa do 

poruszania się, nie będą się różnić od postaci bez formacji, ale powinny mieć ograniczenia prędkości, z 

jaką może się obracać (aby uniknąć odstających postaci zamiatających z niewiarygodną prędkością), a 

wszelkie zachowania związane z kolizją lub unikaniem przeszkód powinny uwzględniać uwzględnij 

wielkość całej formacji. W praktyce te ograniczenia dotyczące ruchu dowódcy utrudniają użycie tego 

rodzaju formacji do innych celów niż bardzo proste wymagania dotyczące formacji (na przykład małe 

oddziały żołnierzy w grze strategicznej, w której kontrolujesz 10 000 jednostek). 

FORMACJA SKALOWALNA 

W wielu sytuacjach dokładna struktura formacji będzie zależeć od liczby postaci, które w niej 

uczestniczą. Na przykład krąg defensywny będzie szerszy przy 20 obrońcach niż przy 5. Przy 100 

obrońcach możliwe jest zorganizowanie formacji w kilka koncentrycznych kręgów. Ilustruje to rysunek  

 

Często implementuje się skalowalne formacje bez wyraźnej listy pozycji i orientacji gniazd. Funkcja 

może dynamicznie zwracać lokalizacje gniazd, na przykład biorąc pod uwagę całkowitą liczbę znaków 

w formacji. Ten rodzaj ukrytej, skalowalnej formacji można bardzo wyraźnie zobaczyć w Homeworld. 

Gdy do szyku dodawane są dodatkowe statki, szyk dostosowuje się do nich, odpowiednio zmieniając 

rozmieszczenie miejsc. W przeciwieństwie do naszego dotychczasowego przykładu, Homeworld używa 

bardziej złożonego algorytmu do przemieszczania formacji.  

FORMACJA WSCHODZĄCA 



Formacje wschodzące zapewniają inne rozwiązanie skalowalności. Każda postać ma swój własny 

system sterowania, wykorzystujący zachowanie przybycia. Bohaterowie wybierają swój cel na 

podstawie pozycji innych postaci w grupie. Wyobraź sobie, że chcemy stworzyć dużą formację V. 

Możemy zmusić każdą postać do wybrania innej postaci docelowej przed nią i wybrania celu 

sterowania np. z tyłu i z boku. Jeśli inna postać już wybiera ten cel, wybiera inną. Podobnie, jeśli inna 

postać już celuje w lokalizację bardzo blisko, będzie nadal szukać. Po wybraniu celu będzie on używany 

we wszystkich kolejnych klatkach, aktualizowany na podstawie pozycji i orientacji znaku docelowego. 

Jeśli cel staje się niemożliwy do osiągnięcia (na przykład przechodzi przez ścianę), zostanie wybrany 

nowy cel. Ogólnie rzecz biorąc, ta wyłaniająca się formacja zorganizuje się w formację V. Jeśli jest wielu 

członków formacji, szczelina między prętami litery V wypełni się mniejszymi kształtami V. Jak pokazuje 

rysunek  

 

, ogólny efekt grotu strzałki jest wyraźny niezależnie od liczby znaków w formacji. Na rysunku linie łączą 

postać z postacią, za którą podąża. W tym podejściu nie ma ogólnej geometrii formacji, a grupa 

niekoniecznie ma lidera (chociaż pomaga, jeśli jeden członek grupy nie próbuje pozycjonować się 

względem żadnego innego członka). Formacja wyłania się z indywidualnych zasad każdej postaci, 

dokładnie w taki sam sposób, w jaki widzieliśmy, jak zachowania stadne wyłaniają się z zachowań 

kierowniczych każdego członka stada. Takie podejście ma również tę zaletę, że każda postać może 

indywidualnie reagować na przeszkody i potencjalne kolizje. Nie ma potrzeby uwzględniania rozmiaru 

szyku przy rozważaniu skręcania lub unikania ściany, ponieważ każda osoba w szyku będzie działać 

właściwie (o ile zachowa te unikania jako część swojego systemu sterowania). Chociaż ta metoda jest 

prosta i skuteczna, ustalenie zasad, które pozwolą uzyskać właściwy kształt, może być trudne. W 

powyższym przykładzie V, wiele postaci często przepycha się o pozycję w centrum V. W przypadku 

bardziej niefortunnych wyborów w wyborze celu każdej postaci ta sama zasada może dać formację 

składającą się z jednej długiej ukośnej linii bez znaku o charakterystycznym kształcie litery V. 

Debugowanie formacji emergentnych, podobnie jak wszelkiego rodzaju zachowania emergentne, 

może być wyzwaniem. Ogólnym efektem jest często kontrolowane zaburzenie, a nie ruch formacji. Dla 

grup wojskowych ten charakterystyczny nieład sprawia, że formacje wschodzące są mało praktyczne. 

DWUPOZIOMOWE KIEROWNICTWO FORMACJI 

Możemy łączyć ścisłe formacje geometryczne z elastycznością podejścia emergentnego za pomocą 

dwupoziomowego systemu sterowania. Używamy formacji geometrycznej, zdefiniowanej jako stały 

wzór szczelin, tak jak poprzednio. Początkowo założymy, że mamy postać lidera, choć później usuniemy 

ten wymóg. Zamiast bezpośrednio umieszczać każdą postać w swoim gnieździe, podąża za 

wyłaniającym się podejściem, wykorzystując gniazdo w docelowej lokalizacji, aby uzyskać zachowanie 

przybycia. Postacie mogą mieć własne zachowania unikania kolizji i inne wymagane sterowanie 

złożone. Jest to sterowanie dwupoziomowe, ponieważ w kolejności występują dwa systemy 



sterowania: najpierw lider kieruje formacją, a następnie każda postać w formacji steruje, aby pozostać 

w formacji. Dopóki lider nie porusza się z maksymalną prędkością, każda postać będzie miała pewną 

elastyczność, aby pozostać w swoim slocie, biorąc pod uwagę otoczenie. Rysunek  

 

pokazuje szereg agentów poruszających się w formacji V przez las. Widoczny jest charakterystyczny 

kształt litery V, ale każda postać przesunęła się nieco ze swojego gniazda, aby uniknąć zderzenia z 

drzewami. Szczelina, do której postać próbuje dotrzeć, może być chwilowo niemożliwa do osiągnięcia, 

ale jej algorytm sterowania zapewnia, że nadal zachowuje się rozsądnie. 

Usunięcie lidera 

W powyższym przykładzie, jeśli lider musi przesunąć się na boki, aby uniknąć drzewa, wszystkie 

szczeliny w szyku również przechylą się na boki, a każda inna postać przechyli się na boki, aby pozostać 

w gnieździe. Może to wyglądać dziwnie, ponieważ działania lidera są naśladowane przez inne postacie, 

chociaż w dużej mierze mogą sobie radzić z przeszkodami na swój własny sposób. Możemy zdjąć z 

lidera odpowiedzialność za prowadzenie formacji i sprawić, by wszystkie postacie reagowały w ten sam 

sposób na swoje sloty. Formacja jest poruszana przez niewidzialnego lidera: osobny system 

sterowania, który kontroluje całą formację, ale żadną z jednostek. To jest drugi poziom formacji 

dwupoziomowej. Ponieważ ten nowy przywódca jest niewidzialny, nie musi martwić się o małe 

przeszkody, wpadanie na inne postacie lub małe elementy terenu. Niewidzialny przywódca nadal 

będzie miał stałą lokalizację w grze, a ta lokalizacja zostanie wykorzystana do ułożenia wzoru formacji 

i określenia lokalizacji gniazd dla wszystkich właściwych postaci. Położenie slotu lidera we wzorze nie 

będzie jednak odpowiadało żadnej postaci. Ponieważ nie działa jak szczelina, nazywamy to punktem 

zakotwiczenia wzoru. Posiadanie oddzielnego systemu sterowania formacją zazwyczaj upraszcza 

wdrożenie. Nie mamy już różnych postaci z różnymi rolami i nie trzeba się martwić, że jedna postać 

przejmie rolę lidera, jeśli druga umrze. Sterowanie punktem zakotwiczenia jest często uproszczone. Na 

zewnątrz możemy potrzebować na przykład tylko jednego zachowania przybycia wysokiego poziomu 

lub może podążania ścieżką. W środowiskach wewnętrznych sterowanie nadal będzie musiało 

uwzględniać przeszkody o dużej skali, takie jak ściany. Formacja, która wejdzie prosto w ścianę, 

unieruchomi wszystkie swoje postacie, uniemożliwiając im podążanie za swoimi miejscami.  

Moderowanie ruchu formacyjnego 



Do tej pory informacje płynęły tylko w jednym kierunku: od formacji do znajdujących się w niej postaci. 

Gdy mamy dwupoziomowy układ kierowniczy, powoduje to problemy. Formacja może jechać do 

przodu, nieświadoma faktu, że jego bohaterowie mają problemy z nadążaniem. Gdy formacją 

dowodziła postać, stanowiło to mniejszy problem, ponieważ trudności, z jakimi borykały się inne 

postacie w formacji, najprawdopodobniej napotkały również lidera. Kiedy sterujemy bezpośrednio 

punktem zakotwiczenia, zwykle można pominąć przeszkody o małej skali i inne postacie. Poruszanie 

się postaci w formacjach może zająć znacznie więcej czasu niż oczekiwano, ponieważ muszą 

pokonywać przeszkody. Może to doprowadzić do tego, że formacja i jej postacie znacznie się nie 

zsynchronizują. Jednym z rozwiązań jest spowolnienie formacji. Dobrą zasadą jest, aby maksymalna 

prędkość formacji wynosiła około połowy prędkości postaci. Jednak w dość skomplikowanych 

środowiskach wymagane spowolnienie jest nieprzewidywalne i lepiej nie obciążać całej gry ruchem w 

zwolnionym tempie ze względu na kilka sytuacji, w których większa prędkość byłaby problematyczna. 

Lepszym rozwiązaniem jest moderowanie ruchu szyku na podstawie aktualnej pozycji postaci w jej 

slotach: w efekcie trzymanie punktu zakotwiczenia na smyczy. Jeśli postacie w slotach mają problemy 

z dotarciem do celu, należy powstrzymać formację jako całość, aby dać im szansę na dogonienie. 

Można to łatwo osiągnąć, resetując kinematykę punktu zakotwiczenia w każdej klatce. Jego pozycja, 

orientacja, prędkość i obrót są ustawione na średnią tych właściwości dla postaci w jego gniazdach. 

Jeśli system sterowania punktu zakotwiczenia uruchomi się pierwszy, przesunie się trochę do przodu, 

przesuwając szczeliny do przodu i zmuszając postacie do ruchu. Po przesunięciu znaków w slocie punkt 

zakotwiczenia jest cofany, aby nie przesuwał się zbyt daleko do przodu. Ponieważ pozycja jest 

resetowana przy każdej klatce, pozycja miejsca docelowego będzie tylko trochę przed postacią, jeśli 

chodzi o sterowanie w jej kierunku. Korzystanie z zachowania przybycia oznacza, że każda postać jest 

dość nonszalancka w poruszaniu się na tak małą odległość, a prędkość postaci na automatach 

zmniejszy się. To z kolei będzie oznaczać, że prędkość szyku spada (ponieważ jest obliczana jako średnia 

prędkości poruszania się postaci slotowych). Na kolejnej klatce prędkość formacji będzie jeszcze 

mniejsza. W ciągu kilku klatek zwolni do zatrzymania. Odsunięcie jest zwykle używane do przesunięcia 

punktu zakotwiczenia na niewielką odległość przed środkiem masy. Najprostszym rozwiązaniem jest 

przesunięcie go o ustaloną odległość do przodu, określoną przez prędkość formacji:  

panchor = pc + koffsetvc 

gdzie pc to pozycja, a vc to prędkość środka masy. Niezbędne jest również ustawienie bardzo dużego 

maksymalnego przyspieszenia i maksymalnej prędkości sterowania formacją. Formacja w 

rzeczywistości nie osiągnie tego przyspieszenia ani prędkości, ponieważ jest powstrzymywana przez 

rzeczywisty ruch jej postaci. 

Dryf 

Moderowanie ruchu formacji wymaga, aby punkt zakotwiczenia formacji zawsze znajdował się w 

środku masy jej slotów  (tj. jej średniej pozycji). W przeciwnym razie, jeśli formacja ma być nieruchoma, 

punkt zakotwiczenia zostanie zresetowany do punktu średniego, który nie będzie znajdował się w 

miejscu, w którym był w ostatniej klatce. Wszystkie gniazda zostaną zaktualizowane w oparciu o nowy 

punkt zakotwiczenia i ponownie przesuną punkt zakotwiczenia, powodując dryfowanie całej formacji 

w poprzek poziomu. Stosunkowo łatwo jest jednak ponownie obliczyć przesunięcia każdej szczeliny na 

podstawie obliczenia środka masy formacji. Środek masy szczelin określa wzór: 

 



gdzie psi jest pozycją szczeliny i. Zmiana ze starego punktu zakotwiczenia na nowy polega na zmianie 

każdej współrzędnej szczeliny zgodnie z: 

p’si =  psi = pc 

Aby uzyskać wydajność, należy to zrobić raz i zapisać nowe współrzędne szczeliny, a nie powtarzać w 

każdej ramce. Może jednak nie być możliwe wykonanie obliczeń w trybie offline. Różne kombinacje 

slotów mogą być zajęte w różnym czasie. Na przykład, gdy postać w gnieździe zostanie zabita, 

współrzędne gniazda będą musiały zostać ponownie obliczone, ponieważ zmienił się środek masy. Dryf 

występuje również wtedy, gdy punkt zakotwiczenia nie znajduje się w średniej orientacji zajętych 

szczelin we wzorze. W takim przypadku, zamiast dryfować w poprzek poziomu, formacja będzie 

wydawała się wirować w miejscu. Możemy ponownie użyć przesunięcia dla wszystkich orientacji w 

oparciu o średnią orientację zajętych slotów: 

 

gdzie  

 

a  jest orientacją gniazda i. Średnia orientacja jest podana w postaci wektorowej i może być 

ponownie przekształcona na kąt !c, mieszczący się w zakresie (-π ; π). Tak jak poprzednio, zmiana ze 

starego punktu zakotwiczenia na nowy polega na zmianie orientacji każdego gniazda zgodnie z: 

 

Należy to również robić tak rzadko, jak to możliwe, buforując je wewnętrznie, dopóki nie zmieni się 

zestaw zajętych slotów. 

IMPLEMETACJA 

Możemy teraz wdrożyć dwupoziomowy system formacji. System składa się z menedżera formacji, 

który przetwarza wzór formacji i generuje cele dla postaci zajmujących jego miejsca.  

1 class FormationManager:  

2 # The assignment characters to slots.  

3 class SlotAssignment:  

4 character: Character 

5 slotNumber: int 

6 slotAssignments: SlotAssignment[] 

7 

8 # A Static (i.e., position and orientation) representing the 

9 # drift offset for the currently filled slots.  



10 driftOffset: Static 

11 

12 # The formation pattern.  

13 pattern: FormationPattern 

14 

15 # Update the assignment of characters to slots.  

16 function updateSlotAssignments(): 

17 # A trivial assignment algorithm: we simply go through 

18 # each character and assign sequential slot numbers.  

19 for i in 0..slotAssignments.length(): 

20 slotAssignments[i].slotNumber = i 

21 

22 # Update the drift offset.  

23 driftOffset = pattern.getDriftOffset(slotAssignments)  

24 

25 # Add a new character. Return false if no slots are available.  

26 function addCharacter(character: Character) -> bool:  

27 # Check if the pattern supports more slots.  

28 occupiedSlots = slotAssignments.length() 

29 if pattern.supportsSlots(occupiedSlots + 1):  

30 # Add a new slot assignment.  

31 slotAssignment = new SlotAssignment() 

32 slotAssignment.character = character 

33 slotAssignments.append(slotAssignment)  

34 updateSlotAssignments() 

35 return true 

36 else:  

37 # Otherwise we’ve failed to add the character.  

38 return false 

39 

40 # Remove a character from its slot.  



41 function removeCharacter(character: Character):  

42 slot = charactersInSlots.findIndexOfCharacter(character)  

43 slotAssignments.removeAt(slot)  

44 updateSlotAssignments() 

45 

46 # Send new target locations to each character.  

47 function updateSlots(): 

48 # Find the anchor point.  

49 anchor: Static = getAnchorPoint() 

50 orientationMatrix: Matrix = anchor.orientation.asMatrix() 

51 

52 # Go through each character in turn.  

53 for i in 0..slotAssignments.length(): 

54 slotNumber: int = slotAssignments[i].slotNumber 

55 slot: Static = pattern.getSlotLocation(slotNumber)  

56 

57 # Transform by the anchor point position and orientation.  

58 location = new Static() 

59 location.position = anchor.position + 

60 orientationMatrix * slot.position 

61 location.orientation = anchor.orientation + 

62 slot.orientation 

63 

64 # And add the drift component.  

65 location.position -= driftOffset.position 

66 location.orientation -= driftOffset.orientation 

67 

68 # Send the static to the character.  

69 slotAssignments[i].character.setTarget(location)  

70 

71 # The characteristic point of this formation (see below).  



72 function getAnchorPoint() -> Staticv 

Dla uproszczenia w kodzie założyłem, że możemy wyszukać slot na liście slotAssignmentslist po jego 

znaku za pomocą metody findIndexFromCharacter. Podobnie użyłem metody removeAt tej samej listy, 

aby usunąć element z danego indeksu.  

Struktury danych i interfejsy 

Menedżer formacji polega na dostępie do aktualnego punktu zakotwiczenia formacji poprzez funkcję 

getAnchorPoint. Może to być lokalizacja i orientacja postaci prowadzącej, zmodyfikowany środek masy 

postaci w formacji lub niewidoczny, ale sterowany punkt zakotwiczenia dwupoziomowego systemu 

sterowania. Jedną z implementacji getAnchorPoint może być zwrócenie aktualnego środka masy 

postaci w formacji. Klasa wzorca formacji generuje przesunięcia szczelin dla wzorca względem jego 

punktu zakotwiczenia. Robi to po zapytaniu o przesunięcie dryfu, po otrzymaniu zestawu przypisań. 

Podczas obliczania przesunięcia dryfu wzór określa, które szczeliny są potrzebne. Jeśli formacja jest 

skalowalna i zwraca różne lokalizacje slotów w zależności od liczby zajętych slotów, może użyć 

przypisań slotów przekazanych do funkcji getDriftOffset, aby obliczyć, ile slotów jest używanych i jakie 

pozycje powinny zajmować poszczególne sloty. Każdy konkretny wzór (taki jak V, klin, okrąg) wymaga 

własnej instancji klasy, która pasuje do interfejsu wzoru formacji: 

1 class FormationPattern:  

2 # The drift offset when characters are in the given set of slots.  

3 function getDriftOffset(slotAssignments) -> Static 

4 

5 # Calculate and return the location of the given slot index.  

6 function getSlotLocation(slotNumber: int) -> Static 

7 

8 # True if the pattern can support the given number of slots.  

9 function supportsSlots(slotCount) -> bool 

W klasie menedżera założyłem również, że postacie dostarczone do menedżera formacji mogą mieć 

ustawiony docelowy slot. Interfejs jest prosty:  

1 class Character:  

2 # Set the steering target of the character.  

3 function setTarget(static: Static)  

Zastrzeżenia dotyczące implementacji 

W rzeczywistości implementacja tego interfejsu będzie zależeć od pozostałych danych postaci, które 

musimy śledzić w konkretnej grze. W zależności od tego, jak dane są ułożone w silniku gry, może być 

konieczne dostosowanie kodu menedżera formacji, aby uzyskiwał bezpośredni dostęp do danych 

postaci.  

Wydajność 



Algorytm aktualizacji celu wynosi O(n) w czasie, gdzie n jest liczbą zajętych szczelin w formacji. Jest to 

O(1) w pamięci, z wyłączeniem wynikowej struktury danych, w której zapisywane są przypisania, która 

jest O(n) w pamięci, ale jest częścią ogólnej klasy i istnieje przed i po uruchomieniu algorytmów klasy. 

Dodanie lub usunięcie znaku składa się z dwóch części w powyższym pseudokodzie: (1) faktyczne 

dodanie lub usunięcie znaku z listy przydziałów slotów oraz (2) aktualizacja przypisań slotów na 

wynikowej liście znaków. Dodanie znaku jest procesem O(1) zarówno w czasie, jak iw pamięci. 

Usunięcie postaci polega na sprawdzeniu, czy postać znajduje się na liście przydziałów slotów. 

Używając odpowiedniej reprezentacji haszującej, może to być O(log n) w czasie i O(1) w pamięci. Jak 

podano powyżej, algorytm przypisania to O(n) w czasie i O(1) w pamięci (ponownie z wyłączeniem 

struktury danych przypisania). Zazwyczaj algorytmy przypisania będą bardziej wyrafinowane i mają 

gorszą wydajność niż O(n), jak zobaczymy w dalszej części tego rozdziału. W (trochę mało 

prawdopodobnym) przypadku, gdy ten rodzaj algorytmu przypisania jest odpowiedni, możemy go 

zoptymalizować, zmieniając przypisanie tylko slotów do znaków, które wymagają zmiany (na przykład 

dodanie nowego znaku może nie wymagać zmiany innych znaków ich numery slotów). Celowo nie 

próbowałem optymalizować tego algorytmu, ponieważ zobaczymy, że ma on poważne problemy 

behawioralne, które należy rozwiązać za pomocą bardziej złożonych technik przypisywania.  

Przykładowy wzór formacji 

Aby uczynić rzeczy bardziej konkretnymi, rozważmy użyteczny wzór formacji. Krąg obronny umieszcza 

postacie na obwodzie koła, więc ich plecy są skierowane do środka. Okrąg może składać się z dowolnej 

liczby znaków (choć ogromna liczba może wyglądać głupio, nie będziemy ustalać żadnego ustalonego 

limitu). Klasa formacji kręgu obronnego może wyglądać mniej więcej tak:  

1 class DefensiveCirclePattern:  

2 # The radius of one character, this is needed to determine how 

3 # close we can pack a given number of characters around a circle.  

4 characterRadius: float 

5 

6 # Calculate the number of slots in the pattern from the assignment 

7 # data. This is not part of the formation pattern interface.  

8 function calculateNumberOfSlots(assignments) -> int:  

9 # Find the number of filled slots: it will be the 

10 # highest slot number in the assignments.  

11 filledSlots: int = 0 

12 for assignment in assignments:  

13 if assignment.slotNumber >= maxSlotNumber:  

14 filledSlots = assignment.slotNumber 

15 

16 # Add one to go from the index of the highest slot to 



17 # the number of slots needed.  

18 return filledSlots + 1 

19 

20 # Calculate the drift offset (average position) of the pattern.  

21 function getDriftOffset(assignments) -> Static:  

22 # Add each assignment’s contribution to the result.  

23 result = new Static() 

24 for assignment in assignments:  

25 location = getSlotLocation(assignment.slotNumber)  

26 result.position += location.position 

27 result.orientation += location.orientation 

28 

29 # Divide through to get the drift offset.  

30 numberOfAssignments = assignments.length() 

31 result.position /= numberOfAssignments 

32 result.orientation /= numberOfAssignments 

33 return result 

34 

35 # Calculate the position of a slot.  

36 function getSlotLocation(slotNumber: int) -> Static:  

37 # Place the slots around a circle based on their slot number.  

38 angleAroundCircle = slotNumber / numberOfSlots * pi * 2 

39 

40 # The radius depends on the radius of the character, and the 

41 # number of characters in the circle: we want there to be no 

42 # gap between characters’ shoulders.  

43 radius = characterRadius / sin(pi / numberOfSlots)  

44 

45 result = new Static() 

46 result.position.x = radius * cos(angleAroundCircle)  

47 result.position.z = radius * sin(angleAroundCircle)  



48 

49 # Characters face out.  

50 result.orientation = angleAroundCircle 

51 

52 return result 

53 

54 # We support any number of slots.  

55 function supportsSlots(slotCount) -> bool:  

56 return true 

Jeśli wiemy, że używamy algorytmu przypisania podanego w poprzednim pseudokodzie, to wiemy, że 

liczba slotów będzie taka sama jak liczba przypisań (ponieważ znaki są przypisywane do kolejnych 

slotów). W tym przypadku metodę obliczania liczby slotów można uprościć:  

1 function calculateNumberOfSlots(assignments) -> int: 

2 return assignments.length() 

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku bardziej użytecznych algorytmów przypisywania może to nie mieć 

miejsca, więc powyższa długa forma jest użyteczna we wszystkich przypadkach, pod groźbą pewnego 

spadku wydajności. 

ROZSZERZENIE DO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH POZIOMÓW 

Dwupoziomowy system sterowania można rozbudować o kolejne poziomy, dając możliwość tworzenia 

formacji formacji. Ma to coraz większe znaczenie w wojskowych grach strategicznych z wieloma 

jednostkami; w ten sposób organizowane są prawdziwe armie. Powyższy schemat można po prostu 

rozszerzyć, aby wspierać dowolną głębokość formacji. Każda formacja ma swój własny punkt kontrolny, 

odpowiadający postaci lidera lub reprezentujący formację w sposób abstrakcyjny. Sterowaniem tym 

punktem kotwiczenia może z kolei zarządzać inna formacja. Punkt zakotwiczenia próbuje pozostać w 

pozycji szczeliny formacji wyższego poziomu. Rysunek przedstawia przykład zaadaptowany z 

podręcznika szkolenia żołnierzy piechoty USA. 



 

Drużyna ogniowa z karabinów piechoty ma charakterystyczną formację czubków palców (zwaną w 

języku wojskowym „klinem”). Te formacje czubków palców są następnie łączone w formację całego 

oddziału piechoty. Z kolei ta formacja oddziału jest używana w formacji najwyższego poziomu: formacji 

ruchu kolumnowego dla plutonu strzelców. Rysunek poniższy przedstawia każdą formację osobno, aby 

zilustrować, jak skonstruowana jest ogólna struktura z rysunku poyższego. 

 

Zwróć uwagę, że w formacji oddziału znajdują się trzy miejsca, z których jedno zajmuje pojedyncza 

postać. To samo dzieje się na poziomie całego plutonu: dodatkowe jednostki zajmują miejsca w szyku. 

Dopóki zarówno postacie, jak i formacje mają ten sam interfejs, system formacji poradzi sobie z 

umieszczeniem pojedynczej lub całej podformacji w jednym slocie. Przykładowe formacje oddziałów i 

plutonów pokazują słabość w naszej obecnej implementacji. Formacja oddziału ma trzy miejsca. Nic 

nie stoi na przeszkodzie, aby miejsce dowódcy drużyny zostało zajęte przez drużynę strzelców i nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby formacja miała dwóch liderów i tylko jedną drużynę strzelców. Aby uniknąć 

takich sytuacji, musimy dodać koncepcję ról slotów. 



ROLE SLOTÓW I LEPSZE PRZYPISYWANIE 

Do tej pory zakładałem, że każda postać może zająć każde miejsce. Chociaż często tak jest, niektóre 

formacje są wyraźnie zaprojektowane tak, aby nadać każdej postaci inną rolę. Na przykład drużyna 

strzelająca z karabinu w wojskowej grze symulacyjnej będzie miała strzelca, grenadiera, strzelca 

maszynowego i dowódcę oddziału w bardzo określonych miejscach. W grze strategicznej czasu 

rzeczywistego często zaleca się trzymanie ciężkiej artylerii w centrum formacji obronnej, a 

jednocześnie używanie zwinnych oddziałów piechoty w awangardzie. Miejsca w formacji mogą pełnić 

role, dzięki czemu tylko określone postacie mogą wypełnić określone miejsca. Gdy formacja zostaje 

przypisana do grupy postaci (często robi to gracz), postacie należy przypisać do ich najbardziej 

odpowiednich slotów. Niezależnie od tego, czy używasz ról w automatach, czy nie, nie powinien to być 

przypadkowy proces, w którym wiele postaci przeskakuje się nawzajem, aby dotrzeć do formacji. 

Przypisywanie postaci do slotów w formacji nie jest trudne ani podatne na błędy, jeśli nie stosujemy 

ról slotowych. W przypadku ról może to stać się złożonym problemem. W aplikacjach do gier można 

zastosować uproszczenie, które zapewnia wystarczająco dobrą wydajność. 

Twarde i miękkie role 

Wyobraź sobie formację postaci w grze fantasy RPG. Podczas eksploracji lochów drużyna musi być 

gotowa do działania. Magowie i użytkownicy broni rakietowej powinni znajdować się w środku szyku, 

otoczeni postaciami, które walczą wręcz. Możemy to wesprzeć tworząc formację z rolami. Mamy trzy 

role: magów (zakładamy, że nie potrzebują bezpośredniego pola widzenia do wroga), użytkowników 

broni rakietowej (w tym magów z kulami ognia i zaklęć, które podążają po trajektorii) oraz walkę wręcz 

(z ręki do ręki) użytkownicy broni. Nazwijmy te role „w zwarciu”, „pocisk” i „magia” w skrócie. 

Podobnie, każda postać ma jedną lub więcej ról, które może spełnić. Elf może być w stanie walczyć 

łukiem lub mieczem, podczas gdy krasnolud może polegać wyłącznie na swoim toporze. Postacie mogą 

wypełnić miejsce tylko wtedy, gdy mogą pełnić rolę powiązaną z tym miejscem. Nazywa się to trudną 

rolą. Rysunek pokazuje, co się dzieje, gdy partia zostaje przypisana do formacji. 

 

Mamy cztery rodzaje postaci: wojownicy (F) wypełniają pola walki wręcz, elfy (E) wypełniają pola walki 

wręcz lub pocisków, łucznicy (A) wypełniają pola pocisków, a magowie (M) wypełniają pola magii. 

Pierwsza drużyna ładnie odwzorowuje formację, ale druga, składająca się ze wszystkich walczących w 

zwarciu, nie. Moglibyśmy rozwiązać ten problem, tworząc wiele różnych formacji dla różnych składów 

partii. W rzeczywistości byłoby to optymalne rozwiązanie, ponieważ grupa uzbrojonych w miecze 

bandytów będzie się poruszać inaczej niż ta składająca się głównie z doskonale wyszkolonych 

łuczników. Niestety wymaga zaprojektowania wielu różnych formacji. Jeśli gracz może zmienić 

formację, może to pomnożyć nawet kilkaset różnych projektów. Z drugiej strony moglibyśmy użyć tej 



samej logiki, która dała nam skalowalne formacje: wprowadzamy liczbę znaków w każdej roli i piszemy 

kod, aby wygenerować optymalną formację dla tych znaków. Dałoby to ponownie imponujące wyniki, 

ale kosztem bardziej złożonego kodu. Większość programistów idealnie chciałaby przenieść jak 

najwięcej treści z kodu, najlepiej przy użyciu oddzielnych narzędzi do strukturyzowania wzorców 

formacji i definiowania ról. Prostsze podejście kompromisowe wykorzystuje miękkie role: role, które 

można złamać. Zamiast postaci, która ma listę ról, które może spełnić, ma zestaw wartości 

reprezentujących to, jak trudno byłoby spełnić każdą rolę. W naszym przykładzie elf miałby niskie 

wartości zarówno dla ról walczących w zwarciu, jak i pocisków, ale miałby wysoką wartość dla pełnienia 

roli magicznej. Podobnie myśliwiec miałby wysokie wartości zarówno w roli rakietowej, jak i magicznej, 

ale miałby bardzo niską wartość w roli walczącej w zwarciu. Wartość nazywana jest kosztem slotu. Aby 

postać nie mogła zapełnić slotu, jego koszt powinien być nieskończony. Zwykle jest to po prostu bardzo 

duża wartość. Poniższy algorytm działa lepiej, jeśli wartości nie są w pobliżu górnego limitu typu danych 

(takiego jak FLT_MAX w C), ponieważ zostanie dodanych kilka kosztów. Aby slot był idealny dla postaci, 

jego koszt powinien wynosić zero. Możemy mieć różne poziomy nieodpowiedniego przypisania dla 

jednej postaci. Nasz mag może mieć bardzo wysoki koszt miejsca za zajmowanie roli do walki w 

zwarciu, ale nieco niższy koszt miejsc na pociski. Chcielibyśmy przypisywać postacie do slotów w taki 

sposób, aby łączny koszt był zminimalizowany. Jeśli nie ma już idealnych miejsc dla postaci, nadal 

można ją umieścić w nieodpowiednim gnieździe. Całkowity koszt będzie wyższy, ale przynajmniej 

postacie nie zostaną pozostawione same sobie, nie mając dokąd pójść. W naszym przykładzie koszty 

slotów są podane dla każdej roli poniżej: 

 

 

 

Rysunek powyższy pokazuje, że do naszej formacji można teraz przypisać szereg różnych partii. Te 

elastyczne koszty slotów nazywane są miękkimi rolami. Zachowują się jak trudne role, gdy formacja 

może być rozsądnie wypełniona, ale nie zawodzą, gdy dostępne są niewłaściwe postacie. 

PRZYPISANIE SLOTÓW 

W tej sekcji kilkakrotnie poruszaliśmy się po temacie przydziału slotów, ale nie przyjrzeliśmy się 

algorytmowi. Przydział slotów musi się zdarzać stosunkowo rzadko w grze. Przez większość czasu grupa 



postaci po prostu podąża za swoimi miejscami. Przydział zwykle występuje, gdy grupa wcześniej 

zdezorganizowanych postaci zostaje przydzielona do formacji. Zobaczymy, że dzieje się tak również 

wtedy, gdy postacie spontanicznie zmieniają sloty w taktycznym ruchu. W przypadku dużej liczby 

postaci i slotów przypisanie można wykonać na wiele różnych sposobów. Moglibyśmy po prostu 

sprawdzić każde możliwe przypisanie i użyć tego z najniższym kosztem slotu. Niestety ilość zadań, które 

musimy sprawdzić bardzo szybko, robi się ogromna. Liczbę możliwych przypisań k znaków do n slotów 

określa wzór permutacji: 

 

W przypadku utworzenia 20 slotów i 20 znaków daje to prawie 2500 bilionów różnych możliwych 

przydziałów. Oczywiście, bez względu na to, jak rzadko musimy to robić, nie możemy sprawdzić 

każdego możliwego zadania. A wysoce wydajny algorytm nam tutaj nie pomoże. Problem przypisania 

jest przykładem problemu z czasem nie wielomianowym (NP-zupełne); nie może być poprawnie 

rozwiązany w rozsądnym czasie przez żaden algorytm. Zamiast tego upraszczamy problem, używając 

heurystyki. Nie mamy gwarancji, że otrzymamy najlepsze zlecenie, ale zazwyczaj bardzo szybko 

otrzymamy przyzwoite zlecenie. Heurystyka zakłada, że postać znajdzie się w najlepiej do niej 

dopasowanym slocie. Możemy zatem spojrzeć na każdą postać po kolei i przypisać ją do slotu o 

najniższym koszcie slotu. Ryzykujemy, że pozostawimy postać na koniec i nie mamy sensu jej 

umieszczać. Możemy poprawić wydajność, biorąc pod uwagę bardzo ograniczone postacie jako 

pierwsze, a elastyczne postacie jako ostatnie. Postacie otrzymują łatwość przypisania wartości, która 

odzwierciedla, jak trudno jest znaleźć dla nich miejsca. Łatwość przypisania wartości wyraża się 

wzorem: 

 

gdzie ci to koszt zajmowania slotu i, n to liczba możliwych slotów, a k to limit kosztu slotu, powyżej 

którego slot jest zbyt drogi, aby rozważać jego zajęcie. Postacie, które mogą zajmować tylko kilka 

slotów, będą miały dużo wysokich kosztów slotów, a tym samym niską ocenę łatwości. Zauważ, że nie 

sumujemy kosztów dla każdej roli, ale dla każdego rzeczywistego slotu. Nasz krasnolud może być w 

stanie zajmować tylko miejsca do walki wręcz, ale jeśli jest ich dwa razy więcej niż inne typy, nadal 

będzie stosunkowo elastyczny. Podobnie mag, który może pełnić zarówno rolę magiczną, jak i 

pociskową, będzie nieelastyczny, jeśli będzie tylko jeden z nich do wyboru w formacji składającej się z 

dziesięciu miejsc. Lista znaków jest sortowana zgodnie z wartościami łatwości przypisywania, a 

najbardziej niezręczne znaki są przypisywane jako pierwsze. Takie podejście sprawdza się w 

zdecydowanej większości przypadków i jest standardowym podejściem do przydziału formacji. 

Uogólnione koszty slotów 

Koszty slotów niekoniecznie muszą zależeć tylko od postaci i ról slotów. Można je uogólnić, aby 

uwzględnić wszelkie trudności, jakie postać może mieć z zajęciem miejsca. Na przykład, jeśli szyk jest 

rozłożony, postać może wybrać bliższy slot zamiast bardziej odległego. Podobnie lekka piechota może 

chcieć poruszać się dalej, aby zająć pozycję, niż czołg ciężki. Nie jest to poważny problem, gdy formacje 

będą wykorzystywane do ruchu, ale może mieć znaczenie w formacjach defensywnych. Z tego powodu 

użyliśmy kosztu slotu, a nie wyniku slotu (tj. wysoki jest zły, a niski jest dobry, a nie na odwrót). 

Odległość może być bezpośrednio wykorzystana jako koszt slotu. Mogą istnieć inne kompromisy przy 

zajmowaniu pozycji w formacji. W punktach osłony wokół pomieszczenia może znajdować się wiele 



miejsc obronnych. Postacie powinny zajmować pozycje w kolejności zapewnianej przez nich osłony. 

Częściową osłonę należy zajmować tylko wtedy, gdy nie ma lepszego gniazda. Niezależnie od źródła 

zmienności w kosztach slotów, algorytm przypisania będzie nadal działał normalnie. W prawdziwej 

implementacji uogólniłbym mechanizm kosztu slotu jako wywołanie metody; kod przydziału pyta 

następnie postać, jak kosztowne będzie zajęcie określonego miejsca.  

Implementacja 

Możemy teraz zaimplementować algorytm przypisania przy użyciu uogólnionych kosztów slotów. Jak 

poprzednio, metoda generateAssignment jest częścią klasy menedżera formacji.  

1 class FormationManager 

2 

3 #  ...  other content as before  ...   

4 

5 function updateSlotAssignments(): 

6 # A slot and its corresponding cost.  

7 class CostAndSlot:  

8 cost: float 

9 slot: int 

10 

11 # A character’s ease of assignment and its list of slots.  

12 class CharacterAndSlots:  

13 character: Character 

14 assignmentEase: float 

15 costAndSlots: CostAndSlot[] 

16 

17 characterData: CharacterAndSlots[] 

18 

19 # Compile the character data.  

20 for assignment in slotAssignments:  

21 datum = new CharacterAndSlots() 

22 datum.character = assignment.character 

23 

24 # Add each valid slot to it.  

25 for slot in 0..pattern.numberOfSlots:  



26 cost: float = pattern.getSlotCost(assignment.character)  

27 if cost >= LIMIT: continue 

28 

29 slotDatum = new CostAndSlot() 

30 slotDatum.slot = slot 

31 slotDatum.cost = cost 

32 datum.costAndSlots += slotDatum 

33 

34 # Add this slot to the character’s ease of assignment.  

35 datum.assignmentEase += 1 / (1 + cost)  

36 

37 datum.costAndSlots.sortByCost() 

38 characterData += datum 

39 

40 # Arrange characters in order of ease of assignment,  

41 # with the least easy first.  

42 characterData.sortByAssignmentEase() 

43 

44 # Keep track of which slots we have filled. Initially all 

45 # values in this array should be false.  

46 filledSlots = new bool[pattern.numberOfSlots]  

47 

48 # Make assignments.  

49 slotAssignments = [] 

50 for characterDatum in characterData:  

51 # Choose the first slot in the list that is still open.  

52 for slot in characterDatum.costAndSlots:  

53 if not filledSlots[slot]:  

54 assignment = new SlotAssignment() 

55 assignment.character = characterDatum.character 

56 assignment.slotNumber = slot 



57 slotAssignments.append(assignment)  

58 

59 # Reserve the slot.  

60 filledSlots[slot] = true 

61 

62 # Go to the next character.  

63 break continue 

64 

65 # If we reach here, it is because a character has no 

66 # valid assignment. Some sensible action should be 

67 # taken, such as reporting to the player.  

68 throw new Error() 

Instrukcja break continue wskazuje, że najbardziej wewnętrzna pętla powinna zostać opuszczona, a 

otaczająca ją pętla powinna zostać zrestartowana z następnym elementem. W niektórych językach nie 

jest to łatwe do osiągnięcia. W C/C++ można to zrobić przez oznaczenie najbardziej zewnętrznej pętli i 

użycie nazwanej instrukcji continue (która będzie kontynuować nazwaną pętlę, automatycznie 

przerywając wszelkie otaczające pętle), ale niestety ta konstrukcja nie została uwzględniona w C#. 

Zobacz informacje referencyjne dla swojego języka lub wyszukaj Stack Overflow, aby zobaczyć, jak 

osiągnąć ten sam efekt.  

Struktury danych i interfejsy 

W tym kodzie ukryliśmy dużą złożoność struktur danych. W strukturze CharacterAndSlots znajdują się 

dwie listy, characterData i costAndSlots, które są sortowane. W pierwszym przypadku dane znakowe 

są sortowane według łatwości oceny przypisania przy użyciu metody sortByAssignmentEase. Można to 

zaimplementować jako dowolne sortowanie lub alternatywnie metodę można przepisać, aby sortować 

w miarę postępu, co może być szybsze, jeśli lista danych znakowych jest zaimplementowana jako lista 

połączona, w której dane można bardzo szybko wstawić. Jeśli lista jest zaimplementowana jako tablica 

(która zwykle jest szybsza), lepiej pozostawić sortowanie na końcu i użyć szybkiego algorytmu 

sortowania w miejscu, takiego jak quicksort. W drugim przypadku dane znakowe są sortowane według 

kosztu slotu przy użyciu metody sortByCost. Ponownie, można to zaimplementować w celu sortowania 

podczas kompilowania listy, jeśli podstawowa struktura danych obsługuje szybkie wstawianie 

elementów.  

Wydajność 

Wydajność algorytmu wynosi O(kn) w pamięci, gdzie k to liczba znaków, a n to liczba gniazd. Jest to 

O(ka log a) w czasie, gdzie a jest średnią liczbą miejsc, które może zajmować dowolny znak. Zwykle jest 

to wartość niższa niż całkowita liczba gniazd, ale rośnie wraz ze wzrostem liczby gniazd. Jeśli tak nie 

jest, jeśli liczba poprawnych szczelin dla znaku nie jest proporcjonalna do liczby szczelin, to wydajność 

algorytmu jest również O(kn) w czasie. W obu przypadkach jest to znacznie szybsze niż proces O(nPk). 

Często problemem z tym algorytmem jest pamięć, a nie szybkość. Istnieją sposoby na uzyskanie tego 

samego efektu algorytmicznego przy mniejszej ilości pamięci, jeśli to konieczne, ale z odpowiednim 



wzrostem czasu wykonania. Niezależnie od implementacji, algorytm ten często nie jest wystarczająco 

szybki, aby być używany regularnie w dużych grupach (takich jak armie w grze RTS). Ponieważ 

przypisanie zdarza się rzadko (na przykład, gdy użytkownik wybiera nowy wzór lub dodaje jednostkę 

do formacji), można je podzielić na kilka ramek. Gracz raczej nie zauważy kilkuklatkowego opóźnienia, 

zanim postacie zaczną się łączyć w formację. 

DYNAMICZNE AUTOMATY I GRY 

Do tej pory zakładaliśmy, że sloty we wzorze formacji są ustalone w stosunku do punktu zakotwiczenia. 

Formacja to stały wzór 2D, który może poruszać się po poziomie gry. Ramy, które opracowaliśmy do 

tej pory, można rozszerzyć, aby wspierać dynamiczne formacje, które z czasem zmieniają kształt. 

Szczeliny w szyku mogą być dynamiczne, poruszając się względem punktu zakotwiczenia formacji. 

Przydaje się to do wprowadzenia ruchu, gdy formacja się nie porusza, do wprowadzenia zestawu gier 

w niektórych grach sportowych oraz do wykorzystania jako podstawy ruchu taktycznego. W 

przykładzie z baseballu Rysunek pokazuje, jak polowi poruszają się, aby wykonać jeden z kilku 

rutynowych podwójnych zagrań. 

 

Można to zaimplementować jako formację. Każdy polowy ma ustalone miejsce w zależności od pozycji, 

na której gra. Początkowo są w ustalonej formacji i znajdują się w swoich normalnych pozycjach 

bojowych (w rzeczywistości może być wiele takich ustalonych formacji w zależności od strategii 

obrony). Gdy AI wykryje, że gra podwójna jest włączona (w tym przypadku biegacz znajduje się na 

pierwszej bazie i piłka może zostać przechwycona przez miotacza, ale nie przed uderzeniem w ziemię), 

ustawia formację na dynamiczną grę podwójną wzorzec. Automaty poruszają się po pokazanych 

ścieżkach, ustawiając polowych na miejsce, aby wyrzucić oba pałeczki. W niektórych przypadkach 

gniazda nie muszą poruszać się po ścieżce; mogą po prostu przeskoczyć do swoich nowych lokalizacji i 

sprawić, by postacie wykorzystały swoje zachowania przybycia, aby się tam przenieść. Jednak w 

bardziej skomplikowanych sztukach obierana trasa nie jest bezpośrednia, a postacie wdzierają się w 

ich drogę  do miejsca docelowego. Aby wesprzeć dynamiczne formacje, należy wprowadzić element 

czasu. Możemy po prostu rozszerzyć nasz interfejs wzorca, aby przyjął wartość czasu. To będzie czas, 

jaki upłynął od rozpoczęcia formacji. Interfejs wzorca wygląda teraz tak:  

1 class FormationPattern:  



2 

3 #^ ... other elements as before  ...   

4 

5 # Get the location of the given slot index at a given time.  

6 function getSlotLocation(slotNumber: int, time: float) -> Static 

Niestety może to powodować problemy z dryfem, ponieważ szyk będzie miał swoje szczeliny 

zmieniające się w czasie. Moglibyśmy rozszerzyć system, aby ponownie obliczyć przesunięcie dryfu w 

każdej klatce, aby upewnić się, że jest dokładne. W wielu grach, które korzystają z dynamicznych 

automatów i zestawów rozgrywek, nie stosuje się jednak sterowania dwupoziomowego. Na przykład, 

ruch slotów w meczu baseballowym jest ustalony względem boiska, a w meczu piłkarskim zagrania są 

często ustalone względem linii wznowienia, prawdopodobnie tylko skalowane w zależności od 

odległości od linii bramkowej. to jest. W tym przypadku nie ma potrzeby sterowania dwupoziomowego 

(punkt zakotwiczenia formacji jest stały), a dryf nie stanowi problemu, ponieważ można go usunąć z 

implementacji. Wiele tytułów sportowych wykorzystuje techniki podobne do ruchu formacji, aby 

zarządzać skoordynowanym ruchem graczy na boisku. Należy zachować ostrożność, aby gracze nie 

podążali wesoło za swoją formacją, nieświadomi tego, co faktycznie dzieje się na boisku. Nie ma nic do 

powiedzenia, że ruchome pozycje gniazd muszą być całkowicie wstępnie zdefiniowane. Ruch szczeliny 

może być określany dynamicznie przez koordynującą procedurę AI. W skrajnym przypadku daje to 

pełną elastyczność w przenoszeniu graczy w dowolne miejsce w odpowiedzi na taktyczną sytuację w 

grze. Ale to po prostu przenosi odpowiedzialność za sensowny ruch na inny fragment kodu i nasuwa 

pytanie, jak należy to zaimplementować. W praktyce pewne rozwiązanie pośrednie jest sensowne. 

Rysunek pokazuje zestaw piłki nożnej do rzutu rożnego, gdzie tylko trzech graczy ma ustalone ruchy 

gry.  

 

Ruch pozostałych ofensywnych graczy będzie obliczany w odpowiedzi na ruchy drużyny broniącej, 

podczas gdy kluczowi zawodnicy rozgrywający sety będą względnie sztywni, więc gracz wykonujący 

rzut rożny będzie wiedział, gdzie umieścić piłkę. Zawodnik wykonujący rzut rożny może poczekać do 

momentu, w którym wykona kopnięcie, aby określić, do którego z trzech potencjalnych strzelców 

dotrze. To znowu będzie odpowiedzią na działania obrony. Decyzję można podjąć za pomocą dowolnej 

techniki opisanej w rozdziale dotyczącym podejmowania decyzji (rozdział 5). Moglibyśmy na przykład 



spojrzeć na przeciwnych graczy w każdym ze stożków strzału A, B i C i przejść do postaci o największym 

wolnym kącie, pod którym można wycelować. 

RUCH TAKTYCZNY 

Ważnym zastosowaniem formacji jest taktyczny ruch drużynowy. Gdy nie są pewni bezpieczeństwa 

otaczającego obszaru, oddział wojskowy będzie poruszał się po kolei, podczas gdy inni członkowie 

oddziału będą obserwować i szybko strzelić, jeśli wróg zostanie zauważony. Ten ruch, zwany 

obserwacją ograniczania, obejmuje nieruchomych członków drużyny, którzy pozostają w ukryciu, 

podczas gdy ich koledzy biegną do następnego punktu osłony. Ilustruje to rysunek. 

 

Dynamiczne wzorce formacji nie ograniczają się do tworzenia zestawów do gier sportowych, ale można 

je również wykorzystać do stworzenia bardzo prostego, ale skutecznego przybliżenia ograniczenia 

overwatch. Zamiast przemieszczać się między ustalonymi lokalizacjami na boisku sportowym, miejsca 

formacji będą się poruszać w przewidywalnej kolejności między osłonami, które znajdują się w pobliżu 

postaci. Najpierw potrzebujemy dostępu do zestawu punktów osłonowych w grze. Kryjówka to takie 

miejsce w grze, w którym postać będzie bezpieczna, jeśli schowa się za osłoną. Lokalizacje te mogą być 

tworzone ręcznie przez projektantów poziomów lub obliczane na podstawie układu poziomu. W 

rozdziale 6 przyjrzymy się bardziej szczegółowo tworzeniu i wykorzystywaniu punktów zasłaniających. 

Dla naszych celów tutaj założymy, że dostępny jest pewien zestaw punktów osłonowych. Potrzebujemy 

szybkiej metody uzyskania listy punktów osłonowych w rejonie otaczającym punkt zakotwiczenia 

formacji. Wzór formacji Overwatch uzyskuje dostęp do tej listy i wybiera zestaw punktów osłony 

najbliższy punktowi zakotwiczenia formacji. Jeśli są cztery gniazda, znajduje cztery punkty osłony i tak 

dalej. Gdy zostaniesz poproszony o zwrócenie położenia każdego gniazda, wzór formacji używa 

jednego z tego zestawu punktów osłony dla każdego gniazda. Pokazuje to rysunek  



 

Dla każdego z przedstawionych punktów zakotwiczenia formacji, pozycje szczelin odpowiadają 

najbliższym punktom pokrywy. W ten sposób wzór formacji jest powiązany z otoczeniem, a nie 

wcześniej ustalony geometrycznie. Gdy formacja się porusza, punkty osłony, które kiedyś odpowiadały 

slotowi, nagle nie będą częścią zestawu najbliższych punktów. Gdy jeden punkt okładki opuszcza listę, 

inny (z definicji) wejdzie. Sztuczka polega na tym, aby nadać nowy przychodzący punkt osłony 

szczelinie, której punkt osłony właśnie został usunięty, i nie przypisywać od nowa wszystkich punktów 

osłony do gniazd. Ponieważ każdy znak jest przypisany do konkretnego slotu, przy użyciu jakiegoś 

identyfikatora slotu, nowy ważny slot powinien mieć taki sam ID jak slot, który niedawno zniknął. 

Punkty okładki, które są nadal ważne, powinny mieć nadal te same identyfikatory. Zwykle wymaga to 

porównania nowego zestawu punktów pokrycia ze starymi i ponownego użycia wartości 

identyfikatorów. Rysunek 3.66 pokazuje postać z tyłu grupy przypisanej do punktu osłony zwanego 

slotem 4.  

 

Chwilę później punkt osłony nie jest już jednym z czterech najbliższych punktowi zakotwiczenia 

formacji. Nowy punkt osłony, z przodu grupy, ponownie wykorzystuje identyfikator miejsca 4, więc 

postać z tyłu (która jest przypisana do miejsca 4) teraz odkrywa, że cel się poruszył i kieruje w jego 

stronę. 

Moderacja ruchu taktycznego i punktu kotwiczenia 

Możemy teraz uruchomić system formacji w naszej formacji taktycznej. Musimy wyłączyć moderację 

ruchu punktu zakotwiczenia; w przeciwnym razie postacie prawdopodobnie utkną w jednym zestawie 



punktów osłony. Ich środek masy nie zmieni się, ponieważ formacja jest nieruchoma w ich punktach 

osłony. Dlatego punkt zakotwiczenia nie przesunie się do przodu, a formacja nie będzie miała szans na 

znalezienie nowych punktów osłony. Ponieważ moderacja jest teraz wyłączona, ważne jest, aby punkt 

zakotwiczenia poruszał się powoli w porównaniu z poszczególnymi postaciami. I tak można by się tego 

spodziewać, ponieważ skakanie na obserwację nie jest szybkim manewrem. Alternatywą jest powrót 

do pomysłu posiadania postaci lidera, która działa jako punkt zakotwiczenia. Ta postać lidera może być 

pod kontrolą gracza lub może być kontrolowana za pomocą regularnego zachowania sterowania. Gdy 

postać przywódcy się porusza, reszta oddziału porusza się wokół niej w nadzorze. Jeśli postać lidera 

porusza się z pełną prędkością, to jej oddział nie ma czasu na zajęcie pozycji obronnych i wygląda na 

to, że po prostu podąża za liderem. Jeśli przywódca zwolni, chowa się wokół niego. Aby to wspierać, 

upewnij się, że każdy punkt osłony w pobliżu linii odniesienia jest wykluczony z listy punktów osłony, 

które można zamienić na szczeliny. W przeciwnym razie inne postacie mogą próbować dołączyć do 

lidera w jego osłonie. 

KONTROLA SILNIKA 

Do tej pory  skupialiśmy się na poruszaniu się postaci poprzez możliwość bezpośredniego wpływania 

na ich stan fizyczny. W wielu przypadkach jest to dopuszczalne przybliżenie. Jednak coraz częściej ruch 

jest kontrolowany przez symulację fizyki. Jest to niemal powszechne w grach samochodowych, w 

których to samochody  są sterowane. Zazwyczaj nie był używany w przypadku ludzkich postaci, ale 

wraz z pojawieniem się zintegrowanych silników gier, takich jak Unity i Unreal Engine, często łatwiej 

jest używać systemu fizyki dla wszystkich ruchów na dużą skalę, w tym ludzi. Dane wyjściowe z 

zachowań związanych z kierowaniem mogą być postrzegane jako żądania ruchu. Na przykład 

zachowanie przybycia może wymagać przyspieszenia w jednym kierunku. Możemy dodać warstwę 

kontroli silnika do naszego rozwiązania ruchu, które bierze to żądanie i ustala, jak najlepiej je wykonać; 

to jest proces uruchamiania. W prostych przypadkach jest to wystarczające, ale zdarzają się sytuacje, 

w których możliwości siłownika muszą mieć wpływ na wyniki zachowań układu kierowniczego. Pomyśl 

o samochodzie w grze samochodowej. Ma fizyczne ograniczenia w ruchu: nie może się obracać, gdy 

jest nieruchomy; im szybciej się porusza, tym wolniej może się skręcać (bez wpadania w poślizg); może 

hamować znacznie szybciej niż przyspieszać; i porusza się tylko w kierunku, w którym jest zwrócony 

(na razie zignorujemy slajdy mocy). Z drugiej strony czołg ma inne cechy; może skręcać podczas 

postoju, ale musi też zwolnić na ostrych zakrętach. A ludzkie postacie znów będą miały inne cechy. 

Będą miały ostre przyspieszenie we wszystkich kierunkach i różne prędkości maksymalne do 

poruszania się do przodu, na boki lub do tyłu. Kiedy symulujemy pojazdy w grze, musimy wziąć pod 

uwagę ich fizyczne możliwości. Zachowanie układu sterującego może wymagać kombinacji 

przyspieszeń, której pojazd nie jest w stanie wykonać. Potrzebujemy jakiegoś sposobu, aby skończyć z 

manewrem, który postać może wykonać. Bardzo częstą sytuacją, która pojawia się w grach pierwszo i 

trzecioosobowych, jest konieczność dopasowania animacji. Zazwyczaj postacie mają do dyspozycji 

paletę animacji. Na przykład animacja chodzenia może być skalowana, aby wspierać postać 

poruszającą się z prędkością od 0,8 do 1,2 metra na sekundę. Animacja biegu może obsługiwać zakres 

od 2,0 do 4,0 metrów na sekundę. Postać musi poruszać się w jednym z tych dwóch zakresów 

prędkości; żadna inna prędkość nie wystarczy. Siłownik musi zatem upewnić się, że żądanie sterowania 

może być honorowane przy użyciu zakresów ruchu, które można animować. Istnieją dwa sposoby 

podejścia do uruchomienia: filtrowanie wyjścia i sterowanie zależne od możliwości. 

FILTROWANIE WYJŚCIA 

Najprostszym podejściem do uruchamiania jest filtrowanie wyjścia sterowania na podstawie 

możliwości postaci. Na rysunku  



 

 

widzimy stojący samochód, który chce rozpocząć pogoń za innym. Wskazywane przyspieszenia liniowe 

i kątowe pokazują wynik zachowania kierowania. Oczywiście samochód nie może wykonywać tych 

przyśpieszeń: nie może przyspieszać na boki i nie może zacząć skręcać bez poruszania się do przodu. 

Algorytm filtrowania po prostu usuwa wszystkie składniki wyjścia sterowania, których nie można 

osiągnąć. W przykładowym przypadku wynik nie ma przyspieszenia kątowego i mniejsze przyspieszenie 

liniowe w kierunku do przodu. Jeśli algorytm filtrowania jest uruchamiany co klatkę (nawet jeśli 

zachowanie kierownicy nie jest), to samochód pojedzie wskazaną ścieżką. Na każdej klatce samochód 

przyspiesza do przodu, co pozwala na przyspieszenie kątowe. Ruch obrotowy i liniowy służą do 

ustawienia samochodu we właściwej orientacji, tak aby mógł jechać bezpośrednio za swoim 

kamieniołomem. Takie podejście jest bardzo szybkie, łatwe do wdrożenia i zaskakująco skuteczne. To 

nawet naturalnie zapewnia kilka interesujących zachowań. Jeśli w poniższym przykładzie obrócimy 

samochód tak, aby cel znajdował się prawie za nim, to tor samochodu będzie zawracał w kształcie litery 

J, jak pokazano na rysunku  

 

Z takim podejściem są jednak pewne problemy. Gdy usuniemy niedostępne składowe ruchu, 

pozostanie nam znacznie mniejsze przyspieszenie niż pierwotnie zakładano. W pierwszym przykładzie 

powyżej początkowe przyspieszenie jest małe w porównaniu z żądanym przyspieszeniem. W tym 

przypadku nie wygląda to najgorzej. Możemy to usprawiedliwić stwierdzeniem, że samochód po prostu 

powoli rusza, aby wykonać swój pierwszy zakręt. W wielu przypadkach będzie to oczywiste i 

problematyczne. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest przeskalowanie końcowego żądania tak, 

aby było tego samego rozmiaru co początkowe żądanie. Dzięki temu postać nie porusza się wolniej, 

ponieważ jej żądanie jest filtrowane. To działa w niektórych przypadkach, ale na rysunku  



 

problem filtrowania stał się patologiczny. Nie ma teraz elementu żądania, który może być wykonany 

przez samochód. Samodzielne filtrowanie pozostawi samochód nieruchomy, dopóki cel się nie poruszy 

lub dopóki błędy numeryczne w obliczeniach nie rozwiążą impasu. Aby rozwiązać ten ostatni 

przypadek, możemy wykryć, czy wynik końcowy wynosi zero i zastosować inną metodę uruchamiania. 

Może to być kompletne rozwiązanie, takie jak poniższa technika uwzględniająca możliwości, lub może 

to być prosta heurystyka, taka jak jazda do przodu i mocne skręcanie. Z mojego doświadczenia wynika, 

że większość przypadków można po prostu rozwiązać za pomocą uruchamiania opartego na 

filtrowaniu. Tam, gdzie zwykle nie działa, występuje mały margines błędu w żądaniach sterowania. W 

przypadku jazdy z dużą prędkością, manewrowania w ciasnych przestrzeniach, dopasowywania ruchu 

w animacji lub skakania, żądanie sterowania musi być przestrzegane jak najdokładniej. Filtrowanie 

może powodować problemy, ale, żeby być sprawiedliwym, inne podejścia w tej sekcji mogą również 

(choć w mniejszym stopniu). 

KIEROWNICA WRAŻLIWA NA MOŻLIWOŚCI 

Innym podejściem do uruchamiania jest przeniesienie sterowania do samych zachowań sterowania. 

Zamiast generować żądania ruchu oparte wyłącznie na tym, gdzie postać chce się udać, sztuczna 

inteligencja bierze również pod uwagę fizyczne możliwości postaci. Jeśli postać ściga wroga, rozważy 

każdy z manewrów, które może zastosować i wybierze ten, który najlepiej osiągnie cel, jakim jest 

złapanie celu. Jeśli zestaw manewrów, które można wykonać, jest stosunkowo niewielki (możemy na 

przykład poruszyć się do przodu lub skręcić w lewo lub w prawo), to możemy po prostu przyjrzeć się 

każdemu po kolei i określić sytuację po wykonaniu manewru. Zwycięska akcja to ta, która prowadzi do 

najlepszej sytuacji (na przykład sytuacji z postacią najbliżej celu). W większości przypadków jednak 

istnieje niemal nieograniczony zakres możliwych działań, które postać może wykonać. Może na 

przykład poruszać się z różnymi prędkościami lub skręcać pod różnymi kątami. Potrzebny jest zestaw 

heurystyk, aby ustalić, jakie działania podjąć w zależności od aktualnego stanu postaci i jej celu. Sekcja 

następna zawiera przykłady zestawów heurystycznych dla szeregu typowych ruchów AI. Kluczową 

zaletą tego podejścia jest to, że możemy wykorzystać informacje odkryte w zachowaniu kierowania, 

aby określić, jaki ruch wykonać. Rysunek przedstawia samochód w poślizgu, który musi ominąć 

przeszkodę. 



 

Gdybyśmy zastosowali zwykłą przeszkodę unikającą zachowania sterowania, to wybralibyśmy ścieżkę 

A. Korzystając z filtrowania wyjściowego, zostanie to zamienione na wrzucenie samochodu na 

wsteczny bieg i skręcanie w lewo. Moglibyśmy stworzyć nowy algorytm omijania przeszkód, który 

uwzględnia obie możliwe trasy wokół przeszkody, w świetle zestawu heurystyk (takich jak te w sekcji 

kolejnej). Ponieważ samochód będzie wolał jechać do przodu, aby osiągnąć swój cel, prawidłowo 

wykorzystałby trasę B, która obejmuje przyspieszanie, aby uniknąć zderzenia. To jest wybór, jakiego 

dokonałby racjonalny człowiek. Nie ma konkretnego algorytmu sterowania zależnego od możliwości. 

Polega na implementacji heurystyk modelujących decyzje, które człowiek podjąłby w takiej samej 

sytuacji: kiedy sensowne jest użycie każdego z możliwych działań pojazdu, aby uzyskać pożądany efekt. 

Radzenie sobie z połączonymi zachowaniami kierowania 

Chociaż wydaje się oczywistym rozwiązaniem, aby wprowadzić aktywację do zachowań kierowniczych, 

powoduje to problemy przy łączeniu zachowań. W prawdziwej sytuacji w grze, w której jednocześnie 

będzie aktywnych kilka problemów dotyczących sterowania, musimy uruchomić działanie w sposób 

bardziej globalny. Jedną z potężnych funkcji algorytmów sterowania, jak widzieliśmy wcześniej w tym 

rozdziale, jest zdolność łączenia obaw w celu wytworzenia złożonych zachowań. Jeśli każde zachowanie 

próbuje uwzględniać fizyczne możliwości postaci, jest mało prawdopodobne, aby po połączeniu dały 

sensowny wynik. Jeśli planujesz łączyć zachowania związane ze sterowaniem lub łączyć je za pomocą 

drzewa decyzyjnego, systemu tablic lub potoku sterowania, zaleca się opóźnienie uruchamiania do 

ostatniego kroku, zamiast uruchamiania w trakcie. Ten ostatni krok uruchamiania zwykle obejmuje 

zestaw heurystyk. Na tym etapie nie mamy dostępu do wewnętrznego działania żadnego konkretnego 

zachowania sterującego; nie możemy na przykład patrzeć na alternatywne rozwiązania omijania 

przeszkód. Dlatego heurystyka w siłowniku musi być w stanie wygenerować z grubsza rozsądne 

domysły dotyczące ruchu dla dowolnego rodzaju danych wejściowych; będą one ograniczone do 

działania na podstawie jednego żądania danych wejściowych bez dodatkowych informacji. 

WSPÓLNE WŁAŚCIWOŚCI URUCHAMIANIA 

W tej sekcji przyjrzymy się typowym ograniczeniom aktywacji dla różnych ruchów AI w grach, wraz z 

zestawem możliwych heurystyk do wykonywania aktywacji zależnej od kontekstu.  

Postacie ludzkie 

Postacie ludzkie mogą poruszać się w dowolnym kierunku w stosunku do ich zwrócenia, chociaż są 

znacznie szybsze w kierunku do przodu niż jakiegokolwiek innego. W rezultacie rzadko będą próbować 

osiągnąć cel, poruszając się na boki lub do tyłu, chyba że cel jest bardzo blisko. Potrafią skręcać bardzo 

szybko przy niskiej prędkości, ale ich zdolności skrętne maleją przy wyższych prędkościach. Jest to 

zwykle reprezentowane przez animację „odkręcania w miejscu”, która jest dostępna tylko dla postaci 

nieruchomych lub bardzo wolno poruszających się. Podczas spaceru lub biegu postać może zwolnić i 



obrócić się w miejscu lub obrócić się w swoim ruchu (reprezentowanym przez zwykłą animację 

chodzenia lub biegu, ale po łuku, a nie po linii prostej). Aktywacja postaci ludzkich zależy w dużej mierze 

od dostępnych animacji. Pod koniec części 4 przyjrzymy się technice, która zawsze może znaleźć 

najlepszą kombinację animacji, aby osiągnąć swój cel. Większość programistów po prostu używa 

zestawu heurystyk.  

• Jeśli postać jest nieruchoma lub porusza się bardzo wolno i znajduje się w bardzo małej odległości od 

celu, podejdzie tam bezpośrednio, nawet jeśli obejmuje ruch do tyłu lub ominięcie.  

• Jeśli cel znajduje się dalej, postać najpierw odwróci się w miejscu, aby zmierzyć się z celem, a 

następnie ruszy do przodu, aby go dosięgnąć.  

• Jeśli postać porusza się z pewną prędkością, a cel znajduje się przed nim w zależnym od prędkości 

łuku, będzie on nadal poruszał się do przodu, ale doda komponent obrotowy (zwykle nadal używając 

animacji linii prostej, naturalne ograniczenie tego, ile rotacji można dodać do jego ruchu, bez dziwnego 

wyglądu animacji).  

• Jeśli cel znajduje się poza swoim łukiem, zatrzyma się i zmieni kierunek w miejscu przed ponownym 

wyruszeniem.  

Promień omijania, szybkość „poruszania się bardzo wolno” oraz wielkość łuku to parametry, które 

trzeba określić i które w dużej mierze zależą od skali animacji, z których będzie korzystała postać.  

Samochody i motocykle 

Typowe pojazdy silnikowe są bardzo ograniczone. Nie mogą skręcać podczas postoju i nie mogą 

kontrolować ani inicjować ruchu na boki (poślizg). Przy prędkości zazwyczaj mają ograniczenia w 

zakresie zdolności skrętnych, co jest określane przez przyczepność ich opon do podłoża. W linii prostej 

pojazd mechaniczny będzie w stanie hamować szybciej niż przyspieszać i będzie mógł poruszać się do 

przodu z większą prędkością (choć niekoniecznie z większym przyspieszeniem) niż do tyłu. Motocykle 

prawie zawsze mają ograniczenie polegające na tym, że w ogóle nie są w stanie podróżować do tyłu. 

Istnieją dwa łuki decyzyjne stosowane w pojazdach silnikowych, jak pokazano na rysunku. 

 

Łuk do przodu zawiera cele, do których samochód po prostu skręci bez hamowania. Tylny łuk zawiera 

cele, dla których samochód będzie próbował cofnąć. Ten tylny łuk jest zerowy dla motocykli i zwykle 

ma maksymalny zasięg, aby uniknąć samochodów cofających się na mile, aby dotrzeć do celu za nimi. 

Przy dużych prędkościach łuki się kurczą, chociaż tempo, w jakim to robią, zależy od właściwości 

przyczepności opon i należy je znaleźć, dostosowując. Jeśli samochód porusza się z małą prędkością 

(ale nie w spoczynku), dwa łuki powinny się stykać, jak pokazano na rysunku. Oba łuki muszą się nadal 

stykać, gdy samochód porusza się powoli. W przeciwnym razie samochód będzie próbował 



zahamować, aby skręcić w kierunku celu znajdującego się w przepaści. Ponieważ nie może się obracać, 

gdy jest nieruchomy, oznacza to, że nie będzie w stanie osiągnąć swojego celu. Jeśli łuki nadal stykają 

się ze zbyt dużą prędkością, samochód może jechać zbyt szybko, gdy próbuje wykonać ostry zakręt i 

może wpaść w poślizg.  

• Jeśli samochód stoi, powinien przyspieszać.  

• Jeśli samochód jest w ruchu, a cel znajduje się między dwoma łukami, samochód powinien hamować 

podczas skręcania z maksymalną prędkością, która nie spowoduje poślizgu. W końcu cel powróci do 

przedniego obszaru łuku, a samochód może skręcić i przyspieszyć w jego kierunku.  

• Jeśli cel znajduje się w łuku do przodu, kontynuuj ruch do przodu i skręcaj w jego kierunku. 

Samochody, które powinny jechać tak szybko, jak to możliwe, powinny w tym przypadku przyspieszać. 

Inne samochody powinny przyspieszać do optymalnej prędkości, niezależnie od tego, jaka może być 

(na przykład ograniczenie prędkości dla samochodu na drodze publicznej).  

• Jeśli cel znajduje się wewnątrz tylnego łuku, przyspiesz do tyłu i skręć w jego kierunku.  

Ta heurystyka może być trudna do sparametryzowania, zwłaszcza gdy używa się silnika fizycznego do 

napędzania dynamiki samochodu. Znalezienie kąta łuku do przodu tak, aby znajdował się blisko granicy 

przyczepności opon, ale go nie przekraczał (aby uniknąć ciągłego poślizgu) może być uciążliwe. W 

większości przypadków najlepiej jest zachować ostrożność, dając zdrowy margines błędu. Powszechną 

taktyką jest sztuczne zwiększanie przyczepności samochodów sterowanych przez sztuczną inteligencję. 

Łuk do przodu można wtedy ustawić tak, aby był na granicy, gdyby przyczepność była taka sama jak w 

przypadku samochodu gracza. W tym przypadku to sztuczna inteligencja ogranicza możliwości 

samochodu, a nie fizyka, ale jego pojazd nie zachowuje się w niewiarygodny lub niesprawiedliwy 

sposób. Jedynym minusem takiego podejścia jest to, że samochód nigdy nie wypadnie, co może być 

pożądaną cechą gry. Te heurystyki mają na celu zapewnienie, że samochód nie będzie się ślizgał. W 

niektórych grach dużo kręcenia się kół i skręty na ręcznym hamulcu są normą, a parametry należy 

dostosować, aby to umożliwić.  

Pojazdy gąsienicowe (czołgi) 

Czołgi zachowują się bardzo podobnie do samochodów i motocykli. Są w stanie poruszać się do przodu 

i do tyłu (zwykle z dużo mniejszym przyspieszeniem niż samochód lub rower) i skręcać z dowolną 

prędkością. Przy dużych prędkościach ich zwrotność jest ponownie ograniczona przez przyczepność. 

Przy małej prędkości lub podczas postoju mogą skręcać bardzo szybko. Czołgi wykorzystują łuki 

decyzyjne dokładnie w taki sam sposób, jak samochody. W heurystyce istnieją dwie różnice.  

• Dwa łuki mogą stykać się tylko przy zerowej prędkości. Bo czołg może skręcić bez ruchu do przodu, 

może wyhamować do zera, aby wykonać ostry zakręt. W praktyce jest to jednak rzadko potrzebne. 

Czołg może skręcić ostro, wciąż poruszając się do przodu. Nie musi się zatrzymywać.  

• Czołg nie musi przyspieszać podczas postoju. 

RUCH W TRZECIM WYMIARZE 

Do tej pory przyjrzeliśmy się zachowaniu sterowania 2D. Pozwoliliśmy sterowaniu poruszać się w pionie 

w trzecim wymiarze, ale wymusiliśmy, aby jego orientacja pozostała wokół wektora w górę. To jest 2 

1/2 D, odpowiednie dla większości potrzeb programistycznych. Pełny ruch 3D jest wymagany, jeśli 

twoje postacie nie są ograniczone grawitacją. Postacie biegające po dachu lub ścianie, pojazdy latające, 

które mogą przechylać się i skręcać, oraz wieżyczki obracające się w dowolnym kierunku są 

kandydatami do sterowania w pełnym trójwymiarze. Ponieważ algorytmy 2 1/2D są tak łatwe do 



wdrożenia, warto się zastanowić, zanim zanurzysz się w pełne trzy wymiary. Często istnieje sposób na 

przekucie sytuacji w 2 1/2D i skorzystanie z szybszej realizacji, jaką zapewnia. Na końcu znajduje się 

algorytm, na przykład, który może modelować przechyły i skręcanie statków powietrznych za pomocą 

matematyki 2 1/2D. Nadchodzi jednak moment, w którym kodowanie zajmuje więcej czasu i jest 

bardziej skomplikowane niż matematyka 3D. W tej sekcji przyjrzymy się wprowadzeniu trzeciego 

wymiaru do orientacji i obrotu. Następnie rozważymy zmiany, które należy wprowadzić w pierwotnych 

algorytmach sterowania, które widzieliśmy wcześniej. Na koniec przyjrzymy się wspólnemu 

problemowi w sterowaniu 3D: kontrolowaniu obrotu pojazdów powietrznych i kosmicznych. 

OBRÓT W TRZECH WYMIARACH 

Aby przejść do pełnych trzech wymiarów, musimy rozszerzyć naszą orientację i obrót o dowolny kąt. 

Zarówno orientacja, jak i obrót w trzech wymiarach mają trzy stopnie swobody. Obroty możemy 

przedstawić za pomocą wektora 3D, składającego się z obrotu wokół osi x, y i z. Ale z powodów 

wykraczających poza zakres tej książki utrudnia lub uniemożliwia łączenie lub dostosowywanie 

orientacji: możemy skończyć w sytuacjach, w których pozornie bardzo różne wektory reprezentują tę 

samą orientację lub gdy pożądana zmiana orientacji jest niemożliwa. Najbardziej praktyczną strukturą 

danych dla orientacji 3D — reprezentacją używaną najczęściej w grach — jest kwaternion: wartość z 4 

rzeczywistymi składnikami, których rozmiar (tj. rozmiar euklidesowy tych 4 składników) wynosi zawsze 

1. Wymóg, aby rozmiar zawsze wynosi 1 zmniejsza stopnie swobody z 4 (dla 4 wartości) do 3. 

Matematycznie kwaterniony są liczbami hiperkompleksowymi. Ich matematyka nie jest taka sama jak 

w przypadku wektora 4-elementowego, więc potrzebne są dedykowane procedury do mnożenia 

kwaternionów i mnożenia przez nie wektorów pozycji. Dobra biblioteka matematyczna 3D będzie 

miała odpowiedni kod, a silnik graficzny, z którym pracujesz, prawie na pewno użyje kwaternionów. 

Na przykład silnik gier Unity używa wewnętrznie kwaternionów, ale zapewnia funkcje do konwersji do 

i z kątów osi. Możliwe jest również przedstawienie orientacji za pomocą matryc i była to dominująca 

technika do połowy lat 90. XX wieku. Te 9-elementowe struktury mają dodatkowe wiązania, które 

zmniejszają stopnie swobody do 3. Ponieważ wymagają dokładnego sprawdzenia, czy wiązania nie są 

zerwane, nie są już powszechnie używane. W przypadku dwuwymiarowym orientacja była bardziej 

złożona niż rotacja. Orientacja 2D zawija się co 2 radiany, gdzie obrót może mieć dowolną wartość. 

Analogiczna rzecz dzieje się w 3D. Orientację najlepiej przedstawiać jako kwaternion, ale obrót może 

być regularnym wektorem. Wektor obrotu składa się z trzech elementów. Jest związany z osią obrotu 

i prędkością obrotu zgodnie z: 

 

gdzie [ ax ay az ]T jest osią obrotu, a ω to prędkość kątowa w radianach na sekundę (jednostki są 

krytyczne; matematyka jest bardziej złożona, jeśli używa się stopni na sekundę). Kwaternion orientacji 

składa się z czterech elementów:  

[ r i j k ] [ , (czasami nazywane w x y z ] - choć osobiście uważam, że myli je z wektorem pozycji, który 

w postaci jednorodnej ma dodatkową współrzędną &omega;). Jest również powiązany z osią i kątem. 

Tym razem oś i kąt odpowiadają minimum obrót wymagany do przekształcenia orientacji odniesienia 

w pożądaną orientację. Każda możliwa orientacja może być reprezentowana jako pewien obrót od 

orientacji odniesienia wokół pojedynczej stałej osi. Oś i kąt są przekształcane na kwaternion przy użyciu 

następującego równania: 



 

gdzie [ ax ay az ]T jest osią, jak poprzednio, θ jest kątem, a  wskazuje, że p jest kwaternionem. Zauważ, 

że różne implementacje używają różnych porządków dla elementów w kwaternionach. Często składnik 

r pojawia się na końcu. Mamy cztery liczby w kwaternionach, ale potrzebujemy tylko 3 stopni swobody. 

Quaternion musi być dodatkowo ograniczony, tak aby miał rozmiar 1 (czyli jest to kwaternion 

jednostkowy). Dzieje się tak, gdy:  

r2 + i2 + j2 + k2 = 1 

Sprawdzenie, czy zawsze wynika to z osi, a reprezentacja kąta jest pozostawiona jako ćwiczenie. 

Chociaż matematyka kwaternionów stosowana w zastosowaniach geometrycznych zwykle zapewnia, 

że kwaterniony pozostają długości jednostkowej, błędy numeryczne mogą powodować ich błądzenie. 

Większość bibliotek matematycznych kwaternionów ma dodatkowe bity kodu, które okresowo 

normalizują kwaternion z powrotem do długości jednostki. Opieramy się na fakcie, że kwaterniony są 

długością jednostkową. 

PRZEKSZTAŁCENIE ZACHOWANIA KIEROWNICY NA TRZY WYMIARY 

Przechodząc do trzech wymiarów, zmieniła się tylko matematyka kątowa. Aby przekształcić nasze 

zachowania związane z kierowaniem na trzy wymiary, dzielimy je na te, które nie mają komponentu 

kątowego, takie jak podążanie lub dotarcie, oraz te, które mają, takie jak wyrównanie. Pierwsza 

przekłada się bezpośrednio na trzy wymiary, a druga wymaga innej matematyki do obliczenia 

wymaganego przyspieszenia kątowego. 

Liniowe zachowania sterowania w trzech wymiarach 

W pierwszych dwóch częściach przyjrzeliśmy się 14 zachowaniom sterującym. Spośród nich 10 nie 

miało wyraźnie komponentu kątowego: szukanie, ucieczka, przybycie, ściganie, uchylanie się, 

dopasowanie prędkości, podążanie za ścieżką, separacja, unikanie kolizji i unikanie przeszkód. Każde z 

tych zachowań działa liniowo. Próbują dopasować daną pozycję liniową lub prędkość lub starają się 

uniknąć dopasowania pozycji. Żaden z nich nie wymaga modyfikacji, aby przejść z 2½D do 3 wymiarów. 

Równania działają bez zmian w pozycjach 3D.  

Zachowania kierowania pod kątem w trzech wymiarach 

Pozostałe cztery zachowania związane z kierowaniem to wyrównanie, twarz, patrzenie dokąd idziesz i 

wędrówka. Każdy z nich ma wyraźną składową kątową. Wyrównaj, spójrz dokąd idziesz, a twarz jest 

czysto kanciasta. Wyrównaj dopasowuje inną orientację, twarz zorientuje się w określonej pozycji i 

spójrz, gdzie idziesz, zorientowana w kierunku bieżącego wektora prędkości. Pomiędzy trzema 

zachowaniami czysto kątowymi mamy orientację opartą na trzech z czterech elementów kinematyki 

(trudno zrozumieć, co może oznaczać orientacja oparta na obrocie). Każde z tych trzech zachowań 

możemy zaktualizować w ten sam sposób. Zachowanie wędrowca jest inne. Jego orientacja zmienia 

się półlosowo, a orientacja następnie motywuje liniowy składnik zachowania kierownicy. Wędrowcem 

zajmiemy się osobno. 

WYRÓWNANIE 



Wyrównanie przyjmuje jako dane wejściowe orientację celu i próbuje zastosować obrót, aby zmienić 

bieżącą orientację postaci, aby dopasować ją do celu. Aby to zrobić, musimy znaleźć wymaganą rotację 

między docelowym a obecnymi kwaternionymi. Kwaternion, który przekształciłby orientację 

początkową w orientację docelową, to 

 

gdzie to bieżąca orientacja, a  to docelowy kwaternion. Ponieważ mamy do czynienia z 

kwaternionami jednostkowymi (kwadrat ich elementów sumuje się do 1), odwrotność kwaternionów 

jest równa sprzężeniu  i jest dana wzorem: 

 

Innymi słowy, komponenty osi są odwrócone. Dzieje się tak, ponieważ odwrotność kwaternionów jest 

równoważna rotacji wokół tej samej osi, ale pod przeciwnym kątem (tj. θ-1 = θ ). Dla każdej ze 

składowych x, y i z związanych z sin&theta; mamy sin-θ = -sinθ , gdzie jako składnik w jest związany z 

cosθ , a cos-θ = -cosθ , pozostawiając składnik w bez zmian. Teraz musimy przekonwertować ten 

kwaternion na wektor rotacji. Najpierw dzielimy kwaternion z powrotem na oś i kąt: 

θ= 2 cos-1 qw 

 

W taki sam sposób, jak w przypadku oryginalnego zachowania wyrównania, chcielibyśmy wybrać 

obrót, aby postać dotarła do orientacji docelowej z zerową prędkością obrotu. Znamy oś, przez którą 

ten obrót musi nastąpić, i mamy całkowity kąt, który należy osiągnąć. Musimy tylko znaleźć prędkość 

obrotową do wyboru. Znalezienie prawidłowej prędkości obrotowej jest równoważne rozpoczęciu 

orientacji zerowej w dwóch wymiarach i orientacji docelowej równej &theta;. Możemy zastosować ten 

sam algorytm używany w dwóch wymiarach, aby wygenerować prędkość obrotową !, a następnie 

połączyć to z osią <img src=”images/aa.PNG”>powyżej, aby uzyskać obrót wyjściowy 

WYRÓWNAJ DO WEKTORA 

Zarówno zachowanie sterowania twarzą, jak i wygląd, w którym zmierzasz, zacznij od wektora, wzdłuż 

którego postać powinna się wyrównać. W pierwszym przypadku jest to wektor od aktualnej pozycji 

postaci do celu, a w drugim wektor prędkości. Zakładamy, że postać próbuje ustawić swoją oś z (oś, na 

którą patrzy w dół) w zadanym kierunku. W dwóch wymiarach łatwo jest obliczyć orientację celu z 

wektora za pomocą funkcji atan2 dostępnej w większości języków. W trzech wymiarach nie ma takiego 

skrótu, aby wygenerować kwaternion z wektora skierowanego do celu. W rzeczywistości istnieje 

nieskończona liczba orientacji, które spoglądają w dół danego wektora. Oznacza to, że nie ma jednego 

sposobu na przekształcenie wektora w orientację. Aby uprościć sprawy, musimy przyjąć pewne 

założenia. Najczęstszym założeniem jest nastawienie celu w kierunku „podstawowej” orientacji. 



Chcielibyśmy wybrać orientację, która jest jak najbliżej orientacji bazowej. Innymi słowy, zaczynamy 

od orientacji bazowej i obracamy ją o minimalny możliwy kąt (wokół odpowiedniej osi), tak aby jej 

lokalna oś z wskazywała wzdłuż naszego wektora docelowego. Ten minimalny obrót można znaleźć, 

przekształcając kierunek z orientacji bazowej na wektor, a następnie biorąc iloczyn wektorowy tego i 

wektora docelowego. Produkt wektorowy daje: 

 

gdzie jest wektorem lokalnego z-kierunku  w orientacji bazowej, jest wektorem docelowym, a 

, będąc iloczynem krzyżowym definiuje się jako:  

 

gdzie θ jest kątem, a  jest osią minimalnego obrotu. Ponieważ oś będzie wektorem jednostkowym 

(tj. ), możemy odzyskać kąt i podzielić  przez to, aby uzyskać oś. To nie 

zadziała, jeśli sinθ = 0 (tj. θ = nπ dla wszystkich n ∈ Z). Odpowiada to intuicji na temat fizycznych 

właściwości obrotu: jeśli kąt obrotu wynosi zero, nie ma sensu mówić o osi obrotu. Jeśli obrót π jest w 

radianach (90◦), to wystarczy każda oś: nie ma określonej osi, która wymaga mniejszego obrotu niż 

jakakolwiek inna. Dopóki sin θ ≠ 0, możemy wygenerować orientację celu, najpierw obracając oś i kąt 

w kwaternion  i stosując wzór:  

 

gdzie  jest reprezentacją kwaternionową orientacji podstawy, a  jest orientacją docelową, do 

której należy wyrównać. Jeśli sinθ = 0, to mamy dwie możliwe sytuacje: albo docelowa oś z jest taka 

sama jak podstawowa oś z, albo jest od niej w π radianach. Innymi słowy: . W każdym 

przypadku posługujemy się kwaternionem orientacji bazy, z odpowiednią zmianą znaku.  

 

Najczęstszą orientacją bazową jest orientacja zerowa: [1 0 0 0] . Skutkuje to tym, że postać pozostanie 

w pozycji pionowej, gdy jej cel znajdzie się w płaszczyźnie x–z. Poprawienie wektora bazowego może 

zapewnić wizualnie przyjemne efekty. Możemy przechylić orientację podstawy, gdy rotacja postaci jest 

wysoka, aby na przykład zmusić ją do pochylania się w swoich turach. Wdrożymy ten proces w 

kontekście poniższego zachowania sterowania twarzą. 

TWARZ 

Korzystając z powyższego procesu wyrównania do wektora, zarówno twarz, jak i wygląd, do którego 

zmierzasz, można łatwo wdrożyć przy użyciu tego samego algorytmu, którego użyliśmy na początku, 

zastępując obliczenia atan2 powyższą procedurą w celu obliczenia nowej orientacji celu . Jako ilustrację 

podam implementację zachowania sterowania twarzą w trzech wymiarach. Ponieważ jest to 



modyfikacja algorytmu podanego wcześniej, nie będę go szczegółowo omawiał (więcej informacji w 

poprzedniej wersji).  

class Face3D extends Align3D:  

2 # The base orientation used to calculate facing.  

3 baseOrientation: Quaternion 

4 

5 # Overridden target.  

6 target: Kinematic3D 

7 

8 # ... Other data is derived from the superclass  ...   

9 

10 # Calculate an orientation to face along a given vector.  

11 function calculateOrientation(vector):  

12 # Get the base vector by transforming the z-axis by base 

13 # orientation (this only needs to be done once for each 

14 # base orientation, so could be cached between calls).  

15 zVector = new Vector(0, 0, 1)  

16 baseZVector = zVector * baseOrientation 

17 

18 # If we’re done (or the opposite) use the base quaternion.  

19 if baseZVector == vector:  

20 return baseOrientation 

21 elif baseZVector == -vector:  

22 return -baseOrientation 

23 

24 # Otherwise find the minimum rotation to the target.  

25 axis = crossProduct(baseZVector, vector)  

26 angle = asin(axis.length()) 

27 axis.normalize() 

28 

29 # Pack these into a quaternion and return it.  



30 sinAngle = sin(angle / 2)  

31 return new Quaternion( 

32 cos(angle / 2),  

33 sinAngle * axis.x,  

34 sinAngle * axis.y,  

35 sinAngle * axis.z)  

36 

37 # Implemented as it was in Pursue.  

38 function getSteering() -> SteeringOutput3D:  

39 # 1. Calculate the target to delegate to align 

40 # Work out the direction to target.  

41 direction = target.position - character.position 

42 

43 # Check for a zero direction, and make no change if so.  

44 if direction.length() == 0:  

45 return null 

46 

47 # 2. Delegate to align.  

48 Align3D.target = explicitTarget 

49 Align3D.target.orientation = calculateOrientation(direction)  

50 return Align3D.getSteering() 

Ta implementacja zakłada, że możemy wziąć iloczyn wektorowy dwóch wektorów za pomocą funkcji 

crossProduct. Musimy również przyjrzeć się mechanice przekształcania wektora przez kwaternion. W 

powyższym kodzie jest to wykonywane za pomocą operatora *, więc wektor * kwaternion powinien 

zwrócić wektor, który jest równoważny obróceniu danego wektora o kwaternion. Matematycznie daje 

to: 

 

gdzie  jest kwaternionem pochodzącym z wektora, zgodnie z 

 



a  jest sprzężeniem kwaternionów, co jest tym samym co odwrotność kwaternionów 

jednostkowych. Można to zaimplementować jako:  

1 # Transform the vector by the given quaternion.  

2 function transform(vector, orientation):  

3 # Convert the vector into a quaternion.  

4 vectorAsQ = new Quaternion(0, vector.x, vector.y, vector.z)  

5 

6 # Transform it.  

7 vectorAsQ = orientation * vectorAsQ * (-orientation)  

8 

9 # Unpick it into the resulting vector.  

10 return new Vector(vectorAsQ.i, vectorAsQ.j, vectorAsQ.k)  

Z kolei mnożenie kwaternionów jest określone przez:  

 

Ważne jest, aby pamiętać, że kolejność ma znaczenie. W przeciwieństwie do normalnej arytmetyki 

mnożenie kwaternionów nie jest przemienne. Ogólnie,   

ZOBACZ GDZIE JEDZIESZ 

Spójrz, dokąd zmierzasz, czeka Cię bardzo podobna implementacja. Po prostu zamieniamy obliczenie 

wektora kierunku w metodzie getSteering na obliczenie oparte na aktualnej prędkości postaci:  

1 # Work out the direction to target.  

2 direction: Vector = character.velocity 

3 direction.normalize() 

WANDER 

W dwuwymiarowej wersji Wander punkt docelowy był ograniczony do poruszania się po okręgu 

przesuniętym przed postacią w pewnej odległości. Cel poruszał się po okręgu losowo. Pozycja celu była 

utrzymywana pod kątem, reprezentującym odległość wokół okręgu, w której znajdował się cel, a 

losowa zmiana była generowana przez dodanie losowej wartości do kąta. W trzech wymiarach, 

równoważne zachowanie wykorzystuje sferę 3D, na której cel jest ograniczony, ponownie przesunięty 

w pewnej odległości przed postacią. Nie możemy jednak użyć jednego kąta do przedstawienia 

położenia celu na sferze. Moglibyśmy użyć kwaternionu, ale trudno jest go zmienić o małą losową ilość 

bez dużej ilości matematyki. Zamiast tego przedstawiamy pozycję celu na sferze jako wektor 3D, 

ograniczając wektor długości do jednostki. Aby zaktualizować jego pozycję, po prostu dodajemy losową 



ilość do każdego składnika wektora i ponownie go normalizujemy. Aby uniknąć losowej zmiany 

powodującej zero (a tym samym uniemożliwiającej normalizację), upewniamy się, że maksymalna 

zmiana w dowolnym komponencie jest mniejsza niż 1/√3 . Po zaktualizowaniu pozycji docelowej na 

kuli, przekształcamy ją o orientację postaci, skalujemy ją o promień wędrówki, a następnie 

przesuwamy przed postać o przesunięcie wędrówki, dokładnie tak jak w przypadku 2D. Dzięki temu cel 

znajduje się przed postacią i zapewnia, że kąty skrętu są utrzymywane na niskim poziomie. Zamiast 

używać pojedynczej wartości przesunięcia wędrówki, używamy teraz wektora. To pozwoliłoby nam 

zlokalizować krąg wędrówki w dowolnym miejscu względem postaci. Nie jest to szczególnie przydatna 

funkcja. Chcemy, aby znajdował się przed znakiem (tj. miał tylko dodatnią współrzędną z, z 0 dla 

wartości x i y). Jednak posiadanie go w postaci wektorowej upraszcza matematykę. To samo dotyczy 

właściwości maksymalnego przyspieszenia: zastąpienie skalara wektorem 3D upraszcza matematykę i 

zapewnia większą elastyczność. Mając docelową lokalizację w przestrzeni świata, możemy użyć 

zachowania twarzy 3D, aby obrócić się w jej kierunku i przyspieszyć do przodu w największym 

możliwym stopniu. W wielu grach 3D chcemy zachować wrażenie, że istnieje kierunek w górę iw dół. 

Ta iluzja jest uszkodzona, jeśli wędrowiec może zmieniać kierunek w górę iw dół tak szybko, jak to 

możliwe w płaszczyźnie x–z. Aby to obsłużyć, możemy użyć dwóch promieni do skalowania pozycji 

docelowej: jednego do skalowania składników x i z, a drugiego do skalowania składnika y. Jeśli skala y 

jest mniejsza, wędrowiec zawróci szybciej w płaszczyźnie x–z. W połączeniu z zastosowaniem opisanej 

powyżej implementacji twarzy, z orientacją bazową, w której góra jest w kierunku osi y, daje to 

naturalny wygląd postaci latających, takich jak pszczoły, ptaki lub samoloty. Nowe zachowanie 

wędrowania można zaimplementować w następujący sposób: 

1 class Wander3D extends Face3D:  

2 # The radius and offset of the wander circle.  

3 wanderOffset: Vector 

4 wanderRadiusXZ: float 

5 wanderRadiusY: float 

6 

7 # The maximum rate at which the wander orientation can change.  

8 # Should be strictly less than 1/sqrt(3) = 0.577 to avoid the 

9 # chance of ending up with a zero length wanderTarget.  

10 wanderRate: float 

11 

12 # The current offset of the wander target.  

13 wanderTarget: Vector 

14 

15 # The maximum acceleration of the character, though this is a 3D 

16 # vector, it typically has only a non-zero z component.  

17 maxAcceleration: Vector 



18 

19 # ... Other data is derived from the superclass ...  

20 

21 function getSteering() -> SteeringOutput3D:  

22 # 1. Calculate the target to delegate to face 

23 # Update the wander direction.  

24 wanderTarget.x += randomBinomial() * wanderRate 

25 wanderTarget.y += randomBinomial() * wanderRate 

26 wanderTarget.z += randomBinomial() * wanderRate 

27 wanderTarget.normalize() 

28 

29 # Calculate the transformed target direction 

30 # and scale it.  

31 target = wanderTarget * character.orientation 

32 target.x *= wanderRadiusXZ 

33 target.y *= wanderRadiusY 

34 target.z *= wanderRadiusXZ 

35 

36 # Offset by the center of the wander circle.  

37 target += character.position + 

38 wanderOffset * character.orientation 

39 

40 # 2. Delegate it to face.  

41 result = Face3D.getSteering(target)  

42 

43 # 3. Now set the linear acceleration to be at full 

44 # acceleration in the direction of the orientation.  

45 result.linear = maxAcceleration * character.orientation 

46 

47 # Return it.  

48 return result 



Ponownie, jest to w dużej mierze oparte na wersji 2D i ma wspólne cechy wydajności. Zobacz 

oryginalną definicję, aby uzyskać więcej informacji. 

UDAWANIE OSI OBROTU 

Częstym problemem pojazdów poruszających się w trzech wymiarach jest ich oś obrotu. Niezależnie 

od tego, czy statek kosmiczny, czy samolot, mają różne prędkości obrotu dla każdej ze swoich trzech 

osi (patrz rysunek 3.73): przechylenie, pochylenie i odchylenie.  

 

Na podstawie zachowania samolotu zakładamy, że przechylenie jest szybsze niż pochylenie, które jest 

szybsze niż odchylenie. Jeśli statek porusza się w linii prostej i musi zbaczać z kursu, najpierw potoczy 

się tak, aby jego kierunek w górę wskazywał kierunek skrętu, a następnie może pochylić się, aby skręcić 

we właściwym kierunku. Tak pilotuje się samoloty i jest to fizyczna konieczność narzucona przez 

konstrukcję skrzydeł i powierzchni sterowych. W kosmosie nie ma takiego ograniczenia, ale chcemy 

dać graczowi poczucie, że statki przestrzegają praw fizycznych. Ich szybkie zbaczanie wydaje się 

niewiarygodne, dlatego stosujemy tę samą zasadę: przechylenie i pochylenie powodują zbaczanie. 

Większość samolotów nie toczy się wystarczająco daleko, aby cały skręt można było wykonać przez 

pochylanie. W konwencjonalnym samolocie na poziomie lotu, użycie tylko nachylenia do wykonania 

skrętu w prawo wiązałoby się z kołysaniem przez π radiany. To spowodowałoby, że nos samolotu ostro 

zanurkowałby w kierunku ziemi, co wymagałoby znacznej kompensacji, aby uniknąć utraty zakrętu (w 

lekkim samolocie byłaby to beznadziejna próba). Zamiast przechylać wektor lokalny samolotu w górę 

tak, aby był skierowany bezpośrednio w zakręt, lekko go odchylamy. Połączenie skoku i odchylenia 

zapewnia następnie zwrot. Wysokość przechylenia zależy od prędkości: im szybszy samolot, tym 

większe przechylenie. Boeing 747 skręcający w stronę lądu może przetoczyć się tylko o π/6 radianów 

(15°); F-22 Raptor może przechylić się o 2 radiany (45°) lub ten sam obrót w X-Wingu o 5π/6 (75°). 

Większość statków poruszających się w trzech wymiarach ma oś „góra-dół”. Widać to w kosmicznych 

strzelankach 3D tak samo, jak w symulatorach samolotów. Na przykład Homeworld miał wyraźny 

kierunek w górę i w dół, na który statek będzie się orientował, gdy się nie porusza. Kierunek w górę 

jest istotny, ponieważ jednostki poruszające się w linii prostej, inne niż w kierunku do góry, mają 

tendencję do ustawiania się w górę. Kierunek w górę statku wskazuje tak blisko do góry, jak pozwala 

na to kierunek jazdy. Ten znowu jest konsekwencją fizyki samolotu: skrzydła samolotu są 

zaprojektowane tak, aby wytwarzały siłę nośną w kierunku do góry, więc jeśli nie utrzymasz lokalnego 

kierunku w górę, w końcu spadniesz z nieba. To prawda, że na przykład podczas walki psów statek 

będzie się toczył podczas podróży w linii prostej, aby uzyskać lepszy widok, ale jest to drobny efekt. W 



większości przypadków powodem rzucania jest wykonanie skrętu. Możliwe jest przeniesienie całego 

tego przetwarzania do siłownika, aby obliczyć najlepszy sposób kompromisu pochylenia, przechyłu i 

odchylenia w oparciu o fizyczne cechy samolotu. Jeśli piszesz sztuczną inteligencję do sterowania 

fizycznie modelowanym samolotem, być może będziesz musiał to zrobić. Jednak w zdecydowanej 

większości przypadków jest to przesada. Jesteśmy zainteresowani posiadaniem wrogów, którzy po 

prostu dobrze wyglądają. Możliwe jest również dodanie zachowania kierowania, które wymusza lekkie 

przechylenie przy każdym obrocie. Działa to dobrze, ale ma tendencję do opóźnień. Piloci będą się 

toczyć przed skokiem, a nie później. Jeśli zachowanie kierownicy monitoruje prędkość obrotową 

jednostki i odpowiednio toczy się, występuje opóźnienie. Jeśli zachowanie sterowania jest 

uruchamiane w każdej klatce, nie stanowi to większego problemu. Jeśli zachowanie działa tylko kilka 

razy na sekundę, może wyglądać bardzo dziwnie. Oba powyższe podejścia opierają się na technikach 

już omówionych w tej części, więc nie będę do nich powracał tutaj. Istnieje inne podejście, stosowane 

w niektórych grach lotniczych i wielu kosmicznych strzelankach, które fałszuje obroty w oparciu o 

liniowy ruch statku. Ma tę zaletę, że reaguje błyskawicznie i nie obciąża układu kierowniczego, 

ponieważ jest to etap przetwarzania końcowego. Można go zastosować do sterowania 2½D, dając 

iluzję pełnych obrotów 3D. 

Algorytm 

Ruch jest obsługiwany za pomocą zachowań kierowania w normalny sposób. Zachowujemy dwie 

wartości orientacyjne. Jedna jest częścią danych kinematycznych i jest wykorzystywana przez układ 

kierowniczy, a druga jest obliczana do wyświetlenia. Algorytm ten oblicza tę ostatnią wartość na 

podstawie danych kinematycznych. Najpierw znajdujemy prędkość pojazdu: wielkość wektora 

prędkości. Jeśli prędkość wynosi zero, to orientacja kinematyczna jest używana bez modyfikacji. Jeśli 

prędkość jest poniżej ustalonego progu, wynik pozostałej części algorytmu zostanie zmieszany z 

orientacją kinematyczną. Powyżej progu algorytm ma pełną kontrolę. Gdy spada poniżej wartości 

progowej, następuje połączenie orientacji algorytmicznej i orientacji kinematycznej, aż przy prędkości 

zero stosuje się orientację kinematyczną. Przy zerowej prędkości ruch pojazdu nie może dać żadnej 

sensownej orientacji; nie porusza się. Więc będziemy musieli użyć orientacji generowanej przez system 

sterowania. Próg i mieszanie są po to, aby upewnić się, że orientacja pojazdu nie przeskakuje, gdy 

zwalnia do zatrzymania. Jeśli Twoja aplikacja nigdy nie ma nieruchomych pojazdów (na przykład 

samolotów bez możliwości zawisu), to mieszanie można usunąć. Algorytm generuje orientację 

wyjściową w trzech etapach. Ten wynik można następnie połączyć z orientacją kinematyczną, jak 

opisano powyżej. Po pierwsze, orientacja pojazdu względem wektora w górę (jego orientacja 2D w 

systemie 2½D) jest określana na podstawie orientacji kinematycznej. Nazwij tę wartość θ .Po drugie, 

przechylenie pojazdu można znaleźć, patrząc na składową prędkości pojazdu w kierunku do góry. 

Orientacja wyjścia ma kąt nad horyzontem określony przez: 

 

gdzie v jest jego prędkością (pobraną z danych kinematycznych), a u jest wektorem jednostkowym w 

kierunku do góry. Po trzecie, przechylenie pojazdu można znaleźć, patrząc na prędkość obrotową 

pojazdu w kierunku do góry (tj. obrót 2D w systemie 2½D). Przechylenie  jest dane przez: 

 



gdzie r jest obrotem, a k jest stałą, która kontroluje, jak duże powinno być pochylenie. Gdy obrót jest 

równy k, pojazd będzie miał przechył   π/2 radiany. Używając tego równania, pojazd nigdy nie osiągnie 

przechyłu w radianach, ale bardzo szybki obrót da bardzo strome przechyły. Orientacja wyjścia jest 

obliczana przez połączenie trzech obrotów w kolejności θ , ϕ,  ψ. 

Pseudo kod 

Po zaimplementowaniu algorytm ma następującą strukturę: 

1 function getFakeOrientation(kinematic: Kinematic3D, 

2 maxSpeed: float, 

3 rollScale: float): 

4 current: Quaternion = kinematic.orientation 

5 

6 # Find the blend factors. 

7 speed = kinematic.velocity.length() 

8 if speed == 0: 

9 # No change if we’re stationary. 

10 return current 

11 else if speed < maxSpeed: 

12 # Partly use the unchanged orientation. 

13 fakeBlend = speed / maxSpeed 

14 else: 

15 # We’re completely faked. 

16 fakeBlend = 1.0 

17 kinematicBlend = 1.0 - fakeBlend 

18 

19 # Find the faked axis orientations. 

20 yaw = current.as2DOrientation() 

21 pitch = asin(kinematic.velocity.y / speed) 

22 roll = atan2(kinematic.rotation, rollScale) 

23 

24 # Combine them as quaternions. 

25 faked = orientationInDirection(roll, Vector(0, 0, 1)) 

26 faked *= orientationInDirection(pitch, Vector(1, 0, 0)) 



27 faked *= orientationInDirection(yaw, Vector(0, 1, 0)) 

28 

29 # Blend result. 

30 return current * (1.0 - fakeBlend) + faked * fakeBlend 

Struktury danych i interfejsy 

Kod opiera się na dostępnych odpowiednich procedurach matematyki wektorowej i kwaternionowej, 

a założyliśmy, że możemy utworzyć wektor za pomocą trzyargumentowego konstruktora. Większość 

operacji jest dość standardowa i będzie obecna w każdej wektorowej bibliotece matematycznej. 

Funkcja orientacjiInDirection kwaternionu jest mniej powszechna. Zwraca kwaternion orientacji 

reprezentujący obrót o dany kąt wokół ustalonej osi. Można go zrealizować w następujący sposób: 

1 function orientationInDirection(angle, axis): 

2 sinAngle = sin(angle / 2) 

3 return new Quaternion( 

4 cos(angle / 2), 

5 sinAngle * axis.x, 

6 sinAngle * axis.y, 

7 sinAngle * axis.z) 

Uwagi dotyczące implementacji 

Ten sam algorytm przydaje się również w innych sytuacjach. Za pomocą 

 odwracając kierunek przechyłu ( ), pojazd potoczy się na zewnątrz z zakrętem. Można to zastosować 

do podwozia samochodów jeżdżących (z wyjątkiem komponentu ϕ, ponieważ nie będzie 

kontrolowanej prędkości pionowej), aby udawać efekt rozmoczonego zawieszenia. W takim przypadku 

potrzebna jest wysoka wartość k. 

Wydajność 

Algorytm jest O(1) zarówno w pamięci, jak iw czasie. Obejmuje ona wywołanie arcus sinus i arcus 

tangens oraz trzy wywołania funkcjiorientationInDirection. Wywołania Arcsine i Arctan są zazwyczaj 

powolne, nawet w porównaniu z innymi funkcjami trygonometrii. Dostępne są różne szybsze 

wdrożenia. W szczególności implementacja wykorzystująca tablicę przeglądową o niskiej rozdzielczości 

(około 256 wpisów) byłaby całkowicie adekwatna do naszych potrzeb. Zapewniłoby to 256 różnych 

poziomów pochylenia lub przechyłu, co normalnie wystarczyłoby, aby gracz nie zauważył, że 

przechylanie nie jest całkowicie płynne. Pozostała część algorytmu jest jednak tak wydajna, że powolne 

funkcje trygonometrii prawdopodobnie nie będą zauważalne, chyba że gra ma tysiące poruszających 

się postaci. 



ZNALEZIENIE DROGI 

Postacie w grze zwykle muszą poruszać się po swoim poziomie. Czasami ten ruch jest ustalony na stałe 

przez deweloperów, na przykład trasa patrolowa, którą strażnik może podążać na ślepo lub mały 

ogrodzony obszar, po którym pies może losowo wędrować. Trasy stałe są proste do wdrożenia, ale 

można je łatwo oszukać, jeśli obiekt zostanie pochłonięty. Swobodnie wędrowne postacie mogą 

wydawać się bezcelowe i łatwo utknąć. Bardziej złożone postacie nie wiedzą z góry, gdzie będą musiały 

się przenieść. Jednostka w grze strategicznej czasu rzeczywistego może w dowolnym momencie zostać 

skierowana przez gracza do dowolnego punktu na mapie, patrolujący strażnik w grze stealth może być 

zmuszony do przemieszczenia się do najbliższego punktu alarmowego, aby wezwać posiłki, oraz w grze 

platformowej może wymagać od przeciwników ścigania gracza przez przepaść przy użyciu dostępnych 

platform. Dla każdej z tych postaci sztuczna inteligencja musi być w stanie obliczyć odpowiednią trasę 

przez poziom gry, aby dostać się z miejsca, w którym jest teraz, do celu. Chcielibyśmy, aby trasa była 

rozsądna i jak najkrótsza lub jak najszybsza (nie wygląda to elegancko, jeśli twoja postać przechodzi z 

kuchni do salonu przez strych). Jest to odnajdywanie ścieżek, czasami nazywane planowaniem ścieżki, 

które występuje wszędzie w sztucznej inteligencji w grze. W naszym modelu gry AI  

 

odnajdywanie ścieżek znajduje się na granicy między podejmowaniem decyzji a ruchem. Często jest 

używany po prostu do ustalenia, dokąd się przenieść, aby osiągnąć cel; o celu decyduje inna sztuczna 

inteligencja, a tropiciel po prostu wymyśla, jak się tam dostać. Aby to osiągnąć, można go wbudować 

w system kontroli ruchu, aby był wywoływany tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zaplanowania 

trasy. Zostało to omówione w Części 3 dotyczącym algorytmów ruchu. Ale odnajdywanie ścieżek 

można również umieścić na siedzeniu kierowcy, podejmując decyzje o tym, gdzie się przenieść, a także 

jak się tam dostać. Przyjrzę się odmianie odnajdywania ścieżek, odnajdywania ścieżek otwartego celu, 

które można wykorzystać do opracowania zarówno ścieżki, jak i miejsca docelowego. Zdecydowana 

większość gier wykorzystuje rozwiązania pathfindingowe oparte na algorytmie zwanym A*. Chociaż jest 

wydajny i łatwy do wdrożenia, A* nie może pracować bezpośrednio z danymi z poziomu gry. Wymaga 

to, aby poziom gry był reprezentowany w określonej strukturze danych: ukierunkowanym nieujemnym 

wykresie ważonym. W tym rozdziale omówiono strukturę danych grafu, a następnie przyjrzymy się 

starszemu bratu algorytmu A*, algorytmowi Dijkstry. Chociaż Dijkstra jest częściej używana w 

podejmowaniu decyzji taktycznych niż w odnajdywaniu ścieżek, jest to prostsza wersja A* więc 

omówimy ją tutaj na drodze do pełnego algorytmu A*.Ponieważ struktura danych wykresu nie jest 



sposobem, w jaki większość gier w naturalny sposób reprezentowałaby dane poziomu, przyjrzymy się 

szczegółowo problemom z reprezentacją wiedzy związanym z przekształceniem geometrii poziomu w 

dane do odnajdywania ścieżek. Na koniec przyjrzymy się kilku dziesiątkom przydatnych odmian 

podstawowego algorytmu A* 

WYKRES ZNAJDOWANIA 

Ani A*, ani Dijkstra (ani ich wiele odmian) nie mogą pracować bezpośrednio na geometrii, która tworzy 

poziom gry. Opierają się na uproszczonej wersji poziomu przedstawionej w postaci wykresu. Jeśli 

uproszczenie zostanie wykonane dobrze, plan zwrócony przez pathfindera przyda się po 

przetłumaczeniu z powrotem na warunki gry. Z drugiej strony w uproszczeniu odrzucamy informacje, 

a to może być informacja istotna. Słabe uproszczenie może oznaczać, że ostateczna ścieżka nie jest tak 

dobra. Algorytmy wyszukiwania ścieżek wykorzystują rodzaj grafu zwanego skierowanym nieujemnym 

grafem ważonym. Zajmę się opisem pełnego grafu odnajdywania ścieżki za pomocą prostszych struktur 

grafów. 

WYKRESY 

Wykres jest strukturą matematyczną często przedstawianą w formie diagramu. Nie ma to nic 

wspólnego z bardziej powszechnym użyciem słowa „wykres” w znaczeniu dowolnego diagramu, 

takiego jak wykres kołowy lub histogram. Wykres składa się z dwóch różnych typów elementów: węzły 

są często rysowane jako punkty lub okręgi na diagramie wykresu, podczas gdy połączenia łączą węzły 

za pomocą linii (jak zobaczymy poniżej, oba te elementy są nazywane różnymi nazwami przez różne 

osoby ). Rysunek  

 

przedstawia strukturę wykresu. Formalnie graf składa się z zestawu węzłów i zestawu połączeń, gdzie 

połączenie jest po prostu nieuporządkowaną parą węzłów (węzły na każdym końcu połączenia). W 

przypadku odnajdywania ścieżek każdy węzeł zwykle reprezentuje region poziomu gry, taki jak pokój, 

odcinek korytarza, platforma lub mały obszar przestrzeni na zewnątrz. Połączenia pokazują, które 

lokalizacje są połączone. Jeśli pomieszczenie przylega do korytarza, węzeł reprezentujący 

pomieszczenie będzie miał połączenie z węzłem reprezentującym korytarz. W ten sposób cały poziom 

gry jest podzielony na regiony, które są ze sobą połączone. W dalszej części zobaczymy sposób 

przedstawiania poziomu gry w postaci wykresu, który nie jest zgodny z tym modelem, ale w większości 

przypadków jest to przyjęte podejście. Aby dostać się z jednego miejsca na poziomie do drugiego, 

korzystamy z połączeń. Jeśli możemy przejść bezpośrednio z naszego węzła początkowego do węzła 

docelowego, to nasze zadanie jest proste: używamy połączenia. W przeciwnym razie być może 

będziemy musieli korzystać z wielu połączeń i podróżować przez węzły pośrednie po drodze. Ścieżka 

przez wykres składa się z zera lub większej liczby połączeń. Jeśli węzeł początkowy i końcowy są takie 



same, w ścieżce nie ma połączeń. Jeśli węzły są połączone, potrzebne jest tylko jedno połączenie i tak 

dalej. 

WYKRESY WAŻONE 

Wykres ważony składa się z węzłów i połączeń, podobnie jak wykres ogólny. Oprócz pary węzłów dla 

każdego połączenia dodajemy wartość liczbową. W matematycznej teorii grafów nazywa się to wagą, 

aw grach częściej nazywa się to kosztem (chociaż wykres nadal jest nazywany „wykresem ważonym”, 

a nie „wykresem kosztowym”). Na przykładowym wykresie przedstawionym na rysunku  

 

widzimy, że każde połączenie jest oznaczone skojarzoną wartością kosztu. Koszty na wykresie 

odnajdywania ścieżki często reprezentują czas lub odległość. Jeśli węzeł reprezentujący jeden koniec 

korytarza znajduje się w dużej odległości od węzła reprezentującego drugi, koszt połączenia będzie 

duży. Podobnie poruszanie się między dwoma obszarami o trudnym terenie zajmie dużo czasu, więc 

koszt będzie duży. Koszty na wykresie mogą przedstawiać coś więcej niż tylko czas lub odległość. Mogą 

na przykład reprezentować ryzyko strategiczne lub dostępność łupów. Zobaczymy wiele zastosowań 

pathfindingu w sytuacjach, w których koszt jest kombinacją czasu, odległości i innych czynników. Dla 

całej trasy przez graf, od węzła początkowego do węzła docelowego, możemy obliczyć całkowity koszt 

ścieżki. Jest to po prostu suma kosztów każdego połączenia na trasie. Na rysunku poniżej, jeśli 

kierujemy się z węzła A do węzła C przez węzeł B, a koszty wynoszą 4 z A do B i 5 z B do C, całkowity 

koszt trasy wynosi 9. 

 

Punkty reprezentatywne w regionie 

Możesz od razu zauważyć, że jeśli dwa regiony są połączone (na przykład pokój i korytarz), odległość 

między nimi (a tym samym czas przejścia między nimi) wyniesie zero. Jeśli stoisz w drzwiach, przejście 



od strony pokoju na stronę korytarza jest natychmiastowe. Czy zatem wszystkie połączenia nie 

powinny mieć zerowego kosztu? Zwykle mierzymy odległości lub czasy połączeń od 

reprezentatywnego punktu w każdym regionie. Wybieramy więc środek pokoju i środek korytarza. Jeśli 

pokój jest duży a korytarz jest długi, to prawdopodobnie będzie duża odległość między ich punktami 

środkowymi, więc koszt będzie duży. Często zobaczysz to na diagramach grafów odnajdywania ścieżki, 

takich jak rysunek :  

 

w każdym regionie zaznaczony jest reprezentatywny punkt. Pełna analiza tego podejścia zostanie 

opisana w dalszej części. Jest to jedna z subtelności reprezentowania poziomu gry dla Pathfindera i 

powrócimy do problemów, które powoduje. 

Ograniczenie nieujemne 

Ponoszenie kosztów ujemnych wydaje się nie mieć sensu. Nie możesz mieć ujemnej odległości między 

dwoma punktami, a przemieszczenie się tam nie może zająć ujemnej ilości czasu. Matematyczna teoria 

grafów dopuszcza jednak wagi ujemne i mają one bezpośrednie zastosowanie w niektórych 

problemach praktycznych. Te problemy są całkowicie poza normalnym tworzeniem gier i wszystkie 

wykraczają poza zakres tej książki. Pisanie algorytmów, które mogą działać z wagami ujemnymi, jest 

zazwyczaj bardziej złożone niż w przypadku algorytmów o wagach ściśle nieujemnych. W szczególności 

algorytmy Dijkstry i A<sup>*<sup> powinny być używane tylko z wagami nieujemnymi. Możliwe jest 

skonstruowanie grafu o ujemnych wagach, tak aby algorytm odnajdywania ścieżki zwrócił sensowny 

wynik. Jednak w większości przypadków Dijkstra i A<sup>*</sup> weszliby w nieskończoną pętlę. To 

nie jest błąd algorytmów. Matematycznie nie ma czegoś takiego jak najkrótsza ścieżka na wielu 

wykresach o ujemnych wagach; rozwiązanie po prostu nie istnieje. Kiedy używam w tej książce terminu 

„koszt”, oznacza to wagę nieujemną. Koszty są zawsze dodatnie. Nigdy nie będziemy musieli używać 

wag ujemnych ani algorytmów, które sobie z nimi poradzą. Nigdy nie musiałem ich używać w żadnym 

projekcie tworzenia gier, nad którym pracowałem, i nie mogę przewidzieć sytuacji, w której mógłbym. 

KIERUNKOWE WYKRESY WAŻONE 

W wielu sytuacjach wykres ważony jest wystarczający do reprezentowania poziomu gry i widziałem 

implementacje, które używają tego formatu. Możemy jednak pójść o krok dalej. Główne algorytmy 

odnajdywania ścieżek wspierają użycie bardziej złożonej formy grafu, grafu skierowanego, > 



 

który często jest przydatny dla programistów. Do tej pory zakładaliśmy, że jeśli można przemieszczać 

się między węzłem A a węzłem B (np. pokój i korytarz), to można przejść z węzła B do węzła A. 

Połączenia przebiegają w obie strony, a koszt jest taki sam w obu kierunkach. Wykresy ukierunkowane 

zamiast tego zakładają, że połączenia są tylko w jednym kierunku. Jeśli możesz dostać się z węzła A do 

węzła B i na odwrót, to na grafie pojawią się dwa połączenia: jedno dla A do B i jedno dla B do A. Jest 

to przydatne w wielu sytuacjach. Po pierwsze, nie zawsze jest tak, że możliwość przejścia z A do B 

implikuje, że B jest osiągalny z A. Jeśli węzeł A reprezentuje podniesiony chodnik, a węzeł B 

reprezentuje podłogę magazynu pod nim, postać może łatwo spaść z punktu A do punktu B, ale nie 

będzie w stanie ponownie wskoczyć w górę. Po drugie, posiadanie dwóch połączeń w różnych 

kierunkach oznacza, że mogą wystąpić dwa różne koszty. Weźmy ponownie przykład z chodnikiem, ale 

dodajmy drabinę. Biorąc pod uwagę koszty w kategoriach czasu, spadnięcie z chodnika nie zajmuje 

prawie wcale czasu, ale wspinanie się po drabinie może zająć kilka sekund. Ponieważ koszty są 

powiązane z każdym połączeniem, można to w prosty sposób przedstawić: połączenie z A (chodnik) do 

B (piętro) ma niski koszt, a połączenie z B do A ma większy koszt. Matematycznie graf skierowany jest 

identyczny z grafem nieskierowanym, z tą różnicą, że para węzłów tworzących połączenie jest teraz 

uporządkowana. Podczas gdy połączenie < węzeł A, węzeł B, koszt > w grafie nieskierowanym jest 

identyczne jak <węzeł B, węzeł A, koszt> (o ile koszty są równe), w grafie skierowanym są to różne 

połączenia. 

TERMINOLOGIA 

Terminologia dotycząca wykresów jest różna. W tekstach matematycznych często widzisz raczej 

wierzchołki niż węzły i krawędzie niż połączenia (i, jak już widzieliśmy, wagi, a nie koszty). Wielu 

twórców sztucznej inteligencji, którzy aktywnie badają pathfinding, używa tej terminologii w 

kontaktach z literaturą matematyczną. Może to być mylące w kontekście tworzenia gier, ponieważ 

wierzchołki częściej odnoszą się do elementu geometrii 3D, co jest czymś zupełnie innym. Nie ma 

uzgodnionej terminologii dla grafów odnajdywania ścieżki w artykułach o grach i seminariach. 

Widziałem lokalizacje, a nawet „kropki” dla węzłów i widziałem łuki, ścieżki, łącza i „linie” dla połączeń. 

Będę używał terminologii węzłów i połączeń w tym rozdziale, ponieważ jest ona powszechna, 

stosunkowo znacząca (w przeciwieństwie do kropek i linii) i jednoznaczna (łuki i wierzchołki mają 

znaczenie w grafice gier). Ponadto, chociaż mówiłem o skierowanych nieujemnych grafach ważonych, 

prawie cała literatura dotycząca odnajdywania ścieżek nazywa je po prostu grafami i zakłada, że wiesz, 

o jaki rodzaj grafu chodzi. Zrobię to samo.  

REPREZENTACJA 



Musimy reprezentować nasz graf w taki sposób, aby algorytmy wyszukiwania ścieżek, takie jak A* i 

Dijkstra, mogły z nim współpracować. Jak zobaczymy, algorytmy muszą odpytywać połączenia 

wychodzące z dowolnego danego węzła. A dla każdego takiego połączenia muszą mieć dostęp do jego 

kosztu i miejsca docelowego. Możemy przedstawić wykres naszym algorytmom za pomocą 

następującego interfejsu:  

1 class Graph:  

2 # An array of connections outgoing from the given node.  

3 function getConnections(fromNode: Node) -> Connection[] 

4 

5 class Connection:  

6 # The node that this connection came from.  

7 fromNode: Node 

8 

9 # The node that this connection leads to.  

10 toNode: Node 

11 

12 # The non-negative cost of this connection.  

13 function getCost() -> float 

Klasa graph po prostu zwraca tablicę obiektów połączeń dla dowolnego przeszukiwanego węzła. Z tych 

obiektów można pobrać węzeł końcowy i koszt. Prosta implementacja tej klasy przechowuje 

połączenia dla każdego węzła i po prostu zwraca listę. Każde połączenie miałoby koszt i węzeł końcowy 

przechowywane w pamięci. Bardziej złożona implementacja może obliczyć koszt tylko wtedy, gdy jest 

to wymagane, wykorzystując informacje z aktualnej struktury poziomu gry. Zauważ, że na tej liście nie 

ma interfejsu dla węzła, ponieważ nie musimy go określać. W wielu przypadkach wystarczy nadanie 

węzłom unikalnej liczby i użycie liczb całkowitych jako typu danych. W rzeczywistości zobaczymy, że 

jest to szczególnie potężna implementacja, ponieważ otwiera pewne konkretne, bardzo szybkie 

optymalizacje algorytmu A*. 

DJKSTRA 

Algorytm Dijkstry nosi imię Edsgera Dijkstry, matematyka, który go wymyślił (i tego samego człowieka, 

który ukuł słynną frazę programistyczną „GOTO uważane za szkodliwe”). Algorytm Dijkstry nie został 

pierwotnie zaprojektowany do odnajdywania ścieżek, tak jak rozumieją go gry. Został zaprojektowany, 

aby rozwiązać problem matematycznej teorii grafów, myląco nazywany „najkrótszą ścieżką”. Tam, 

gdzie odnajdywanie ścieżek w grach ma jeden punkt początkowy i jeden punkt docelowy, algorytm 

najkrótszej ścieżki ma na celu znalezienie najkrótszych tras do dowolnego miejsca od punktu 

początkowego. Rozwiązaniem tego problemu będzie rozwiązanie problemu ze znajdowaniem ścieżki 

(w końcu znaleźliśmy najkrótszą drogę do każdego miejsca), ale jest to marnotrawstwo, jeśli 

zamierzamy wyrzucić wszystkie inne trasy. Można go zmodyfikować, aby generował tylko ścieżkę, którą 

jesteśmy zainteresowani, ale nadal jest w tym dość nieefektywny. Z powodu tych problemów Dijkstra 

jest rzadko używana w określaniu ścieżki produkcyjnej. I według mojej wiedzy nigdy jako główny 



algorytm odnajdywania ścieżki. Niemniej jest to ważny algorytm do analizy taktycznej i ma 

zastosowanie w kilku innych obszarach sztucznej inteligencji w grze. Wprowadzę go tutaj, a nie w tym 

rozdziale, ponieważ jest to prostsza wersja głównego algorytmu odnajdywania ścieżki A*, a 

zrozumienie Dijkstry na tyle, aby go zaimplementować, jest dobrym krokiem do zrozumienia i 

zaimplementowania A*.  

PROBLEM 

Mając graf (kierowany nieujemny graf ważony) i dwa węzły (nazywane startem i celem) w tym grafie, 

chcielibyśmy wygenerować ścieżkę od początku do celu tak, aby całkowity koszt ścieżki tej ścieżki był 

minimalny, tj. nie powinno być niższych ścieżek kosztów od początku do celu. Może istnieć dowolna 

liczba ścieżek o tym samym minimalnym koszcie. Rysunek  

 

ma 10 możliwych ścieżek, wszystkie przy tym samym minimalnym koszcie. Kiedy istnieje więcej niż 

jedna optymalna ścieżka, oczekujemy, że zostanie zwrócona tylko jedna i nie obchodzi nas, która to 

jest. Przypomnijmy, że ścieżka, której oczekujemy, że zostanie zwrócona, składa się z zestawu połączeń, 

a nie węzłów. Dwa węzły mogą być połączone więcej niż jednym połączeniem, a każde połączenie może 

mieć inny koszt (można na przykład spaść z chodnika lub zejść po drabinie). Dlatego musimy wiedzieć, 

jakich połączeń użyć; lista węzłów nie wystarczy. Wiele gier nie robi tego rozróżnienia. Istnieje co 

najwyżej jedno połączenie między dowolną parą węzłów. W końcu, jeśli istnieją dwa połączenia między 

parą węzłów, pathfinder powinien zawsze wybierać to, które ma niższy koszt. Jednak w niektórych 

aplikacjach koszty zmieniają się w trakcie gry lub między różnymi postaciami, a śledzenie wielu 

połączeń jest przydatne. Nie ma już pracy w algorytmie, aby poradzić sobie z wieloma połączeniami. A 

w tych zastosowaniach, w których jest to istotne, często jest niezbędne. Z tych powodów zawsze 

zakładam, że ścieżka składa się z połączeń.  

ALGORYTM 

Nieformalnie Dijkstra działa, biorąc pod uwagę ścieżki, które rozchodzą się od węzła początkowego 

wzdłuż jego połączeń. Gdy rozprzestrzenia się na bardziej odległe węzły, zapisuje kierunek, z którego 

przybył (wyobraź sobie, że rysuje kredowe strzałki na podłodze, aby wskazać drogę powrotną do 

początku). W końcu jedna z tych ścieżek dotrze do węzła docelowego, a algorytm może podążać za 

strzałkami kredowymi z powrotem do punktu początkowego, aby wygenerować kompletną trasę. Ze 

względu na sposób, w jaki Dijkstra reguluje proces rozprzestrzeniania, gwarantuje, że pierwsza 

prawidłowa ścieżka, którą znajdzie, będzie również najtańsza (lub jedna z najtańszych, jeśli jest ich 

więcej przy tym samym najniższym koszcie). Ta prawidłowa ścieżka zostanie znaleziona, gdy tylko 

algorytm rozważy węzeł celu. Kredowe strzałki zawsze wskazują najkrótszą drogę do startu. Rozłóżmy 

to bardziej szczegółowo. Dijkstra pracuje w iteracjach. W każdej iteracji rozważa jeden węzeł grafu i 

śledzi jego wychodzące połączenia, przechowując węzeł na drugim końcu tych połączeń na liście 



oczekujących. Gdy algorytm się rozpoczyna, na tej liście umieszczany jest tylko węzeł początkowy, więc 

w pierwszej iteracji uwzględnia węzeł początkowy. W kolejnych iteracjach wybiera węzeł z listy za 

pomocą algorytmu, który zaraz opiszę. Nazwę węzeł każdej iteracji „bieżącym węzłem”. Gdy bieżący 

węzeł jest celem, algorytm jest wykonywany. Jeśli lista zostanie kiedykolwiek opróżniona, wiemy, że 

cel nie może zostać osiągnięty. 

Przetwarzanie bieżącego węzła 

Podczas iteracji Dijkstra uwzględnia każde połączenie wychodzące z bieżącego węzła. Dla każdego 

połączenia znajduje węzeł końcowy i przechowuje całkowity koszt dotychczasowej ścieżki (nazwiemy 

go „dotychczasowy koszt”), wraz z połączeniem, z którego tam dotarł. W pierwszej iteracji, gdzie węzeł 

początkowy jest węzłem bieżącym, dotychczasowy całkowity koszt węzła końcowego każdego 

połączenia jest po prostu kosztem połączenia. Rysunek  

 

przedstawia sytuację po pierwszej iteracji. Każdy węzeł podłączony do węzła początkowego ma 

dotychczasowy koszt równy kosztowi połączenia, które do niego prowadziło, a także zapis, które to 

połączenie było. W przypadku iteracji po pierwszym, dotychczasowy koszt węzła końcowego każdego 

połączenia jest sumą kosztu połączenia i dotychczasowego kosztu węzła bieżącego (tj. węzła, z którego 

pochodzi połączenie). Rysunek  

 

przedstawia kolejną iterację tego samego wykresu. W tym przypadku dotychczasowy koszt 

przechowywany w węźle E jest sumą dotychczasowego kosztu od węzła B oraz kosztu połączenia IV z 

B do E. W implementacjach algorytmu nie ma rozróżnienia pomiędzy pierwszym a kolejnymi iteracje. 

Ustawiając dotychczasowy koszt węzła początkowego na 0 (ponieważ węzeł początkowy znajduje się 

w zerowej odległości od siebie), możemy użyć jednego kawałka kodu dla wszystkich iteracji. 

Listy węzłów 



Algorytm śledzi wszystkie węzły, które do tej pory widział na dwóch listach: otwartej i zamkniętej. Na 

liście otwartej rejestruje wszystkie węzły, które widział, ale które nie miały jeszcze własnej iteracji. 

Śledzi również te węzły, które zostały przetworzone na zamkniętej liście. Na początek lista otwarta 

zawiera tylko węzeł początkowy (do tej pory z zerowym kosztem), a lista zamknięta jest pusta. Każdy 

węzeł można traktować jako należący do jednej z trzech kategorii: może znajdować się na zamkniętej 

liście, po przetworzeniu we własnej iteracji; może znajdować się na liście otwartych, ponieważ został 

odwiedzony z innego węzła, ale nie został jeszcze przetworzony; lub nie może być na żadnej liście. 

Czasami mówi się, że węzeł jest zamknięty, otwarty lub nieodwiedzony. W każdej iteracji algorytm 

wybiera z otwartej listy węzeł o najniższym dotychczas koszcie. Jest to następnie przetwarzane w 

normalny sposób. Przetworzony węzeł jest następnie usuwany z listy otwartych i umieszczany na liście 

zamkniętej. Jest jedna komplikacja. Kiedy śledzimy połączenie z bieżącego węzła, założyliśmy, że 

skończymy w nieodwiedzonym węźle. Zamiast tego możemy skończyć w węźle, który jest albo otwarty, 

albo zamknięty, i będziemy musieli sobie z nimi radzić nieco inaczej. 

Obliczanie dotychczasowych kosztów dla węzłów otwartych i zamkniętych 

Jeśli podczas iteracji dotrzemy do otwartego lub zamkniętego węzła, to węzeł będzie już miał wartość 

dotychczasowego kosztu i zapis połączenia, które tam prowadziło. Proste ustawienie tych wartości 

spowoduje nadpisanie poprzedniej pracy wykonanej przez algorytm. Zamiast tego sprawdzamy, czy 

trasa, którą teraz znaleźliśmy, jest lepsza niż trasa, którą już znaleźliśmy. Oblicz wartość 

dotychczasowego kosztu jak zwykle, a jeśli jest wyższa niż zarejestrowana wartość (i będzie wyższa w 

prawie wszystkich przypadkach), to w ogóle nie aktualizuj węzła i nie zmieniaj listy. Jeśli nowa wartość 

dotychczasowego kosztu jest mniejsza niż obecny dotychczasowy koszt węzła, zaktualizuj ją o lepszą 

wartość i ustaw rekord połączenia. Węzeł należy wtedy umieścić na liście otwartych. Jeśli znajdował 

się wcześniej na zamkniętej liście, należy go stamtąd usunąć. Mówiąc ściśle, Dijkstra nigdy nie znajdzie 

lepszej trasy do zamkniętego węzła, więc moglibyśmy najpierw sprawdzić, czy węzeł jest zamknięty i 

nie zawracać sobie głowy sprawdzaniem dotychczasowych kosztów. Zrobiłaby to dedykowana 

implementacja Dijkstry. Zobaczymy, że to samo nie dotyczy algorytmu A<sup>*</sup> i będziemy 

musieli sprawdzić szybsze trasy w obu przypadkach. Rysunek 4.10 pokazuje aktualizację otwartego 

węzła na wykresie. Nowa trasa przez węzeł C jest szybsza, dlatego rekord węzła D jest odpowiednio 

aktualizowany. 

 

Zakończenie algorytmu 

Podstawowy algorytm Dijkstry kończy się, gdy lista otwarta jest pusta: uwzględnił wszystkie ody na 

grafie, które zostały osiągnięte od węzła początkowego, i wszystkie znajdują się na liście zamkniętej. 



W przypadku odnajdywania ścieżki interesuje nas tylko dotarcie do węzła celu, więc możemy 

zatrzymać się wcześniej. Algorytm powinien zakończyć się, gdy węzeł celu jest najmniejszym węzłem 

na liście otwartej. Zauważ, że oznacza to, że osiągnęliśmy już cel w poprzedniej iteracji, kiedy został on 

umieszczony na liście otwartych. Dlaczego po prostu nie zakończyć algorytmu, gdy tylko znajdziemy 

cel? Ponownie rozważ powyższy rysunek. Jeśli D jest węzłem docelowym, to najpierw znajdziemy go, 

gdy przetwarzamy węzeł B. Więc jeśli zatrzymamy się tutaj, otrzymamy trasę A–B–D, która nie jest 

najkrótszą trasą. Aby mieć pewność, że nie będzie krótszych tras, musimy poczekać, aż cel będzie miał 

jak dotąd najniższy koszt. W tym momencie i tylko wtedy wiemy, że trasa przez dowolny inny 

nieprzetworzony węzeł (otwarty lub nieodwiedzony) musi być dłuższa. Ta zasada jest często łamana, a 

wielu programistów implementuje swoje algorytmy odnajdywania ścieżek, aby kończyły się, gdy tylko 

węzeł celu jest widoczny, zamiast czekać na wybór go z otwartej listy. Niezależnie od tego, czy jest to 

zrobione celowo, czy z powodu błędu w implementacji, w praktyce jest to ledwo zauważalne. Bardzo 

często pierwsza znaleziona droga do celu jest najkrótsza, a nawet jeśli jest krótsza trasa, to zazwyczaj 

jest tylko odrobinę dłuższa. 

Odzyskiwanie ścieżki 

Ostatnim etapem jest odzyskanie ścieżki. Robimy to, zaczynając od węzła celu i patrząc na połączenie, 

które zostało użyte, aby tam dotrzeć. Następnie wracamy i patrzymy na węzeł początkowy tego 

połączenia i robimy to samo. Kontynuujemy ten proces, śledząc połączenia, aż do osiągnięcia 

pierwotnego węzła startowego. Lista połączeń jest poprawna, ale w złej kolejności, więc odwracamy 

ją i zwracamy listę jako nasze rozwiązanie. Rysunek  przedstawia prosty wykres po uruchomieniu 

algorytmu. Lista połączeń znaleziona przez śledzenie rekordów z powrotem z celu jest odwrócona, aby 

dać pełną ścieżkę.  

 

PSEUDO KOD 

Pathfinder Dijkstry przyjmuje jako dane wejściowe graf (zgodny z interfejsem podanym w poprzedniej 

sekcji), węzeł początkowy i węzeł końcowy. Zwraca tablicę obiektów połączeń, które reprezentują 

ścieżkę od węzła początkowego do węzła końcowego.  

1 function pathfindDijkstra(graph: Graph,  

2 start: Node,  

3 end: Node) -> Connection[]: 



4 # This structure is used to keep track of the information we need 

5 # for each node.  

6 class NodeRecord:  

7 node: Node 

8 connection: Connection 

9 costSoFar: float 

10 

11 # Initialize the record for the start node.  

12 startRecord = new NodeRecord() 

13 startRecord.node = start 

14 startRecord.connection = null 

15 startRecord.costSoFar = 0 

16 

17 # Initialize the open and closed lists.  

18 open = new PathfindingList() 

19 open += startRecord 

20 closed = new PathfindingList() 

21 

22 # Iterate through processing each node.  

23 while length(open) > 0:  

24 # Find the smallest element in the open list.  

25 current: NodeRecord = open.smallestElement() 

26 

27 # If it is the goal node, then terminate.  

28 if current.node == goal:  

29 break 

30 

31 # Otherwise get its outgoing connections.  

32 connections = graph.getConnections(current)  

33 

34 # Loop through each connection in turn.  



35 for connection in connections:  

36 # Get the cost estimate for the end node.  

37 endNode = connection.getToNode() 

38 endNodeCost = current.costSoFar + connection.getCost() 

39 

40 # Skip if the node is closed.  

41 if closed.contains(endNode):  

42 continue 

43 

44 # .. or if it is open and we’ve found a worse route.  

45 else if open.contains(endNode):  

46 # Here we find the record in the open list 

47 # corresponding to the endNode.  

48 endNodeRecord = open.find(endNode)  

49 if endNodeRecord.cost <= endNodeCost:  

50 continue 

51 

52 # Otherwise we know we’ve got an unvisited node, so make a 

53 # record for it.  

54 else:  

55 endNodeRecord = new NodeRecord() 

56 endNodeRecord.node = endNode 

57 

58 # We’re here if we need to update the node. Update the 

59 # cost and connection.  

60 endNodeRecord.cost = endNodeCost 

61 endNodeRecord.connection = connection 

62 

63 # And add it to the open list.  

64 if not open.contains(endNode):  

65 open += endNodeRecord 



66 

67 # We’ve finished looking at the connections for the current 

68 # node, so add it to the closed list and remove it from the 

69 # open list.  

70 open -= current 

71 closed += current 

72 

73 # We’re here if we’ve either found the goal, or if we’ve no more 

74 # nodes to search, find which.  

75 if current.node != goal:  

76 # We’ve run out of nodes without finding the goal, so there’s 

77 # no solution.  

78 return null 

79 

80 else:  

81 # Compile the list of connections in the path.  

82 path = [] 

83 

84 # Work back along the path, accumulating connections.  

while current.node != start:  

86 path += current.connection 

87 current = current.connection.getFromNode() 

88 

89 # Reverse the path, and return it.  

90 return reverse(path)  

Inne funkcje 

Lista odnajdywania ścieżek to wyspecjalizowana struktura danych, która działa bardzo podobnie do 

zwykłej listy. Zawiera zestaw struktur NodeRecord i obsługuje następujące dodatkowe metody:  

• Metoda smallElement zwraca strukturę NodeRecord z listy z najniższą wartością costSoFar.  

• Metoda zawiera(węzeł) zwraca wartość true tylko wtedy, gdy lista zawiera strukturę NodeRecord, 

której element węzła jest równy podanemu parametrowi.  



• Metoda find(node) zwraca strukturę NodeRecord z listy, której element węzła jest równy podanemu 

parametrowi.  

Dodatkowo użyłem funkcji reverse(array), która zwraca odwróconą kopię normalnej tablicy.  

STRUKTURY I INTERFEJSY DANYCH 

W algorytmie wykorzystywane są trzy struktury danych: prosta lista służąca do akumulacji końcowej 

ścieżki, lista wyszukiwania ścieżek używana do przechowywania list otwartych i zamkniętych oraz graf 

używany do wyszukiwania połączeń z węzła (i ich kosztów).  

Prosta lista 

Prosta lista nie ma kluczowego znaczenia dla wydajności, ponieważ jest używana tylko na końcu 

procesu wyszukiwania ścieżki. Może być zaimplementowana jako podstawowa lista połączona (na 

przykład std::list w C++) lub nawet tablica o zmiennym rozmiarze (taka jak std::vector w C++). 

Lista odnajdywania ścieżek 

Listy otwarte i zamknięte w algorytmie Dijkstry (oraz w A*) to krytyczne struktury danych, które 

bezpośrednio wpływają na wydajność algorytmu. Wiele wysiłku związanego z optymalizacją w 

pathfindingu zajmuje ich implementacja. W szczególności na liście znajdują się cztery operacje, które 

są krytyczne:  

1. Dodanie wpisu do listy (operator +=); 

2. Usunięcie wpisu z listy (operator -=); 

3. Znalezienie najmniejszego elementu (metoda najmniejszych elementów);  

4. Znalezienie wpisu na liście odpowiadającego danemu węzłowi (działają to obie metody zawiera i 

znajdź).  

Znalezienie odpowiedniej równowagi między tymi czterema operacjami jest kluczem do zbudowania 

szybkiego wdrożenia. Niestety balans nie zawsze jest identyczny w poszczególnych grach. Ponieważ 

lista odnajdywania ścieżek jest najczęściej używana z A* do odnajdywania ścieżek, wiele jej 

optymalizacji jest specyficznych dla tego algorytmu. Poczekam z bardziej szczegółowym opisem, aż 

przyjrzymy się A*. 

Wykres 

Widzieliśmy interfejs przedstawiony na wykresie w pierwszej części tego rozdziału. Metoda 

getConnections jest nazywana nisko w pętli i zazwyczaj jest krytycznym elementem wydajności, który 

należy uzyskać. Najpopularniejsza implementacja ma tablicę przeglądową indeksowaną przez węzeł 

(gdzie węzły są numerowane jako kolejne liczby całkowite). Wpis w tabeli przeglądowej jest tablicą 

obiektów połączeń. Tak więc metoda getConnections wymaga minimalnego przetwarzania i jest 

wydajna. Niektóre metody tłumaczenia poziomu gry na wykres odnajdywania ścieżek nie pozwalają na 

to proste podejście do wyszukiwania i dlatego mogą prowadzić do znacznie wolniejszego odnajdywania 

ścieżek. Takie sytuacje są opisane bardziej szczegółowo w dalszej części rozdziału, w Sekcji 4.4 o 

reprezentacji świata. Metody getToNode i getCost klasy Connection mają jeszcze większe znaczenie 

dla wydajności. Jednak w przeważającej większości implementacji metody te nie wykonują żadnego 

przetwarzania i w każdym przypadku zwracają one po prostu wartość przechowywaną. Klasa 

Connection może zatem wyglądać następująco:  

1 class Connection:  



2 cost: float 

3 fromNode: Node 

4 toNode: Node 

5 

6 function getCost() -> float:  

7 return cost 

8 

9 function getFromNode() -> Node:  

10 return fromNode 

11 

12 function getToNode() -> Node:  

13 return toNode 

Z tego powodu klasa Connection rzadko stanowi wąskie gardło wydajności. Oczywiście te wartości 

trzeba gdzieś obliczyć. Zwykle dzieje się tak, gdy poziom gry jest konwertowany na wykres i jest to 

proces offline niezależny od Pathfindera.  

WYDAJNOŚĆ DJKSTRY 

Praktyczna wydajność Dijkstry zarówno pod względem pamięci, jak i szybkości zależy głównie od 

wydajności operacji w strukturze danych listy odnajdywania ścieżek. Ignorując na chwilę wydajność 

struktury danych, możemy zobaczyć teoretyczną wydajność całego algorytmu. Algorytm uwzględnia 

każdy węzeł na grafie, który jest bliżej niż węzeł końcowy. Zadzwoń pod ten numer n. Dla każdego z 

tych węzłów przetwarza pętlę wewnętrzną raz dla każdego połączenia wychodzącego. Wywołaj średnią 

liczbę połączeń wychodzących na węzeł m. Tak więc sam algorytm ma prędkość wykonania O(nm). 

Całkowite wykorzystanie pamięci zależy zarówno od rozmiaru otwartej listy, jak i rozmiaru zamkniętej 

listy. Kiedy algorytm się kończy, na liście zamkniętej będzie n elementów i nie więcej niż nm na liście 

otwartej (w rzeczywistości zazwyczaj będzie mniej niż n elementów na liście otwartej). Więc 

najgorszym przypadkiem użycia pamięci jest O(nm). Aby uwzględnić czasy struktury danych, zwróćmy 

uwagę, że zarówno dodawanie listy, jak i operacja znajdowania są nazywane n razy, podczas gdy 

operacje ekstrakcji i najmniejszych elementów są nazywane n razy. Jeśli kolejność czasu wykonywania 

operacji dodawania lub znajdowania jest większa niż O(m) lub jeśli operacje ekstrakcji i najmniejszych 

elementów są większe niż O(1), rzeczywista wydajność wykonywania będzie gorsza niż O(nm). Aby 

przyspieszyć kluczowe operacje, często wybierane są implementacje struktury danych, które mają 

gorsze niż O(nm) wymagania dotyczące pamięci. Kiedy przyjrzymy się dokładniej implementacjom list 

w następnej sekcji, rozważymy ich wpływ na charakterystykę wydajności. Jeśli wyszukasz Dijkstrę w 

podręczniku informatyki, może ci powiedzieć, że jest to O(n<sup>2</sup>). W rzeczywistości jest to 

dokładnie powyższy wynik. Najgorsza możliwa wydajność występuje, gdy wykres jest tak gęsto 

połączony, że m &asymp; n. Prawie nigdy nie jest tak w przypadku wykresów reprezentujących poziomy 

gry: liczba połączeń na węzeł pozostaje w przybliżeniu stała bez względu na to, ile węzłów zawiera 

poziom, więc przytaczanie wydajności jako O(n2) byłoby mylące. Alternatywnie, wydajność może być 

podana jako O(m + n log n) w czasie, co jest wydajnością algorytmu przy użyciu struktury danych „Stopa 

Fibonacciego” dla list węzłów 



SŁABOŚCI 

Podstawowy problem z Dijkstrą polega na tym, że przeszukuje on cały wykres bezkrytycznie w 

poszukiwaniu najkrótszej możliwej trasy. Jest to przydatne, jeśli próbujemy znaleźć najkrótszą ścieżkę 

do każdego możliwego węzła (problem, dla którego zaprojektowano Dijkstrę), ale marnotrawstwo przy 

znajdowaniu ścieżki z punktu do punktu. Możemy zwizualizować sposób działania algorytmu, 

pokazując węzły znajdujące się obecnie na jego otwartych i zamkniętych listach na różnych etapach w 

typowym przebiegu. Pokazuje to rysunek  

 

W każdym przypadku granicę wyszukiwania tworzą węzły z listy otwartej, ponieważ węzły bliższe 

początku (tj. o niższych wartościach odległości) zostały już przetworzone i umieszczone na liście 

zamkniętej. 

Ostatnia część rysunku pokazuje stan list po zakończeniu działania algorytmu. Linia pokazuje najlepszą 

obliczoną ścieżkę. Zauważ, że większość poziomu została jeszcze zbadana, nawet z dala od 

generowanej ścieżki. Liczba węzłów, które zostały uwzględnione, ale nigdy nie zostały uwzględnione w 

ostatecznej trasie, nazywana jest wypełnieniem algorytmu. Ogólnie rzecz biorąc, chcesz wziąć pod 

uwagę jak najmniej węzłów, ponieważ każdy z nich wymaga czasu na przetworzenie. Czasami Dijkstra 

wygeneruje wzorzec wyszukiwania ze stosunkowo niewielką ilością wypełnienia. Jest to jednak raczej 

wyjątek niż reguła. W ogromnej większości przypadków Dijkstra cierpi z powodu straszliwego 

wypełnienia. Algorytmy z dużymi wypełnieniami, takie jak Dijkstra, są nieefektywne w znajdowaniu 

ścieżek z punktu do punktu i są rzadko używane. To prowadzi nas do gwiazdy algorytmów 

wyszukiwania ścieżek: A<sup>*</sup>. Można go traktować jako wersję Dijkstry o niskim wypełnieniu. 

A* 

Odnajdywanie ścieżek w grach jest równoznaczne z algorytmem A*. Choć po raz pierwszy opisana w 

1968 r., została spopularyzowana w branży w latach 90. i niemal natychmiast stała się wszechobecna. 

A* jest prosty do wdrożenia, bardzo wydajny i ma wiele możliwości optymalizacji. Każdy system 

odnajdywania ścieżek, z którym się zetknąłem w ciągu ostatnich 20 lat, wykorzystywał pewną odmianę 

A* jako kluczowy algorytm, a technika ta ma zastosowanie również w sztucznej inteligencji w grach 

znacznie poza odnajdywaniem ścieżek. W Części 5 zobaczymy, jak A* może służyć jako narzędzie 



podejmowania decyzji do planowania złożonych serii działań dla postaci. W przeciwieństwie do 

algorytmu Dijkstry, A* jest przeznaczony do wyszukiwania ścieżek od punktu do punktu i nie jest 

używany do rozwiązywania problemu najkrótszej ścieżki w teorii grafów. Można go zgrabnie rozszerzyć 

na bardziej złożone przypadki, jak zobaczymy później, ale zawsze zwraca pojedynczą ścieżkę od źródła 

do celu.  

PROBLEM 

Problem jest identyczny z tym, który rozwiązał nasz algorytm wyszukiwania ścieżek Dijkstry. Mając graf 

(kierowany nieujemny graf ważony) i dwa węzły w tym grafie (początek i cel), chcielibyśmy 

wygenerować ścieżkę tak, aby całkowity koszt ścieżki był minimalny wśród wszystkich możliwych 

ścieżek od początku do celu. Zrobi się każda ścieżka o minimalnym koszcie, a ścieżka powinna składać 

się z listy połączeń od węzła początkowego do węzła docelowego.  

ALGORYTM 

Nieformalnie algorytm działa w podobny sposób jak Dijkstra. Zamiast zawsze brać pod uwagę otwarty 

węzeł o najniższej dotychczasowej wartości kosztu, wybieramy węzeł, który z największym 

prawdopodobieństwem prowadzi do najkrótszej ogólnej ścieżki. Pojęcie „najprawdopodobniej” jest 

kontrolowane przez heurystykę. Jeśli heurystyka jest dokładna, algorytm będzie wydajny. Jeśli 

heurystyka jest okropna, może działać jeszcze gorzej niż Dijkstra. Bardziej szczegółowo, A* działa w 

iteracjach. W każdej iteracji bierze pod uwagę jeden węzeł grafu i śledzi jego wychodzące połączenia. 

Węzeł (znowu nazywany „węzłem bieżącym”) jest wybierany przy użyciu algorytmu selekcji 

podobnego do algorytmu Dijkstry, ale ze znaczną różnicą heurystyki, do której wrócimy później.  

Przetwarzanie bieżącego węzła 

Podczas iteracji A* uwzględnia każde połączenie wychodzące z bieżącego węzła. Dla każdego 

połączenia znajduje węzeł końcowy i przechowuje całkowity koszt dotychczasowej ścieżki 

(„dotychczasowy koszt”) oraz połączenie, z którego tam dotarło, tak jak poprzednio. Ponadto 

przechowuje jeszcze jedną wartość: oszacowanie całkowitego kosztu ścieżki od węzła początkowego 

przez ten węzeł do celu (nazwiemy tę wartość szacowanym całkowitym kosztem). To oszacowanie jest 

sumą dwóch wartości: dotychczasowego kosztu dotarcia do węzła i naszego oszacowania, jak daleko 

jest od węzła do celu. To oszacowanie jest generowane przez oddzielny fragment kodu i nie jest częścią 

algorytmu. Szacunki te nazywane są „wartością heurystyczną” węzła i nie mogą być ujemne (ponieważ 

koszty na wykresie są nieujemne, nie ma sensu stosowanie oszacowania ujemnego). Generowanie tej 

wartości heurystycznej jest kluczową kwestią we wdrażaniu algorytmu A* i powrócimy do tego później. 

Rysunek  



 

pokazuje obliczone wartości dla niektórych węzłów na wykresie. Węzły są oznaczone ich wartościami 

heurystycznymi, a dwie obliczone wartości (dotychczasowy koszt i szacowany całkowity koszt) są 

wyświetlane dla węzłów, które uwzględnił algorytm. 

Listy węzłów 

Tak jak poprzednio, algorytm przechowuje listę węzłów otwartych, które zostały odwiedzone, ale 

nieprzetworzone oraz węzłów zamkniętych, które zostały przetworzone. Węzły są przenoszone na listę 

otwartych, ponieważ znajdują się na końcu połączeń. Węzły są przenoszone na listę zamkniętych, 

ponieważ są przetwarzane we własnej iteracji. W przeciwieństwie do poprzednich, w każdej iteracji 

wybierany jest węzeł z listy otwartej o najmniejszym szacowanym koszcie całkowitym. To prawie 

zawsze różni się od węzła o najniższych do tej pory kosztach. Ta zmiana pozwala algorytmowi najpierw 

zbadać węzły, które są bardziej obiecujące. Jeśli węzeł ma mały szacowany całkowity koszt, to musi 

mieć stosunkowo krótki koszt do tej pory i stosunkowo małą szacowaną odległość do przebycia, aby 

osiągnąć cel. Jeśli szacunki są dokładne, węzły bliższe celu są brane pod uwagę jako pierwsze, 

zawężając wyszukiwanie do najbardziej dochodowego obszaru.  

Obliczanie dotychczasowych kosztów dla węzłów otwartych i zamkniętych 

Tak jak poprzednio, możemy dojść do otwartego lub zamkniętego węzła podczas iteracji i będziemy 

musieli zrewidować jego zarejestrowane wartości. Obliczamy dotychczasowy koszt jako normalny, a 

jeśli nowa wartość jest niższa niż istniejąca wartość węzła, będziemy musieli ją zaktualizować. Zauważ, 

że robimy to porównanie ściśle na podstawie dotychczasowego kosztu (jedynej wiarygodnej wartości, 

ponieważ nie zawiera ona żadnego elementu oszacowania), a nie oszacowanego całkowitego kosztu. 

W przeciwieństwie do Dijkstry, algorytm A* może znaleźć lepsze trasy do węzłów, które są już na 

zamkniętej liście. Jeśli poprzednie oszacowanie było bardzo optymistyczne, to węzeł mógł zostać 

przetworzony, myśląc, że jest to najlepszy wybór, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było. Powoduje 

to problem z pukaniem. Jeśli podejrzany węzeł został przetworzony i umieszczony na liście 

zamkniętych, oznacza to, że wszystkie jego połączenia zostały uwzględnione. Możliwe, że cały zestaw 

węzłów miał swoje dotychczasowe wartości kosztu oparte na dotychczasowym koszcie wątpliwego 

węzła. Aktualizacja wartości dla podejrzanego węzła nie wystarczy. Wszystkie jego połączenia będą 

również musiały zostać ponownie sprawdzone, aby propagować nową wartość. W przypadku rewizji 

węzła na liście otwartych nie jest to konieczne, ponieważ wiemy, że połączenia z węzła na liście 

otwartej nie zostały jeszcze przetworzone. Na szczęście istnieje prosty sposób na zmuszenie algorytmu 



do przeliczenia i rozpropagowania nowej wartości. Możemy usunąć węzeł z listy zamkniętych i umieścić 

go z powrotem na liście otwartej. Następnie poczeka, aż stanie się bieżącym węzłem i ponownie 

rozważy swoje połączenia. Wszelkie węzły, które opierają się na jego wartości, zostaną ostatecznie 

przetworzone ponownie. Rysunek  

 

pokazuje ten sam wykres, co na poprzednim diagramie, ale dwie iteracje później. Ilustruje aktualizację 

zamkniętego węzła na wykresie. Nowa trasa do E, przez węzeł C, jest szybsza, dlatego rekord węzła E 

jest odpowiednio aktualizowany i umieszczany na liście otwartych. W następnej iteracji wartość węzła 

G jest odpowiednio korygowana. Tak więc węzły zamknięte, które mają zmienione wartości, są 

usuwane z listy zamkniętych i umieszczane na liście otwartych. Otwarte węzły, które mają sprawdzone 

wartości, pozostają na liście otwartych, tak jak poprzednio. 

Zakończenie algorytmu 

W wielu implementacjach A* kończy się tak, jak (prawidłowo zaimplementowana wersja) Dijkstra: gdy 

węzeł docelowy jest najmniejszym węzłem na liście otwartej. Ale jak już widzieliśmy, węzeł, który ma 

najmniejszą wartość szacowanego całkowitego kosztu (i dlatego zostanie przetworzony w następnej 

iteracji i umieszczony na zamkniętej liście) może później wymagać korekty swoich wartości. Nie 

możemy już dłużej zagwarantować, tylko dlatego, że węzeł jest najmniejszy na liście otwartych, że 

mamy tam najkrótszą trasę. Zatem zakończenie A*, gdy węzeł docelowy jest najmniejszym na otwartej 

liście, nie gwarantuje, że zostanie znaleziona najkrótsza trasa. Dlatego naturalne jest pytanie, czy 

moglibyśmy uruchomić A* trochę dłużej, aby uzyskać gwarantowany optymalny wynik. Możemy to 

zrobić, wymagając, aby algorytm kończył się tylko wtedy, gdy węzeł na liście otwartej z najniższym 

dotychczas kosztem (nieoszacowany-całkowity-koszt) ma wartość kosztu większą niż koszt ścieżki, 

którą znaleźliśmy cel. Wtedy i tylko wtedy możemy zagwarantować, że nie zostanie znaleziona żadna 

przyszła droga na skróty. Niestety, nie daje to żadnych korzyści z używania algorytmu A*. Można 

wykazać, że nałożenie tego warunku wygeneruje taką samą ilość wypełnienia, jak uruchomienie 

algorytmu odnajdywania ścieżki Dijkstry. Węzły mogą być przeszukiwane w różnej kolejności i mogą 

występować niewielkie różnice w zestawie węzłów na liście otwartej, ale przybliżony poziom 

wypełnienia będzie taki sam. Innymi słowy, pozbawia A* wszelkiej przewagi w zakresie wydajności i 

sprawia, że jest praktycznie bezwartościowy. Implementacje A* zatem całkowicie opierają się na fakcie, 

że mogą teoretycznie generować nieoptymalne wyniki. Na szczęście można to kontrolować za pomocą 



funkcji heurystycznej. W zależności od wyboru funkcji heurystycznej możemy zagwarantować 

optymalne wyniki lub celowo pozwolić, aby nieoptymalne wyniki dały nam szybszą realizację. W dalszej 

części tej sekcji powrócimy do wpływu heurystyki. Ponieważ A* tak często flirtuje z nieoptymalnymi 

wynikami, duża liczba implementacji A* zamiast tego kończy się, gdy węzeł docelowy jest odwiedzany 

po raz pierwszy bez czekania, aż będzie najmniejszy na liście otwartych. Kiedy opisywałem to samo dla 

Dijkstry, spekulowałem, że często był to błąd w implementacji. W przypadku A* jest bardziej 

prawdopodobne, że będzie to celowe. Chociaż przewaga wydajności nie jest tak duża, jak robienie tego 

samego w Dijkstrze, wielu programistów uważa, że liczy się każdy najmniejszy szczegół, zwłaszcza że 

algorytm niekoniecznie będzie optymalny. 

Odzyskiwanie ścieżki 

Ostateczną ścieżkę otrzymujemy dokładnie w ten sam sposób, co poprzednio: zaczynając od celu i 

kumulując połączenia, gdy wracamy do węzła początkowego. Połączenia są ponownie odwrócone, aby 

utworzyć poprawną ścieżkę. 

PSEUDO KOD 

Dokładnie tak jak poprzednio, pathfinder przyjmuje jako dane wejściowe graf (zgodny z interfejsem 

podanym w poprzedniej sekcji), węzeł początkowy i węzeł końcowy. Wymaga również obiektu, który 

może generować szacunkowe koszty osiągnięcia celu z dowolnego danego węzła. W kodzie ten obiekt 

jest heurystyczny. Zostało to bardziej szczegółowo opisane w dalszej części sekcji dotyczącej struktur 

danych. Funkcja zwraca tablicę obiektów połączenia, która reprezentuje ścieżkę od węzła 

początkowego do węzła końcowego.  

1 function pathfindAStar(graph: Graph,  

2 start: Node,  

3 end: Node,  

4 heuristic: Heuristic 

5 ) -> Connection[]: 

6 # This structure is used to keep track of the 

7 # information we need for each node.  

8 class NodeRecord:  

9 node: Node 

10 connection: Connection 

11 costSoFar: float 

12 estimatedTotalCost: float 

13 

14 # Initialize the record for the start node.  

15 startRecord = new NodeRecord() 

16 startRecord.node = start 



17 startRecord.connection = null 

18 startRecord.costSoFar = 0 

19 startRecord.estimatedTotalCost = heuristic.estimate(start)  

20 

21 # Initialize the open and closed lists.  

22 open = new PathfindingList() 

23 open += startRecord 

24 closed = new PathfindingList() 

25 

26 # Iterate through processing each node.  

27 while length(open) > 0:  

28 # Find the smallest element in the open list (using the 

29 # estimatedTotalCost).  

30 current = open.smallestElement() 

31 

32 # If it is the goal node, then terminate.  

33 if current.node == goal:  

34 break 

35 

36 # Otherwise get its outgoing connections.  

37 connections = graph.getConnections(current)  

38 

39 # Loop through each connection in turn.  

40 for connection in connections:  

41 # Get the cost estimate for the end node.  

42 endNode = connection.getToNode() 

43 endNodeCost = current.costSoFar + connection.getCost() 

44 

45 # If the node is closed we may have to skip, or remove it 

46 # from the closed list.  

47 if closed.contains(endNode):  



48 # Here we find the record in the closed list 

49 # corresponding to the endNode.  

50 endNodeRecord = closed.find(endNode)  

51 

52 # If we didn’t find a shorter route, skip.  

53 if endNodeRecord.costSoFar <= endNodeCost:  

54 continue 

55 

56 # Otherwise remove it from the closed list.  

57 closed -= endNodeRecord 

58 

59 # We can use the node’s old cost values to calculate 

60 # its heuristic without calling the possibly expensive 

61 # heuristic function.  

62 endNodeHeuristic = endNodeRecord.estimatedTotalCost - 

63 endNodeRecord.costSoFar 

64 

65 # Skip if the node is open and we’ve not found a better 

66 # route.  

67 else if open.contains(endNode):  

68 # Here we find the record in the open list 

69 # corresponding to the endNode.  

70 endNodeRecord = open.find(endNode)  

71 

72 # If our route is no better, then skip.  

73 if endNodeRecord.costSoFar <= endNodeCost:  

74 continue 

75 

76 # Again, we can calculate its heuristic.  

77 endNodeHeuristic = endNodeRecord.cost - 

78 endNodeRecord.costSoFar 



79 

80 # Otherwise we know we’ve got an unvisited node, so make a 

81 # record for it.  

82 else:  

83 endNodeRecord = new NodeRecord() 

84 endNodeRecord.node = endNode 

85 

86 # We’ll need to calculate the heuristic value using 

87 # the function, since we don’t have an existing record 

88 # to use.  

89 endNodeHeuristic = heuristic.estimate(endNode)  

90 

91 # We’re here if we need to update the node. Update the 

92 # cost, estimate and connection.  

93 endNodeRecord.cost = endNodeCost 

94 endNodeRecord.connection = connection 

95 endNodeRecord.estimatedTotalCost = endNodeCost + 

endNodeHeuristic 

96 

97 # And add it to the open list.  

98 if not open.contains(endNode):  

99 open += endNodeRecord 

100 

101 # We’ve finished looking at the connections for the current 

102 # node, so add it to the closed list and remove it from the 

103 # open list.  

104 open -= current 

105 closed += current 

106 

107 # We’re here if we’ve either found the goal, or if we’ve no more 

108 # nodes to search, find which.  



109 if current.node != goal:  

110 # We’ve run out of nodes without finding the goal, so there’s 

111 # no solution.  

112 return null 

113 

114 else:  

115 # Compile the list of connections in the path.  

116 path = [] 

117 

118 # Work back along the path, accumulating connections.  

119 while current.node != start:  

120 path += current.connection 

121 current = current.connection.getFromNode() 

122 

123 # Reverse the path, and return it.  

124 return reverse(path)  

Zmiany z Dijkstra 

Algorytm jest prawie identyczny z algorytmem Dijkstry. Dodaje dodatkowe sprawdzenie, czy zamknięty 

węzeł wymaga aktualizacji i usunięcia z zamkniętej listy. Dodaje również dwie linie do obliczenia 

szacunkowego całkowitego kosztu węzła przy użyciu funkcji heurystycznej i dodaje dodatkowe pole w 

strukturze NodeRecord do przechowywania tych informacji. Zestaw obliczeń może służyć do uzyskania 

wartości heurystycznej z wartości kosztów istniejącego węzła. Robi się to po prostu po to, aby uniknąć 

wywoływania funkcji heurystycznej bardziej niż jest to konieczne. Jeśli węzeł miał już obliczoną 

heurystykę, ta wartość zostanie ponownie wykorzystana, gdy węzeł będzie wymagał aktualizacji. Poza 

tymi drobnymi zmianami kod jest identyczny. Jeśli chodzi o kod pomocniczy, metoda 

najmniejszyElement struktury danych listy odnajdywania ścieżek powinna teraz zwracać NodeRecord 

z najmniejszą wartością szacowanego całkowitego kosztu, a nie najmniejszą wartością 

dotychczasowego kosztu, jak poprzednio. W przeciwnym razie można użyć tych samych implementacji. 

STRUKTURY I INTERFEJSY DANYCH 

Struktura danych wykresu i prosta struktura danych ścieżki używane do gromadzenia ścieżki są 

identyczne z tymi używanymi w algorytmie Dijkstry. Struktura danych listy odnajdywania ścieżek ma 

metodę najmniejszych elementów, która obecnie uwzględnia szacowany koszt całkowity, a nie 

dotychczasowy koszt, ale poza tym jest taka sama. Na koniec dodaliśmy funkcję heurystyczną, która 

generuje szacunki odległości od danego węzła do celu.  

Lista odnajdywania ścieżek 



Przypomnij sobie z dyskusji na Dijkstrze, że cztery operacje składowe wymagane na liście odnajdywania 

ścieżek są następujące:  

1. Dodanie wpisu do listy (operator +=); 

2. Usunięcie wpisu z listy (operator -=); 

3. Znalezienie najmniejszego elementu (metoda najmniejszych elementów);  

4. Znalezienie wpisu na liście odpowiadającego danemu węzłowi (działają to obie metody zawiera i 

znajdź).  

Spośród tych operacji liczby 3 i 4 są zazwyczaj najbardziej owocne dla optymalizacji (chociaż ich 

optymalizacja często wymaga zmian kolejno liczb 1 i 2). W dalszej części tej sekcji przyjrzymy się 

konkretnej optymalizacji numeru 4, która używa struktury nie będącej listą. Naiwna implementacja 

liczby 3, polegająca na znalezieniu najmniejszego elementu na liście, polega na przyjrzeniu się każdemu 

węzłowi na otwartej liście, za każdym razem przez algorytm, w celu znalezienia najniższego 

całkowitego oszacowania ścieżki. Istnieje wiele sposobów na przyspieszenie tego procesu, a wszystkie 

z nich obejmują zmianę struktury listy, tak aby można było szybko znaleźć najlepszy węzeł. Ten rodzaj 

wyspecjalizowanej struktury danych listy jest zwykle nazywany kolejką priorytetową. Minimalizuje czas 

potrzebny na znalezienie najlepszego węzła. Kolejki priorytetowe to powszechna struktura danych 

wyszczególniona w każdym dobrym tekście algorytmu. 

Kolejki priorytetowe 

Najprostszym podejściem jest wymaganie sortowania listy otwartej. Oznacza to, że możemy 

natychmiast uzyskać najlepszy węzeł, ponieważ jest on pierwszym na liście. Ale upewnienie się, że lista 

jest posortowana, wymaga czasu. Moglibyśmy to posortować za każdym razem, gdy tego 

potrzebujemy, ale zajęłoby to bardzo dużo czasu. Bardziej efektywnym sposobem jest upewnienie się, 

że kiedy dodajemy rzeczy do listy otwartej, są one we właściwym miejscu. Wcześniej nowe węzły były 

dodawane do listy bez względu na kolejność, bardzo szybki proces. Wstawienie nowego węzła we 

właściwej, posortowanej pozycji na liście trwa dłużej. Jest to powszechny kompromis podczas 

projektowania struktur danych: jeśli szybko dodasz element, odzyskanie go może być kosztowne, a jeśli 

zoptymalizujesz pobieranie, dodanie może zająć trochę czasu. Jeśli lista otwarta jest już posortowana, 

dodanie nowego elementu polega na znalezieniu odpowiedniego punktu wstawiania na liście dla 

nowego elementu. W naszej dotychczasowej realizacji korzystaliśmy z połączonej listy. Aby znaleźć 

punkt wstawiania na połączonej liście, musimy przejrzeć każdy element na liście, aż znajdziemy taki, 

który ma wyższą całkowitą szacunkową ścieżkę niż nasza. Jest to szybsze niż wyszukiwanie najlepszego 

węzła, ale nadal nie jest zbyt wydajne. Jeśli używamy tablicy zamiast połączonej listy, możemy użyć 

wyszukiwania binarnego, aby znaleźć punkt wstawiania. Jest to szybsze, a w przypadku bardzo dużych 

list (a lista otwarta jest często ogromna) może zapewnić ogromne przyspieszenie. Dodawanie do 

posortowanej listy jest szybsze niż usuwanie z nieposortowanej listy. Jeśli dodaliśmy węzły mniej więcej 

tak często, jak je usunęliśmy, lepiej byłoby mieć posortowaną listę. Niestety, A* dodaje o wiele więcej 

węzłów niż pobiera do listy otwartych. I rzadko w ogóle usuwa węzły z zamkniętej listy. 

Sterty priorytetowe 

Sterty priorytetowe to oparta na tablicy struktura danych, która reprezentuje drzewo elementów. 

Każdy element w drzewie może mieć maksymalnie dwoje dzieci, z których oba muszą mieć wyższe 

wartości. Drzewo jest zrównoważone tak, że żadna gałąź nie jest głębiej niż o jeden poziom niż 

jakakolwiek inna. Dodatkowo wypełnia każdy poziom od lewej do prawej. Pokazuje to rysunek  



 

Ta struktura jest użyteczna, ponieważ umożliwia odwzorowanie drzewa na prostą tablicę w pamięci: 

lewe i prawe dzieci węzła znajdują się w tablicy odpowiednio na pozycji 2i i 2i + 1, gdzie i jest pozycją 

rodzica węzeł w tablicy. Zobacz Rysunek jako przykład, gdzie połączenia drzewa są nakładane na 

reprezentację tablicy. Dzięki tej ultrakompaktowej reprezentacji sterty można zastosować dobrze 

znany algorytm sortowania heapsort, który wykorzystuje strukturę drzewa do utrzymania porządku 

węzłów. Znalezienie najmniejszego elementu zajmuje stały czas (jest to zawsze pierwszy element: 

głowa drzewa). Usunięcie najmniejszego elementu lub dodanie dowolnego nowego elementu zajmuje 

O(log n), gdzie n to liczba elementów na liście. Sterta priorytetu jest dobrze znaną strukturą danych 

powszechnie używaną do planowania problemów i stanowi serce menedżera procesów systemu 

operacyjnego. 

Priorytetowe kolejki kubełkowe 

Kubełkowe kolejki priorytetowe to bardziej złożone struktury danych, które mają częściowo 

posortowane dane. Sortowanie częściowe ma na celu połączenie wydajności w różnych operacjach, 

dzięki czemu dodawanie elementów nie trwa zbyt długo, a usuwanie ich jest nadal szybkie. Tytułowe 

kubełki to małe listy zawierające nieposortowane elementy w określonym zakresie wartości. Same 

kubełki są posortowane, ale zawartość kubełków nie. Aby dodać do tego rodzaju kolejki priorytetowej, 

przeszukujesz zasobniki, aby znaleźć ten, do którego pasuje Twój węzeł. Następnie dodajesz go na 

początek listy zasobników. Ilustruje to rysunek.  

 

Kubełki można ułożyć na prostej liście, jako kolejkę priorytetową lub jako stałą tablicę. W tym drugim 

przypadku zakres możliwych wartości musi być dość mały (całkowite koszty ścieżki często mieszczą się 

w rozsądnie małym zakresie). Następnie kubełki mogą być ustawione w stałych odstępach: pierwszy 

kubełek może zawierać wartości od 0 do 10, drugi od 10 do 20 i tak dalej. W tym przypadku, gdy 

struktura danych nie musi szukać odpowiedniego zasobnika. Może przejść bezpośrednio tam, jeszcze 

bardziej przyspieszając dodawanie węzłów. Aby znaleźć węzeł z najniższym wynikiem, przejdź do 

pierwszego niepustego zasobnika i przeszukaj jego zawartość w poszukiwaniu najlepszego węzła. 

Zmieniając liczbę wiader, możesz uzyskać odpowiednią kombinację czasu dodawania i usuwania. 



Dostrajanie parametrów jest jednak czasochłonne i rzadko potrzebne. W przypadku bardzo dużych 

wykresów, takich jak te reprezentujące poziomy w grach online dla wielu graczy, przyspieszenie może 

być warte wysiłku programistycznego. W większości przypadków tak nie jest. Istnieją jeszcze bardziej 

złożone implementacje, takie jak „wiadra wielopoziomowe”, które mają posortowane listy wiader 

zawierające listy wiader zawierających nieposortowane elementy (i tak dalej). Zbudowałem system 

odnajdywania ścieżek, który używał wielopoziomowej listy życzeń, ale był to bardziej akt pychy niż 

konieczność programowania i nie zrobiłbym tego ponownie! 

Realizacje 

Z mojego doświadczenia wynika, że w odnajdywaniu ścieżek w grze występuje niewielka różnica w 

wydajności między stertami priorytetów a kolejkami z kubełkam. Zbudowałem wdrożenia produkcyjne 

wykorzystując oba podejścia. W przypadku bardzo dużych problemów ze znajdowaniem ścieżek (z 

milionami węzłów na wykresie) można zapisać wiaderkowe kolejki priorytetowe, które są łagodniejsze 

dla pamięci podręcznej procesora i dlatego są znacznie szybsze. W przypadku poziomów 

wewnętrznych z kilkoma tysiącami lub dziesiątkami tysięcy węzłów prostota sterty priorytetów (oraz 

fakt, że implementację często zapewnia język lub środowisko wykonawcze) jest często bardziej 

atrakcyjna. 

Funkcja heurystyczna 

Heurystyka jest często określana jako funkcja i może być zaimplementowana jako funkcja. Dotąd 

wolałem pokazywać to w pseudokodzie jako obiekt. Obiekt heurystyczny użyty w algorytmie ma prosty 

interfejs: 

1 class Heuristic:  

2 # An estimated cost to reach the goal from the given node.  

3 function estimate(node: Node) -> float 

Heurystyka dla każdego celu 

Ponieważ tworzenie innej funkcji heurystycznej dla każdego możliwego celu na świecie jest 

niewygodne, heurystyka jest często parametryzowana przez węzeł celu. W ten sposób można napisać 

ogólną implementację heurystyczną, która szacuje odległość między dowolnymi dwoma węzłami na 

grafie. Interfejs może wyglądać mniej więcej tak: 

1 class Heuristic:  

2 # Stores the goal node that this heuristic is estimating for.  

3 goalNode: Node 

4 

5 # Estimated cost to reach the stored goal from the given node.  

6 function estimate(fromNode: Node) -> float:  

7 return estimate(fromNode, goalNode)  

8 

9 # Estimated cost to move between any two nodes.  



10 function estimate(fromNode: Node, toNode: Node) -> float 

który może być następnie użyty do wywołania pathfindera w kodzie, takim jak:  

1. pathfindAStar(graph, start, end, new Heuristic(end))  

Prędkość heurystyczna 

Heurystyka jest wywoływana w najniższym punkcie pętli. Ponieważ dokonuje oszacowania, może 

obejmować jakiś proces algorytmiczny. Jeśli proces jest złożony, czas poświęcony na ocenę heurystyki 

może szybko zdominować algorytm odnajdywania ścieżki. Chociaż niektóre sytuacje mogą pozwolić na 

zbudowanie tabeli przeglądowej wartości heurystycznych, w większości przypadków liczba kombinacji 

jest ogromna, więc nie jest to praktyczne. O ile twoja implementacja nie jest trywialna, polecam 

uruchomić profiler w systemie odnajdywania ścieżek i szukać sposobów na optymalizację heurystyki. 

Widziałem sytuacje, w których programiści próbowali wycisnąć dodatkową szybkość z algorytmu 

odnajdywania ścieżki, gdy ponad 80% czasu wykonywania przeznaczono na ocenę heurystyki.  

UWAGI DO WDROŻENIA 

Projekt algorytmu A*, któremu do tej pory się przyglądaliśmy, jest najbardziej ogólny. Może pracować 

z dowolnym rodzajem wartości kosztu, z dowolnym typem danych dla węzłów oraz z wykresami, które 

mają ogromny zakres rozmiarów. Ta ogólność ma swoją cenę. Istnieją lepsze implementacje A* dla 

większości zadań odnajdywania ścieżek w grze. W szczególności, jeśli możemy założyć, że na grafie jest 

stosunkowo niewielka liczba węzłów (do 100 000, aby zmieścić około 2 Mb pamięci) i że te węzły można 

ponumerować za pomocą kolejnych liczb całkowitych, wtedy możemy znacznie przyspieszyć nasze 

wdrożenie. Nazywam tę tablicę węzłów A* (chociaż powinieneś być świadomy, że tę nazwę 

wymyśliłem; ściśle, algorytm to wciąż tylko A*) i jest to szczegółowo opisane poniżej. W zależności od 

struktury zwracanych wartości kosztów i założeń, jakie można poczynić na temat wykresu, można 

tworzyć jeszcze wydajniejsze implementacje. Większość z nich wykracza poza zakres tej książki (z 

łatwością można znaleźć w książce pomniejsze wariacje na temat wariacji odnajdywania ścieżki A*), ale 

najważniejsze są podane w krótkim wprowadzeniu na końcu tej części. Ogólna implementacja A* jest 

jednak nadal przydatna. W niektórych przypadkach możesz potrzebować zmiennej liczby węzłów (na 

przykład, jeśli poziom twojej gry jest stronicowany do pamięci w sekcjach) lub po prostu nie ma 

wystarczającej ilości dostępnej pamięci dla bardziej złożonych implementacji. Ogólna implementacja 

A* jest nadal najczęstsza i może być absolutnie najszybsza w sytuacjach, gdy bardziej wydajne 

implementacje nie są odpowiednie.  

WYDAJNOŚĆ ALGORYTMU 

Po raz kolejny największym czynnikiem określającym wydajność A* jest wydajność jego kluczowych 

struktur danych: listy odnajdywania ścieżek, wykresu i heurystyki. Ponownie, ignorując je, możemy po 

prostu spojrzeć na algorytm (jest to równoznaczne z założeniem, że wszystkie operacje na strukturze 

danych zajmują stały czas). Liczba iteracji, które wykonuje A*, jest określona przez liczbę węzłów, 

których całkowity szacowany koszt ścieżki jest mniejszy niż koszt celu. Nazwiemy ten numer l, inny niż 

n w analizie wydajności Dijkstry. Ogólnie rzecz biorąc, l powinno być mniejsze niż n. Wewnętrzna pętla 

A* ma taką samą złożoność jak Dijkstra, więc całkowita prędkość algorytmu wynosi O(lm), gdzie m jest 

średnią liczbą połączeń wychodzących z każdego węzła, jak poprzednio. Podobnie w przypadku użycia 

pamięci, A* kończy się wpisami O(lm) na swojej liście otwartej, co jest szczytowym wykorzystaniem 

pamięci przez algorytm. Oprócz obaw Dijkstry dotyczących wydajności listy odnajdywania ścieżek i 

wykresu, dodajemy funkcję heurystyczną. W powyższym pseudokodzie wartość heurystyczna jest 

obliczana raz na węzeł, a następnie używana ponownie. Jednak w pętli występuje to bardzo nisko, 



rzędu O(l) razy. Gdyby wartość heurystyczna nie została ponownie wykorzystana, nazwano by ją razy 

O(lm). Często funkcja heurystyczna wymaga pewnego przetwarzania i może zdominować obciążenie 

wykonania algorytmu. Rzadko jednak zdarza się, aby jego implementacja bezpośrednio zależała od 

rozmiaru problemu odnajdywania ścieżki. Chociaż może to być czasochłonne, heurystyka najczęściej 

będzie miała czas wykonania O(1) i będzie wymagała pamięci O(1), a zatem nie będzie miała wpływu 

na kolejność działania algorytmu. Jest to przykład sytuacji, w której kolejność algorytmu niekoniecznie 

mówi wiele o rzeczywistej wydajności kodu.  

TABLICA WĘZŁÓW A* 

Tablica węzłów A* to moja nazwa dla wspólnej implementacji algorytmu A*, która w wielu przypadkach 

jest szybsza niż ogólna implementacja A* powyżej. W kodzie, który oglądaliśmy do tej pory, dane są 

przechowywane dla każdego węzła na listach otwartych lub zamkniętych, a dane te są przechowywane 

jako instancja NodeRecord. Rekordy są tworzone, gdy węzeł jest najpierw brany pod uwagę, a 

następnie przenoszony między listą otwartą i zamkniętą, zgodnie z wymaganiami. W algorytmie 

istnieje kluczowy krok, w którym listy są przeszukiwane pod kątem rekordu węzła odpowiadającego 

danemu węzłowi.  

Utrzymywanie macierzy węzłów 

Możemy dokonać kompromisu, zwiększając wykorzystanie pamięci, aby poprawić szybkość 

wykonywania. Aby to zrobić, tworzymy tablicę wszystkich rekordów węzłów dla każdego węzła w 

całym grafie przed rozpoczęciem algorytmu. Ta tablica węzłów będzie zawierała rekordy dla węzłów, 

które nigdy nie będą brane pod uwagę (stąd marnotrawstwo pamięci), a także dla tych, które i tak 

zostałyby utworzone. Jeśli węzły są numerowane za pomocą kolejnych liczb całkowitych, w ogóle nie 

musimy szukać węzła na dwóch listach. Możemy po prostu użyć numeru węzła, aby wyszukać jego 

rekord w tablicy.  

Sprawdzanie, czy węzeł jest otwarty czy zamknięty 

Musimy znaleźć dane węzła, aby sprawdzić, czy znaleźliśmy lepszą trasę do węzła, czy też musimy 

dodać węzeł do jednej z dwóch list. Nasz oryginalny algorytm sprawdził każdą listę, otwartą i 

zamkniętą, aby zobaczyć, czy węzeł już tam był. Jest to bardzo powolny proces, zwłaszcza jeśli na każdej 

liście jest wiele węzłów. Byłoby przydatne, gdybyśmy mogli spojrzeć na węzeł i natychmiast odkryć, w 

jakiej liście, jeśli w ogóle, on się znajdował. Aby dowiedzieć się, na której liście znajduje się węzeł, 

dodajemy nową wartość do rekordu węzła. Ta wartość mówi nam, w której z trzech kategorii znajduje 

się węzeł: nieodwiedzony, otwarty lub zamknięty. To sprawia, że krok wyszukiwania jest rzeczywiście 

bardzo szybki (w rzeczywistości nie ma wyszukiwania i możemy przejść bezpośrednio do potrzebnych 

informacji). Nowa struktura NodeRecord wygląda następująco:  

1 # The structure used to track the information we need for each node.  

2 class NodeRecord:  

3 node: Node 

4 connection: Connection 

5 costSoFar: float 

6 estimatedTotalCost: float 

7 category: {CLOSED, OPEN, UNVISITED} 



gdzie członek kategorii jest OTWARTY, ZAMKNIĘTY lub NIEODWIEDZANY 

Zamknięta lista nie ma znaczenia 

Ponieważ wcześniej utworzyliśmy wszystkie węzły i znajdują się one w tablicy, nie musimy już w ogóle 

utrzymywać zamkniętej listy. Lista zamknięta jest używana tylko do sprawdzenia, czy znajduje się w 

niej węzeł, a jeśli tak, do pobrania rekordu węzła. Ponieważ mamy natychmiast dostępne rekordy 

węzłów, możemy znaleźć rekord. Dzięki rekordowi możemy spojrzeć na wartość kategorii i zobaczyć, 

czy została zamknięta.  

Implementacja listy otwartej 

Nie możemy pozbyć się listy otwartych w ten sam sposób, ponieważ nadal musimy mieć możliwość 

pobrania elementu z najniższym wynikiem. Możemy użyć tablicy w sytuacjach, gdy musimy pobrać 

rekord węzła z list otwartych lub zamkniętych, ale będziemy potrzebować oddzielnej struktury danych 

do przechowywania priorytetowej kolejki węzłów. Ponieważ nie musimy już przechowywać pełnego 

rekordu węzła w kolejce priorytetów, można to uprościć. Często kolejka priorytetowa musi po prostu 

zawierać numery węzłów, których rekordy można natychmiast wyszukać w tablicy węzłów. 

Alternatywnie kolejkę priorytetową można przeplatać z rekordami tablicy węzłów, czyniąc rekordy 

węzłów częścią połączonej listy:  

1 # The structure used to track the information we need for each node. 

2 class NodeRecord:  

3 node: Node 

4 connection: Connection 

5 costSoFar: float 

6 estimatedTotalCost: float 

7 category: {CLOSED, OPEN, UNVISITED} 

8 nextRecordInList: NodeRecord 

Chociaż tablica nie zmieni kolejności, każdy element tablicy ma łącze do następnego rekordu na 

połączonej liście. Sekwencja węzłów na tej połączonej liście przeskakuje po tablicy i może być używana 

jako kolejka priorytetowa do pobrania najlepszego węzła z otwartej listy. Chociaż widziałem 

implementacje, które dodają inne elementy do rekordu w celu obsługi bardziej złożonych kolejek 

priorytetowych, z mojego doświadczenia wynika, że to ogólne podejście prowadzi do marnowania 

pamięci (w końcu większości węzłów nie ma na liście), niepotrzebnej złożoności kodu ( kod do 

utrzymania kolejki priorytetowe może wyglądać bardzo brzydko) i problemy z pamięcią podręczną (jeśli 

to możliwe, należy unikać przeskakiwania pamięci). Zaleca się użycie oddzielnej kolejki priorytetów 

indeksów węzłów i wartości szacowanego całkowitego kosztu.  

Odmiana dużych wykresów 

Tworzenie wszystkich węzłów z wyprzedzeniem to strata miejsca, jeśli nie zamierzasz brać pod uwagę 

większości z nich. W przypadku małych wykresów na komputerze często warto marnować pamięć, aby 

przyspieszyć. W przypadku dużych wykresów lub konsol z ograniczoną pamięcią może to być 

problematyczne. W C lub innych językach ze wskaźnikami możemy połączyć te dwa podejścia, aby 

utworzyć tablicę wskaźników do rekordów węzłów, a nie tablicę samych rekordów, ustawiając 

wszystkie wskaźniki na NULL. W algorytmie A* tworzymy węzły, kiedy są potrzebne, tak jak poprzednio, 



i ustawiamy odpowiedni wskaźnik w tablicy. Kiedy dochodzimy do znalezienia listy, na której znajduje 

się węzeł, możemy sprawdzić, czy został utworzony, sprawdzając, czy jego wskaźnik ma wartość NULL 

(jeśli jest, to nie został utworzony i, dedukująco, musi być nieodwiedzony), jeśli jest tam i czy znajduje 

się na liście zamkniętej lub otwartej. Takie podejście wymaga mniej pamięci niż wcześniejsze 

przydzielenie wszystkich węzłów, ale nadal może zajmować zbyt dużo pamięci w przypadku bardzo 

dużych wykresów. Z drugiej strony, w przypadku języków z kosztownym wyrzucaniem elementów 

bezużytecznych (takich jak C#, używanym w silniku Unity) może być preferowane alokowanie obiektów 

z góry, gdy poziom jest ładowany, zamiast tworzenia ich i zbierania elementów bezużytecznych przy 

każdym wywołaniu odnajdywania ścieżki. Takie podejście jest nieodpowiednie w tej sytuacji. 

WYBÓR HEURYSTYKI 

Im dokładniejsza heurystyka, tym mniej wypełnienia A* będzie działać i tym szybciej będzie działać. 

Jeśli możesz uzyskać idealną heurystykę (taką, która zawsze zwraca dokładną minimalną odległość 

ścieżki między dwoma węzłami), A* weźmie pod uwagę tylko węzły wraz ze ścieżką o minimalnym 

koszcie: algorytm staje się O(p), gdzie p jest liczbą kroki na ścieżce. Niestety, aby obliczyć dokładną 

odległość między dwoma węzłami, zazwyczaj trzeba znaleźć między nimi najkrótszą drogę. 

Oznaczałoby to rozwiązanie problemu z odnajdywaniem ścieżki - co właśnie staramy się zrobić w 

pierwszej kolejności! Tylko w kilku przypadkach praktyczna heurystyka będzie dokładna. W przypadku 

heurystyk niedoskonałych A* zachowuje się nieco inaczej w zależności od tego, czy heurystyka jest zbyt 

niska, czy zbyt wysoka.  

Niedocenianie heurystyki 

Jeśli heurystyka jest zbyt niska, tak że zaniża rzeczywistą długość ścieżki, działanie A* trwa dłużej. 

Szacowany całkowity koszt będzie obciążony kosztem dotychczasowym (ponieważ wartość 

heurystyczna jest mniejsza niż rzeczywistość). Tak więc A* woli badać węzły bliżej węzła początkowego 

niż te bliżej celu. Wydłuży to czas potrzebny na znalezienie drogi do celu. Jeśli heurystyka nie 

doszacowuje we wszystkich możliwych przypadkach, wynik, który wygeneruje A*, będzie najlepszą 

możliwą ścieżką. Będzie to dokładnie ta sama ścieżka, którą wygenerowałby algorytm Dijkstry. Pozwala 

to uniknąć opisanego wcześniej problemu z nieoptymalnymi ścieżkami. Jeśli jednak heurystyka 

kiedykolwiek przeszacowuje, ta gwarancja zostanie utracona. W aplikacjach, w których dokładność jest 

ważniejsza niż wydajność, należy upewnić się, że heurystyka jest niedoszacowana. Kiedy czytasz 

artykuły o planowaniu ścieżek w problemach komercyjnych i akademickich, dokładność jest często 

bardzo ważna, a więc niedocenianie heurystyk obfituje. To nastawienie w literaturze na niedocenianie 

heurystyk często wpływa na twórców gier. W praktyce postaraj się nie odrzucać wprost przeceniania 

heurystyk. W grze nie chodzi o optymalną dokładność; chodzi o wiarygodność.  

Przecenianie heurystyk 

Jeśli heurystyka jest zbyt wysoka, tak że przeszacowuje rzeczywistą długość ścieżki, A* może nie zwrócić 

najlepszej ścieżki. A* będzie miał tendencję do generowania ścieżki z mniejszą liczbą węzłów, nawet 

jeśli połączenia między węzłami są bardziej kosztowne. Wartość szacowanego całkowitego kosztu 

będzie obciążona heurystycznie. Algorytm A* zwróci proporcjonalnie mniejszą uwagę na 

dotychczasowy koszt i będzie miał tendencję do faworyzowania węzłów, które mają mniejszą odległość 

do przebycia. To przesunie punkt ciężkości poszukiwań w kierunku celu szybciej, ale z perspektywą 

pominięcia najlepszych tras, aby się tam dostać. Oznacza to, że całkowita długość ścieżki może być 

większa niż najlepsza ścieżka. Na szczęście nie oznacza to, że nagle dostaniesz bardzo słabe ścieżki. 

Można wykazać, że jeśli heurystyka przeszacowuje co najwyżej x (tj. x jest największym 

przeszacowaniem dla dowolnego węzła na wykresie), to końcowa ścieżka będzie nie więcej niż x za 

długa. Przeszacowanie heurystyki jest czasami nazywane „niedopuszczalną heurystyką”. To nie znaczy, 



że nie możesz go używać; odnosi się do faktu, że algorytm A* nie zwraca już najkrótszej ścieżki. 

Przeszacowania mogą przyspieszyć A*, jeśli są prawie idealne, ponieważ szybciej trafiają na bramkę. 

Jeśli tylko nieznacznie przeszacowują, będą miały tendencję do tworzenia ścieżek, które często są 

identyczne z najlepszą ścieżką, więc jakość wyników nie jest głównym problemem. Ale margines błędu 

jest niewielki. Ponieważ heurystyka przeszacowuje więcej, szybko pogarsza działanie A*. O ile twoja 

heurystyka nie jest konsekwentnie bliska doskonałości, może być bardziej efektywne niedoszacowanie 

i zyskujesz dodatkową korzyść w postaci uzyskania poprawnej odpowiedzi. Spójrzmy na niektóre 

popularne heurystyki używane w grach.  

Odległość euklidesowa 

Wyobraź sobie, że wartości kosztów w naszym zadaniu z odnajdywaniem ścieżki odnoszą się do 

odległości na poziomie gry. Koszt połączenia generowany jest przez odległość między 

reprezentatywnymi punktami dwóch regionów. Jest to powszechny przypadek, szczególnie w grach 

FPS, w których każda droga przez poziom jest równie możliwa dla każdej postaci. W tym przypadku (i 

w innych, które są odmianami podejścia opartego na czystej odległości), powszechną heurystyką jest 

odległość euklidesowa. To na pewno jest niedoceniane. Odległość euklidesowa to odległość „w linii 

prostej”. Mierzy się go bezpośrednio między dwoma punktami w przestrzeni, przez ściany i przeszkody. 

Rysunek pokazuje odległości euklidesowe mierzone na poziomie wewnętrznym.  

 

Koszt połączenia między dwoma węzłami określa odległość między reprezentatywnymi punktami 

każdego regionu. Szacunek jest podawany przez odległość do reprezentatywnego punktu węzła celu, 

nawet jeśli nie ma bezpośredniego połączenia. Odległość euklidesowa jest zawsze albo dokładna, albo 

niedoszacowana. Poruszanie się po ścianach lub przeszkodach może tylko zwiększyć odległość. Jeśli nie 

ma takich przeszkód, to heurystyka jest dokładna. W przeciwnym razie jest to niedoszacowanie. W 

plenerze, przy niewielkich ograniczeniach ruchu, odległość euklidesowa może być bardzo dokładna i 

zapewniać szybkie odnajdywanie ścieżek. W środowiskach wewnętrznych, takich jak pokazane na 

rysunku powyżej, może to być dramatycznie niedoszacowane, powodując mniej niż optymalne 

odnajdywanie ścieżki. Rysunek przedstawia wypełnienie zwizualizowane dla zadania odnajdywania 

ścieżki, zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, opartym na kafelkach.  



 

Dzięki heurystyce odległości euklidesowej wypełnienie poziomu w pomieszczeniu jest dramatyczne, a 

wydajność słaba. Poziom na zewnątrz ma minimalne wypełnienie, a wydajność jest dobra. 

Heurystyka klastrów 

Heurystyka klastrów działa poprzez grupowanie węzłów w klastry. Węzły w klastrze reprezentują 

pewien region poziomu, który jest silnie połączony. Klastrowanie może odbywać się automatycznie 

przy użyciu algorytmów grupowania grafów. Często jednak klastrowanie jest ręczne lub jest produktem 

ubocznym projektowania poziomów (silniki gier oparte na portalach dobrze nadają się do tworzenia 

klastrów dla każdego pokoju). Następnie przygotowywana jest tabela przeglądowa, która podaje 

najmniejszą długość ścieżki między każdą parą klastrów. Jest to etap przetwarzania offline, który 

wymaga przeprowadzenia wielu prób znajdowania ścieżki między wszystkimi parami klastrów i 

gromadzenia ich wyników. Wybrany jest wystarczająco mały zestaw klastrów, aby można to było zrobić 

w rozsądnym czasie i przechowywać w rozsądnej ilości pamięci. Kiedy heurystyka jest wywoływana w 

grze, jeśli węzły początkowy i docelowy znajdują się w tym samym klastrze, do uzyskania wyniku 

używana jest odległość euklidesowa (lub inna rezerwa). W przeciwnym razie oszacowanie jest 

sprawdzane w tabeli. Pokazano to na rysunku na wykresie, na którym każde połączenie ma taki sam 

koszt w obu kierunkach. 

 

Heurystyka klastrów często znacznie poprawia wydajność odnajdywania ścieżek w pomieszczeniach w 

odległości większej niż odległość euklidesowa, ponieważ uwzględnia zawiłe trasy, które łączą pozornie 



pobliskie lokalizacje (odległość przez ścianę może być niewielka, ale droga między pomieszczeniami 

może obejmować wiele korytarze i obszary pośrednie). Ma jednak jedno zastrzeżenie. Ponieważ 

wszystkie węzły w klastrze mają tę samą wartość heurystyczną, algorytm A* nie może łatwo znaleźć 

najlepszej trasy przez klaster. Wizualizowane w kategoriach wypełnienia, klaster będzie miał tendencję 

do prawie całkowitego wypełnienia, zanim algorytm przejdzie do następnego klastra. Jeśli rozmiary 

klastrów są małe, nie stanowi to problemu, a dokładność heurystyki może być doskonała. Z drugiej 

strony tabela przeglądowa będzie duża (a czas wstępnego przetwarzania będzie ogromny). Jeśli 

rozmiary klastrów są zbyt duże, nastąpi marginalny wzrost wydajności, a prostsza heurystyka będzie 

lepszym wyborem. Widziałem i eksperymentowałem z różnymi modyfikacjami heurystyki klastrów, aby 

zapewnić lepsze oszacowania w obrębie klastra, w tym takie, które zawierają kilka obliczeń odległości 

euklidesowych dla każdego oszacowania. Istnieją możliwości zwiększenia wydajności, ale jak dotąd nie 

ma akceptowanych technik niezawodnej poprawy. Wydaje się, że jest to przypadek 

eksperymentowania w kontekście konkretnego projektu poziomu twojej gry. Grupowanie jest ściśle 

związane z hierarchicznym odnajdywaniem ścieżek, wyjaśnionym w sekcji 4.6, które również grupuje 

zestawy lokalizacji razem. Niektóre z obliczeń, które spotkamy tam dla odległości między klastrami, 

można dostosować do obliczenia heurystyki między klastrami. Nawet bez takich optymalizacji 

heurystyka klastra jest warta wypróbowania dla labiryntowych poziomów w pomieszczeniach. 

Wzory wypełnienia w A* 

Rysunek  

 

przedstawia wzory wypełnienia opartego na kafelkach poziomu wewnętrznego przy użyciu A* z 

różnymi heurystykami. W pierwszym przykładzie użyto heurystyki klastrów dostosowanej specjalnie 

do tego poziomu. Drugi przykład używał odległości euklidesowej, a ostatni przykład ma zerową 

heurystykę, która zawsze zwraca 0 (najbardziej dramatyczne możliwe niedoszacowanie). Wypełnienie 

wzrasta w każdym przykładzie; heurystyka klastrowa ma bardzo małe wypełnienie, podczas gdy 

heurystyka zerowa wypełnia większość poziomu. To dobry przykład kompromisu między wiedzą a 

wyszukiwaniem, o którym mówiliśmy w Części 2. Jeśli heurystyka jest bardziej złożona i bardziej 

dostosowana do specyfiki poziomu gry, algorytm A* potrzebuje mniej wyszukiwania. Zapewnia dużą 

wiedzę na temat problemu. Ostatecznym rozszerzeniem tego jest heurystyka z ostateczną wiedzą: 

całkowicie dokładne szacunki. Jak widzieliśmy, dałoby to optymalną wydajność A* bez wyszukiwania. 

Z drugiej strony odległość euklidesowa dostarcza trochę wiedzy. Wie, że koszt przemieszczania się 

między dwoma punktami zależy od ich odległości. Ta odrobina wiedzy pomaga, ale nadal wymaga 

więcej poszukiwań niż lepsza heurystyka. Heurystyka zerowa nie ma wiedzy i wymaga wielu 

poszukiwań. W naszym przykładzie wewnętrznym, gdzie występują duże przeszkody, odległość 



euklidesowa nie jest najlepszym wskaźnikiem rzeczywistej odległości. Na mapach zewnętrznych jest 

znacznie dokładniejszy. Rysunek  

 

przedstawia heurystykę zerową i euklidesową zastosowane do mapy zewnętrznej, na której jest mniej 

przeszkód. Teraz heurystyka Euklidesa jest dokładniejsza, a wypełnienie jest odpowiednio niższe. W 

tym przypadku odległość euklidesowa jest bardzo dobrą heurystyką i nie musimy próbować tworzyć 

lepszej. W rzeczywistości heurystyka klastrów nie poprawia wydajności (i może znacznie ją zmniejszyć) 

na otwartych poziomach zewnętrznych.  

Jakość heurystyki 

Tworzenie heurystyki jest znacznie bardziej sztuką niż nauką. Jego znaczenie jest niedoceniane przez 

twórców AI. Przy szybkości sprzętu do gier obecnej generacji, wielu programistów używa we wszystkich 

przypadkach prostej heurystyki odległości euklidesowej. O ile odnajdywanie ścieżek nie stanowi 

znaczącej części budżetu procesora twojej gry, może nie być warte zastanowienia się nad tym. Jeśli 

spróbujesz zoptymalizować heurystykę, jedynym pewnym sposobem jest wizualizacja wypełnienia 

algorytmu. Może to być w grze lub przy użyciu statystyk wyjściowych, które możesz później sprawdzić. 

Działanie na ślepo jest niebezpieczne. Odkryłem, że poprawki do heurystyki, o której myślałem, że 

byłyby korzystne, przyniosły gorsze wyniki.  

Dijkstra to A* 

Warto zauważyć, że algorytm Dijkstry jest podzbiorem algorytmu A*. W A* obliczamy szacowany 

całkowity koszt węzła, dodając wartość heurystyczną do dotychczasowego kosztu. A* następnie 

wybiera węzeł do przetworzenia na podstawie tej wartości. Jeśli heurystyka zawsze zwraca 0, to 

szacowany całkowity koszt będzie zawsze równy dotychczasowemu kosztowi. Gdy A* wybiera węzeł o 

najmniejszym szacowanym koszcie całkowitym, wybiera węzeł o dotychczas najniższym koszcie. To jest 

identyczne z Dijkstrą. A* z zerową heurystyką jest wersją Dijkstry punkt-punkt.  

REPREZENTACJA ŚWIATA 

Do tej pory zakładałem, że pathfinding odbywa się na grafie złożonym z węzłów i połączeń z kosztami. 

Jest to świat, o którym wie algorytm odnajdywania ścieżek, ale środowiska gry nie składają się z węzłów 

i połączeń. Aby wcisnąć swój poziom gry w Pathfinder, musisz dokonać pewnych translacji - od 

geometrii mapy i możliwości poruszania się twoich postaci po węzły i połączenia wykresu oraz funkcję 

kosztu, która je wycenia. Dla każdej reprezentacji świata odnajdywania ścieżek musimy podzielić 

poziom gry na połączone regiony, które odpowiadają węzłom i połączeniom. Różne sposoby, w jakie 

można to osiągnąć, nazywane są schematami podziału. Każdy schemat podziału ma trzy ważne 



właściwości, które kolejno rozważymy: kwantyzacja/lokalizacja, generowanie i poprawność. W 

kompletnej grze wybór reprezentacji świata będzie miał tyle wspólnego z twoim zestawem narzędzi, 

co techniczne problemy z implementacją.  

Kwantyzacja i lokalizacja 

Ponieważ wykres odnajdywania ścieżki będzie prostszy niż rzeczywisty poziom gry, potrzebny jest 

pewien mechanizm do konwersji lokalizacji w grze na węzły na wykresie. Kiedy postać zdecyduje, że 

chce na przykład dotrzeć do przełącznika, musi być w stanie przekonwertować swoją pozycję i 

położenie przełącznika na węzły wykresu. Ten proces nazywa się kwantyzacją. Podobnie, jeśli postać 

porusza się po ścieżce wygenerowanej przez Pathfinder, musi przekonwertować węzły w planie z 

powrotem na lokalizacje w świecie gry, aby mogła poruszać się poprawnie. Nazywa się to lokalizacją.  

Generowanie 

Istnieje wiele sposobów na dzielenie ciągłej przestrzeni na regiony i połączenia w celu odnajdywania 

ścieżek. Istnieje kilka standardowych metod stosowanych regularnie. Każda działa ręcznie (podział 

wykonywany ręcznie) lub algorytmicznie. Idealnie, oczywiście, chcielibyśmy użyć technik, które mogą 

być uruchamiane automatycznie. Z drugiej strony, techniki manualne często dają najlepsze rezultaty, 

ponieważ można je dostroić do każdego konkretnego poziomu gry. Najpopularniejszym schematem 

podziału stosowanym w technikach ręcznych jest domena Dirichleta. Najpopularniejszymi metodami 

algorytmicznymi są wykresy kafelkowe, punkty widoczności i siatki nawigacyjne. Spośród nich siatki 

nawigacyjne i punkty widoczności są często rozszerzane, aby automatycznie generowały wykresy pod 

pewnym nadzorem użytkownika.  

Ważność 

Jeśli plan mówi postaci, aby poruszała się po połączeniu z węzła A do węzła B, to postać powinna być 

w stanie wykonać ten ruch. Oznacza to, że gdziekolwiek postać znajduje się w węźle A, powinna być w 

stanie dotrzeć do dowolnego punktu w węźle B. Jeśli regiony kwantyzacji wokół A i B na to nie 

pozwalają, może to oznaczać, że tropiciel stworzył bezużyteczny plan. Schemat podziału jest ważny, 

jeśli wszystkie punkty w dwóch połączonych regionach są od siebie osiągalne. W praktyce większość 

schematów podziału nie wymusza ważności. Mogą istnieć różne poziomy trafności, jak pokazuje  

 

W pierwszej części rysunku sprawa nie jest taka zła. Algorytm „unikania ścian” z łatwością poradzi sobie 

z tym problemem. Na drugim rysunku z tym samym algorytmem jest to terminal. Użycie schematu 

podziału, który dałby drugi wykres, nie byłoby rozsądne. Korzystanie z pierwszego schematu 

spowoduje mniej problemów. Niestety, linia podziału jest trudna do przewidzenia, a niepoprawność 

łatwa do zniesienia jest tylko niewielką zmianą od patologicznego. Ważne jest, aby zrozumieć 

właściwości poprawności wykresów tworzonych przez każdy schemat podziału; przynajmniej ma to 

duży wpływ na rodzaje algorytmów poruszania się postaci, których można użyć. Przyjrzyjmy się więc 

głównym schematom podziału stosowanym w grach..  



WYKRESY PŁYTKOWE 

Poziomy oparte na kafelkach, w postaci dwuwymiarowej (2D) izometrycznej grafiki, były kiedyś 

wszechobecne, a teraz są najczęściej spotykane w grach niezależnych. Płytka jest jednak daleka od 

śmierci. Chociaż nie są one ściśle zbudowane z kafelków, wiele gier korzysta z siatek, w których 

umieszczają swoje trójwymiarowe (3D) modele. Podkładem grafiki jest nadal zwykła siatka. Na przykład 

gra taka jak Fortnite: Battle< Royale umieszcza swoje budynki i struktury na ścisłej siatce, aby budynki 

graczy mogły się z nimi bezproblemowo łączyć. Taką siatkę można po prostu przekształcić w wykres 

kafelkowy. Większość gier strategicznych czasu rzeczywistego (RTS) nadal intensywnie wykorzystuje 

wykresy oparte na kafelkach, a wiele gier terenowych korzysta z wykresów opartych na danych 

dotyczących wysokości i terenu. Poziomy oparte na kafelkach dzielą cały świat na regularne, zwykle 

kwadratowe regiony (chociaż sześciokątne regiony są czasami spotykane w turowych symulacjach 

wojennych).  

Schemat podziału 

Węzły na wykresie Pathfindera reprezentują kafelki w świecie gry. Każda płytka w świecie gry ma 

zwykle oczywisty zestaw sąsiadów (na przykład osiem otaczających płytek w prostokątnej siatce lub 

sześć w sześciokątnej siatce). Połączenia między węzłami odpowiadają łączem między płytką a jej 

bezpośrednimi sąsiadami.  

Kwantyzacja i lokalizacja 

Możemy określić, w którym kafelku znajduje się dowolny punkt na świecie, i często jest to szybki 

proces. W przypadku siatki kwadratowej, możemy po prostu użyć współrzędnych x i z postaci, aby 

określić kwadrat, w którym się ona znajduje. Na przykład:  

1 płytkaX: int = podłoga(x / rozmiar płytki)  

2 płytkiZ: int = podłoga (z / rozmiar płytki)  

gdzie floor to funkcja, która zwraca najwyższą wartość całkowitą mniejszą lub równą jej argumentowi, 

a tileX i tileZ identyfikują płytkę w regularnej siatce płytek. Podobnie w przypadku lokalizacji możemy 

użyć reprezentatywnego punktu w kafelku (często w środku kafelka), aby przekształcić węzeł z 

powrotem w lokalizację gry.  

Generowanie 

Wykresy oparte na kafelkach są generowane automatycznie. W rzeczywistości, ponieważ są one tak 

regularne (zawsze mają te same możliwe połączenia i są proste do kwantyzacji), mogą być generowane 

w czasie wykonywania. Implementacja wykresu opartego na kafelkach nie wymaga wcześniejszego 

przechowywania połączeń dla każdego węzła. Może je generować zgodnie z żądaniem Pathfindera. 

Większość gier pozwala na blokowanie płytek. W takim przypadku wykres nie zwróci połączeń do 

zablokowanych kafelków, a tropiciel nie będzie próbował się przez nie poruszać. W przypadku siatek 

opartych na kafelkach reprezentujących zewnętrzne pola wysokości (prostokątna siatka wartości 

wysokości) koszty często zależą od nachylenia. Dane pola wysokości służą do obliczania kosztu 

połączenia na podstawie odległości i nachylenia. Każda próbka w polu wysokości reprezentuje punkt 

środkowy kafelka na wykresie, a koszty można obliczyć na podstawie odległości i zmiany wysokości 

między dwoma punktami. W ten sposób zjazd w dół będzie kosztował mniej niż pod górę.  

Ważność 



W wielu grach wykorzystujących układy oparte na kafelkach kafelek będzie albo całkowicie 

zablokowany, albo całkowicie pusty. W takim przypadku, jeśli jedyne połączone kafelki są puste, 

wykres na pewno będzie poprawny. Gdy węzeł wykresu jest tylko częściowo zablokowany, wykres 

może nie być prawidłowy, w zależności od kształtu blokady. Rysunek  

 

pokazuje dwa przypadki: jeden, w którym częściowe zablokowanie nie powoduje, że wykres jest 

nieważny, a drugi, w którym tak jest. 

Przydatność 

Chociaż poziomy oparte na kafelkach są jednymi z najłatwiejszych do przekształcenia w reprezentację 

wykresu, w grze często występuje ogromna liczba kafelków. Mały poziom RTS może mieć setki tysięcy 

kafelków. Oznacza to, że pathfinder musi ciężko pracować, aby zaplanować rozsądne ścieżki. Kiedy 

plany zwrócone przez pathfinder są narysowane na wykresie (przy użyciu lokalizacji dla każdego węzła 

w planie), mogą wydawać się blokowe i nieregularne. Postacie przestrzegające planu będą wyglądać 

dziwnie. Ilustruje to rysunek  

 



Chociaż jest to problem we wszystkich schematach podziału, jest najbardziej zauważalny w przypadku 

wykresów kafelkowych  

DOMENY DIRICHLETA 

Domena Dirichleta, określana również jako wielokąt Voronoi w dwóch wymiarach, jest obszarem 

wokół jednego ze skończonych zbiorów punktów źródłowych, których wnętrze składa się ze 

wszystkiego, co jest bliżej tego punktu źródłowego niż jakikolwiek inny. 

Schemat podziału 

Węzły odnajdujące ścieżki mają skojarzony punkt w przestrzeni zwany punktem charakterystycznym, 

a kwantyzacja odbywa się poprzez mapowanie wszystkich lokalizacji w domenie Dirichleta punktu na 

węzeł. Aby określić węzeł dla lokalizacji w grze, znajdujemy najbliższy punkt charakterystyczny. Zbiór 

punktów charakterystycznych jest zwykle określany przez projektanta poziomu jako część danych 

poziomu. Możesz myśleć o domenach Dirichleta jako o stożkach pochodzących z punktu źródłowego. 

Jeśli spojrzysz na nie od góry, jak na rysunku, 

 

obszar każdego stożka, który widzisz, jest obszarem, który „należy” do tego punktu źródłowego. Jest 

to często przydatna wizualizacja do rozwiązywania problemów. Podstawowa idea została rozszerzona 

tak, aby używać różnych funkcji zaniku dla każdego węzła, więc niektóre węzły mają większe 

„przyciąganie” niż inne w kroku kwantyzacji. Jest to czasami nazywane ważoną domeną Dirichleta: 

każdy punkt ma powiązaną wartość wagi, która kontroluje rozmiar jego regionu. Zmiana ciężaru jest 

równoznaczna ze zmianą nachylenia na stożku; szyszki lokatorów mają większe regiony. Ale należy 

zachować ostrożność. Po zmianie nachylenia możesz uzyskać dziwne efekty. Rysunek  

 

przedstawia domeny Dirichleta w przejściu. Widać, że koniec korytarza należy do niewłaściwego 

punktu źródłowego: gruby stożek wysunął się z powrotem. Może to utrudnić debugowanie problemów 

ze znajdowaniem ścieżek. Jeśli ręcznie przypisujesz ważone domeny Dirichleta, dobrym pomysłem jest 

wyświetlenie ich w celu sprawdzenia nakładających się problemów. Połączenia są nawiązywane 

między sąsiadującymi domenami. Wzorzec połączeń można znaleźć za pomocą struktury 

matematycznej, która ma głębokie powiązania z diagramami Voronoi, zwanej triangulacją Delaunaya. 

Krawędzie triangulacji Delaunaya to połączenia w grafie, a wierzchołki to punkty charakterystyczne 



domen. Tworzenie triangulacji Delaunaya zbioru punktów wykracza poza zakres tej książki. Istnieje 

wiele stron internetowych poświęconych algorytmom konstruowania triangulacji Delaunaya. Aby 

zapoznać się z akademickim przeglądem podejść. Wielu programistów nie przejmuje się jednak 

matematycznie poprawnym algorytmem. Albo zmuszają artystę do określenia połączeń w ramach 

projektu poziomu, albo rzucają promienie między punktami, aby sprawdzić połączenia (patrz metoda 

punktów widoczności poniżej). Nawet jeśli użyjesz metody triangulacji Delaunaya, będziesz musiał 

sprawdzić, czy domeny, które się stykają, mogą być rzeczywiście przenoszone między nimi, ponieważ 

na przykład na drodze może znajdować się ściana. 

Kwantyzacja i lokalizacja 

Pozycje są kwantyzowane poprzez znalezienie najbliższego punktu charakterystycznego. 

Przeszukiwanie wszystkich punktów w celu znalezienia najbliższego jest procesem czasochłonnym 

(proces O(n), gdzie n to liczba domen). Zazwyczaj używamy pewnego rodzaju algorytmu 

partycjonowania przestrzennego (drzewa poczwórne, ośmiokątne, binarne partycjonowanie 

przestrzeni lub mapa o wielu rozdzielczościach), aby umożliwić nam uwzględnienie tylko tych punktów, 

które znajdują się w pobliżu. Lokalizacja węzła jest określona przez położenie charakterystycznego 

punktu, który tworzy domenę (tj. wierzchołek stożka w powyższym przykładzie). 

Ważność 

Domeny Dirichleta mogą tworzyć skomplikowane kształty. Nie ma możliwości zagwarantowania, że 

podróż z punktu w jednej domenie do punktu w połączonej domenie nie przejdzie przez trzecią 

domenę. Ta trzecia domena może być nie do przejścia i mogła zostać zdyskontowana przez pioniera. 

W takim przypadku podążanie ścieżką doprowadzi do problemu. Ściśle więc, domeny Dirichleta 

generują nieprawidłowe wykresy. W praktyce jednak rozmieszczenie węzłów często opiera się na 

konstrukcji przeszkód. Przeszkodom zwykle nie przypisuje się własnych domen, dlatego nieważność 

wykresu jest rzadko ujawniana. Aby się upewnić, możesz zapewnić pewien rodzaj mechanizmu 

zapasowego (np. Unikanie zachowania sterowania ścianami), aby rozwiązać problem i uniknąć sytuacji, 

w których twoje postacie szczęśliwie wpadają na ściany. 

Przydatność 

Domeny Dirichleta są bardzo szeroko stosowane. Mają tę zaletę, że są bardzo łatwe do 

zaprogramowania (automatyczne generowanie połączeń na bok) i łatwe do zmiany. Możliwa jest 

szybka zmiana struktury grafu odnajdywania ścieżki w narzędziu do edycji poziomu bez konieczności 

zmiany geometrii poziomu. 

PUNKTY WIDOCZNOŚCI 

Można wykazać, że optymalna ścieżka przez dowolne środowisko 2D zawsze będzie miała punkty 

przegięcia (tj. punkty na ścieżce, w których zmienia się kierunek) na wypukłych wierzchołkach 

otoczenia. Jeśli poruszająca się postać ma pewien promień, te punkty przegięcia są zastępowane 

łukami koła w pewnej odległości od wierzchołka. Ilustruje to rysunek 



  

W trzech wymiarach obowiązuje to samo, ale punkty przegięcia znajdują się albo na wypukłych 

krawędziach wielokąta, albo na wierzchołkach. W każdym przypadku możemy przybliżyć te punkty 

przegięcia, wybierając punkt charakterystyczny, który jest odsunięty od wierzchołków na niewielką 

odległość. To nie da nam krzywych, ale da nam wiarygodne ścieżki. Te nowe punkty charakterystyczne 

można obliczyć z geometrii, rozszerzając nieco geometrię i obliczając krawędzie nowe geometrii.  

Schemat podziału 

Ponieważ te punkty przegięcia naturalnie występują na najkrótszej ścieżce, możemy użyć ich jako 

węzłów w grafie odnajdywania ścieżki. Praca nad aktualną geometrią poziomu da nam zdecydowanie 

za dużo punktów przegięcia. Potrzebna jest uproszczona wersja, abyśmy mogli znaleźć punkty 

przegięcia, w których zmienia się geometria w dużej skali. Może być możliwe zaczerpnięcie tych 

punktów z geometrii kolizyjnej lub mogą one być generowane specjalnie. Te punkty przegięcia można 

następnie wykorzystać jako lokalizacje węzłów do zbudowania wykresu. Aby dowiedzieć się, jak te 

punkty są połączone, między nimi rzutowane są promienie, a połączenie jest tworzone, jeśli promień 

nie koliduje z żadną inną geometrią. Jest to prawie równoznaczne z stwierdzeniem, że jeden punkt 

można zobaczyć z drugiego. Z tego powodu nazywa się to podejściem „punktów widoczności”. W wielu 

przypadkach wynikowy wykres jest ogromny. Na przykład złożona jaskinia może mieć wiele setek 

punktów przegięcia, z których każdy może widzieć większość pozostałych. Pokazuje to rysunek  



 

Kwantyzacja, lokalizacja i ważność 

Na potrzeby kwantyzacji zwykle przyjmuje się, że punkty widzialności reprezentują centra domen 

Dirichleta. Ponadto, jeśli do kwantyzacji używane są domeny Dirichleta, punkty skwantowane do 

dwóch połączonych węzłów mogą nie być w stanie się ze sobą połączyć. Jak widzieliśmy w domenach 

Dirichleta powyżej, oznacza to, że wykres jest całkowicie nieprawidłowy.  

Przydatność 

Pomimo głównych wad podejście punktów widoczności jest stosunkowo popularną metodą 

automatycznego generowania wykresów. Jednak moim zdaniem wyniki nie są warte wysiłku. 

Początkowe wyniki są pozytywne, ale potrzeba wielu manipulacji i ręcznego czyszczenia, aby uzyskać 

końcowy wykres, który pokonuje obiekt. Polecam zamiast tego spojrzenie na siatki nawigacyjne: mają 

wiele takich samych zalet, ale znacznie zmniejszają liczbę połączeń i wymagają znacznie mniej 

dostosowań. 

SIATKI NAWIGACYJNE 

Wykresy oparte na kafelkach, domeny Dirichleta i punkty widoczności to przydatne schematy podziału, 

które możesz mieć w swoim zestawie narzędzi, ale większość nowoczesnych gier ze środowiskami 3D 

wykorzystuje siatki nawigacyjne (często skracane do „navmesh”) do znajdowania ścieżek. Podejście 

siatki nawigacyjnej do odnajdywania ścieżek wykorzystuje fakt, że projektant poziomów musi już 

określić sposób, w jaki poziom jest połączony, regiony, które ma i czy w grze jest jakakolwiek sztuczna 

inteligencja, czy nie. Sam poziom składa się z wielokątów połączonych z innymi wielokątami. Możemy 

użyć tej struktury graficznej jako podstawy reprezentacji odnajdywania ścieżki.  

Schemat podziału 

Wiele gier używa wielokątów podłogi, zdefiniowanych przez artystów, jako regiony. Każdy wielokąt 

pełni rolę węzła na wykresie, jak pokazano na rysunku. 



 

Wykres opiera się na geometrii siatki poziomu i dlatego jest często nazywany siatką nawigacyjną lub 

po prostu „navmesh”. Ponieważ liczba wielokątów w scenie dramatycznie wzrosła, w ciągu ostatnich 

15 lat, coraz rzadziej podłogi są reprezentowane przez niewielką liczbę dużych trójkątów. W ten sam 

sposób, w jaki podejście punktów widoczności wymaga uproszczonej geometrii zastępczej, aby 

wykresy były czytelne, siatki nawigacyjne rzadko są w stanie pracować na tej samej geometrii, co 

renderer. Jednak dość często zdarza się, że scena wymaga osobnej uproszczonej geometrii kolizyjnej. 

Ta geometria jest zwykle wystarczająco prosta, aby zbudować siatkę nawigacyjną. Niezależnie od 

źródła geometrii, węzły na wykresie reprezentują wielokąty. Dwa węzły są połączone, jeśli 

odpowiadające im wielokąty mają wspólną krawędź. Wielokąty stropowe są zazwyczaj trójkątami, ale 

mogą być czworokątami. Węzły mają zatem trzy lub cztery połączenia. Tworzenie siatki nawigacyjnej 

zwykle wiąże się z oznaczeniem przez artystę poszczególnych wielokątów jako podłogi w swoim 

pakiecie do modelowania. Być może i tak będą musieli to zrobić, aby określić efekty dźwiękowe lub 

charakterystykę przyczepności. Siatki nawigacyjne wymagają mniejszej interwencji artysty niż inne 

podejścia, z wyjątkiem wykresów opartych na kafelkach.  

Kwantyzacja i lokalizacja 

Pozycja jest zlokalizowana w wieloboku podłogi, który ją zawiera. Moglibyśmy przeszukać dużą liczbę 

wielokątów, aby znaleźć właściwy, lub użyć złożonej struktury danych przestrzennych, aby przyspieszyć 

zapytanie. Ale często lepiej jest, jeśli zastosujemy założenie o spójności. Spójność odnosi się do faktu, 

że jeśli wiemy, w którym miejscu znajdował się znak w poprzedniej klatce, prawdopodobnie w 

następnej klatce znajduje się w tym samym węźle lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Możemy najpierw 

sprawdzić te węzły. To podejście jest przydatne w wielu schematach podziału, ale jest szczególnie 

ważne w przypadku map nawigacyjnych. Jakkolwiek określamy węzeł, należy zachować ostrożność, gdy 

postać nie dotyka podłogi. Jeśli po prostu znajdziemy wielokąt pionowo pod nim i skwantyzujemy go 

tam, możliwe jest umieszczenie postaci w zupełnie nieodpowiednim węźle, gdy spada lub skacze. Na 



przykład na rysunku postać jest skwantowana do dołu pomieszczenia, mimo że w rzeczywistości 

korzysta z pomostów powyżej.  

 

Może to spowodować, że postać zmieni swoją trasę tak, jakby znajdowała się na dole pokoju; nie 

pożądany efekt. Spójność również może tutaj pomóc, unikając przypisywania postaci do węzła daleko 

od miejsca, w którym był ostatnio widziany. Jednak sama spójność nie rozwiązuje wszystkich 

problemów. Generalnie potrzebny jest specjalny kod, który wie, kiedy postać skacze, i albo opóźnia 

odnajdywanie ścieżki, albo używa przewidywania trajektorii, aby określić, gdzie wyląduje. Lokalizacja 

może wybrać dowolny punkt wielokąta, ale zwykle wykorzystuje środek geometryczny (średnie 

położenie jego wierzchołków). Działa to dobrze w przypadku trójkątów. W przypadku czworokątów lub 

wielokątów z większą liczbą boków wielokąt musi być wypukły, aby to zadziałało. Prymitywy 

geometryczne używane w silnikach graficznych lub fizycznych i tak mają to wymaganie. Więc jeśli 

używamy tych samych prymitywów, które są używane do renderowania lub wykrywania kolizji, 

jesteśmy bezpieczni.  

Ważność 

Regiony generowane przez siatki nawigacyjne mogą być problematyczne. Założyliśmy, że dowolny 

punkt w jednym regionie może przesunąć się bezpośrednio do dowolnego punktu w połączonym 

regionie, ale może tak nie być. Zobacz rysunek, aby zobaczyć przykład, który zawiera parę trójkątów z 

obszarami, w których podróżowanie bezpośrednio między nimi powoduje kolizję. 

 



Ponieważ wielokąty podłogi są tworzone przez projektanta poziomów, można złagodzić tę sytuację. 

Geometria naturalnie stworzona przez najbardziej rozsądnych projektantów poziomów nie sprawia 

większych problemów.  

Przydatność 

Stosowanie tego podejścia wymaga również dodatkowego przetwarzania uwzględniającego geometrię 

agenta. Ponieważ nie wszystkie miejsca w wieloboku podłogi mogą być zajęte przez postać (niektóre 

są zbyt blisko ścian lub innych przeszkód), wymagane jest przycinanie; może to wpłynąć na połączenia 

generowane przez znalezienie wspólnych krawędzi. Problem ten jest szczególnie widoczny w 

obszarach wypukłych, takich jak drzwi. W przypadku okazjonalnych gier, które tego potrzebują, to 

podejście oferuje dodatkową korzyść, pozwalając postaciom planować trasy po ścianach, sufitach lub 

w dowolnym innym rodzaju geometrii. Może to być przydatne, jeśli postacie przyklejają się na przykład 

do ścian. Dużo trudniej osiągnąć ten sam wynik z innymi reprezentacjami świata.  

Krawędzie jako węzły 

Wielokąty podłogi można również przekształcić w wykres odnajdywania ścieżek, przypisując węzły do 

krawędzi między wielokątami i używając połączeń na powierzchni każdego wielokąta. Ilustruje to 

rysunek. 

 

To podejście jest również powszechnie stosowane w połączeniu z renderowaniem opartym na 

portalach, w którym węzły są przypisywane do portali, a połączenia łączą wszystkie portale w zasięgu 

wzroku. Renderowanie portalowe to technika graficzna, w której geometria całego poziomu jest 

podzielona na części, połączone portalami, wielokątnym interfejsem 2D między regionami. Dzieląc 

poziom na porcje, łatwiej jest sprawdzić, które porcje należy narysować, co skraca czas renderowania. 

Pełne szczegóły wykraczają poza zakres tej książki, ale powinny zostać omówione w każdym dobrym 

współczesnym tekście na temat projektowania silnika gry. W siatce nawigacyjnej krawędzie każdego 

wielokąta kondygnacji działają jak portal i dlatego mają swój własny węzeł. Nie musimy przeprowadzać 

testów linii wzroku. Z definicji każda krawędź wielokąta stropu wypukłego może być widziana z każdej 

innej krawędzi. Niektóre artykuły sugerują, że węzły na krawędziach wielokątów kondygnacji są 

umieszczane dynamicznie w najlepszej pozycji, gdy Pathfinder wykonuje swoją pracę. W zależności od 

kierunku, w którym porusza się postać, węzły powinny znajdować się w innym miejscu. Pokazuje to 

rysunek. 



 

Jest to rodzaj ciągłego znajdowania ścieżki, a algorytmowi ciągłego znajdowania ścieżki przyjrzymy się 

w dalszej części rozdziału. Moim zdaniem jednak takie podejście jest przesadą. Lepiej jest pracować z 

szybszym stałym wykresem. Jeśli wynikowa ścieżka wygląda na zbyt pomarszczoną, krok wygładzania 

ścieżki  jest w zupełności wystarczający. Zarówno reprezentacje wielokąta jako węzeł, jak i krawędź 

jako węzeł są znane jako siatki nawigacyjne. Często zakłada się jedno lub drugie podejście, dlatego 

warto upewnić się, że niezależnie od źródła, z którego korzystasz, jest jasne, o której wersji mówią. 

PROBLEMY NIETŁUMACZENIOWE 

W powyższej dyskusji o regionach i powiązaniach nie ma nic, co wymagałoby od nas zajmowania się 

wyłącznie stanowiskami. W niektórych grach opartych na kafelkach, w których agenci nie mogą szybko 

się obracać, kafelki są tworzone dla każdej lokalizacji i orientacji, więc agent z dużym kołem skrętu 

może przejść tylko na kafelek o nieco innej orientacji w jednym kroku. Na rysunku 4.34 agent nie może 

skręcić bez ruchu i może skręcić tylko o 90◦ na raz. Wszystkie węzły A1, A2, A3 i A4 odpowiadają tej 

samej lokalizacji. Reprezentują jednak różne orientacje i mają różne zestawy połączeń. Kwantyzacja 

stanu agenta w węźle grafu musi uwzględniać zarówno jego położenie, jak i orientację. Wynik 

planowania na tym wykresie będzie reprezentował sekwencję translacji i rotacji. Plan na wykresie na 

rysunku  

 

pokazano na rysunku  



 

FUNKCJE KOSZTOWE 

W najprostszych przypadkach, gdy interesuje nas znalezienie najkrótszej drogi, koszt połączenia może 

reprezentować odległość. Im wyższy koszt, tym większa odległość między węzłami. Jeśli interesuje nas 

znalezienie najszybszej ścieżki do poruszania się, możemy skorzystać z kosztów, które zależą od czasu. 

To nie to samo, co odległość; szybciej jest biegać na 10 stóp niż wspinać się po 10-stopowej drabinie. 

Oprogramowanie nawigacyjne, które planuje trasę w sieci drogowej, wykorzystuje dokładnie 

algorytmy opisane w tym rozdziale. Aplikacje nawigacyjne często dają użytkownikom wybór między 

najszybszą trasą a najkrótszą trasą, modyfikując w ten sposób funkcję kosztów. W grach możemy dodać 

do kosztów na wykresie wszelkiego rodzaju inne obawy. Na przykład w grze RTS niektóre połączenia 

byłyby droższe, gdyby były wystawione na ostrzał wroga lub gdy wędrowały zbyt blisko 

niebezpiecznego terenu. Ostateczną ścieżką byłaby wtedy ta z najmniejszym niebezpieczeństwie. 

Często funkcja kosztu jest mieszanką wielu różnych problemów i mogą istnieć różne funkcje kosztu dla 

różnych postaci w grze. Na przykład oddział rozpoznawczy może być zainteresowany widocznością i 

szybkością. Ciężka broń artyleryjska byłaby bardziej zainteresowana trudnością terenu. Odnajdywanie 

ścieżek, które uwzględnia te obawy, nazywa się odnajdywaniem taktycznym. 

WYGŁADZANIE ŚCIEŻKI 

Ścieżka, która biegnie od węzła do węzła przez wykres, może wydawać się błędna. Rozsądne 

umieszczanie węzłów może prowadzić do bardzo dziwnie wyglądających ścieżek. Rysunek  

 



przedstawia przekrój poziomu z węzłami rozmieszczonymi w rozsądny sposób. Ścieżka stale zmienia 

kierunek; postać podążająca ścieżką nie będzie wyglądać inteligentnie. Niektóre reprezentacje świata 

są bardziej podatne na wyboiste ścieżki niż inne. Reprezentacje portali z punktami połączeń 

widoczności mogą prowadzić do bardzo gładkich ścieżek, podczas gdy wykresy oparte na kafelkach są 

zwykle bardzo niekonsekwentne. Ostateczny wygląd zależy również od tego, jak postacie zachowują 

się na ścieżce. Jeśli używają jakiegoś rodzaju zachowania podążającego za ścieżką (patrz rozdział 3), 

ścieżka zostanie delikatnie wygładzona przez kierowanie. Warto przetestować swoją grę, zanim 

założysz, że ścieżka będzie wymagała dodatkowej modyfikacji. W przypadku niektórych gier 

wygładzanie ścieżek jest niezbędne, aby sztuczna inteligencja wyglądała inteligentnie. Algorytm 

wygładzania ścieżki jest stosunkowo prosty do zaimplementowania, ale obejmuje zapytania do 

geometrii poziomu. Dlatego może to być nieco czasochłonne. 

Algorytm 

Zaczynamy od ścieżki wejściowej wygenerowanej z A* lub innego algorytmu wyszukiwania ścieżki. W 

tym algorytmie założymy, że pomiędzy dowolnymi dwoma sąsiednimi węzłami w ścieżce wejściowej 

istnieje wyraźna trasa. Innymi słowy, zakładamy, że schemat podziału jest poprawny. Aby wygładzić 

ścieżkę wejściową, najpierw tworzymy nową pustą ścieżkę. To jest ścieżka wyjściowa. Dodajemy do 

niego węzeł początkowy. Ścieżka wyjściowa zaczyna się i kończy w tych samych węzłach, co ścieżka 

wejściowa. Zaczynając od trzeciego węzła na ścieżce wejściowej, promień jest rzucany na każdy węzeł 

po kolei od ostatniego węzła na ścieżce wyjściowej. Zaczynamy od trzeciego węzła, ponieważ 

zakładamy, że pomiędzy pierwszym a drugim węzłem jest wyraźna linia (przejście promienia). Gdy 

promień się nie przedostanie, poprzedni węzeł w ścieżce wejściowej jest dodawany do ścieżki 

wyjściowej. Rzutowanie promieni rozpoczyna się ponownie od następnego węzła na ścieżce 

wejściowej. Po osiągnięciu węzła końcowego jest on dodawany do ścieżki wyjściowej. Ścieżka 

wyjściowa jest używana jako ścieżka do naśladowania. Ostatni rysunek ilustruje ścieżkę, która została 

wygładzona tym algorytmem. Chociaż ten algorytm tworzy gładką ścieżkę, nie przeszukuje wszystkich 

możliwych wygładzonych ścieżek, aby znaleźć najlepszą. Rysunek pokazuje najgładszą możliwą ścieżkę 

w naszym przykładzie; nie może być wygenerowany przez ten algorytm. Aby wygenerować najgładszą 

ścieżkę, potrzebowalibyśmy ponownego przeszukania wszystkich możliwych wygładzonych ścieżek. 

Rzadko, jeśli w ogóle, jest to konieczne. 

Pseudo kod 

Algorytm wygładzania ścieżki pobiera ścieżkę wejściową złożoną z węzłów i zwraca wygładzoną ścieżkę 

wyjściową:  

1 function smoothPath(inputPath: Vector[]) -> Vector[]: 

2 # If the path is only two nodes long, then we can’t smooth it, so 

3 # return.  

4 if len(inputPath) == 2:  

5 return inputPath 

6 

7 # Compile an output path.  

8 outputPath = [inputPath[0]]  

9 



10 # Keep track of where we are in the input path. We start at 2,  

11 # because we assume two adjacent nodes will pass the ray cast.  

12 inputIndex: int = 2 

13 

14 # Loop until we find the last item in the input.  

15 while inputIndex < len(inputPath) - 1:  

16 # Do the ray cast.  

17 fromPt = outputPath[len(outputPath) - 1]  

18 toPt = inputPath[inputIndex]  

19 if not rayClear(fromPt, toPt):  

20 # The ray cast failed, add the last node that passed to 

21 # the output list.  

22 outputPath += inputPath[inputIndex - 1]  

23 

24 # Consider the next node.  

25 inputIndex ++ 

26 

27 # We’ve reached the end of the input path, add the end node to the 

28 # output and return it.  

29 outputPath += inputPath[len(inputPath) - 1]  

30 

31 return outputPath 

Struktury danych i interfejsy 

Pseudokod działa ze ścieżkami będącymi listą węzłów. Dotychczasowe algorytmy wyszukiwania ścieżek 

zwracały ścieżkę jako listę połączeń. Chociaż moglibyśmy przyjąć tego rodzaju ścieżkę jako wejście, 

ścieżka wyjściowa nie może składać się z połączeń. Algorytm wygładzania łączy węzły, które są na linii 

wzroku, ale jest mało prawdopodobne, aby miały między nimi jakiekolwiek połączenia (gdyby były 

połączone na grafie, pathfinder znalazłby wygładzoną trasę bezpośrednio, chyba że ich połączenia 

miały dramatycznie duże koszty).  

Wydajność 

Algorytm wygładzania ścieżki to O(1) w pamięci i wymaga jedynie tymczasowego przechowywania. Jest 

to O(n) w czasie, gdzie n to liczba węzłów na ścieżce. Większość czasu spędzonego w tym algorytmie 

poświęca się na sprawdzanie rzutowania promieni. 

POPRAWA NA A* 



Przy dobrej heurystyce A* jest bardzo wydajnym algorytmem. Nawet proste implementacje mogą 

obejmować wiele dziesiątek tysięcy węzłów w ramce. Jeszcze lepszą wydajność można osiągnąć, 

stosując dodatkowe optymalizacje, takie jak te, które rozważaliśmy w poprzednich sekcjach. Wiele 

środowisk gry jest ogromnych i zawiera setki tysięcy, a nawet miliony lokacji. Gry online dla wielu 

graczy (MMOG) mogą być jeszcze setki razy większe. Chociaż możliwe jest uruchomienie algorytmu 

A<sup>*</sup> w środowisku tego rozmiaru, będzie on bardzo powolny i zajmie ogromną ilość 

pamięci. Wyniki są również mniej niż praktyczne. Jeśli postać próbuje poruszać się między miastami w 

grze MMOG, trasa, która mówi jej, jak uniknąć małego głazu na drodze oddalonej o pięć mil, jest 

przesadą. Ten problem można lepiej rozwiązać za pomocą hierarchicznego wyszukiwania ścieżek. 

Często trzeba wykonać wiele różnych planów w krótkim odstępie czasu: na przykład cała armia może 

potrzebować zaplanowania swoich tras przez pole bitwy. Inne techniki, takie jak dynamiczne 

odnajdywanie ścieżek, mogą zwiększyć szybkość ponownego planowania, a wiele odmian 

A<sup>*</sup> radykalnie zmniejsza ilość pamięci wymaganej do znalezienia ścieżki, kosztem pewnej 

wydajności. W pozostałej części tego rozdziału przyjrzymy się szczegółowo niektórym z tych zagadnień 

i spróbujemy nadać smak całej gamie różnych możliwych odmian A*. 

HIERARCHICZNE ŚCIEŻKI 

Hierarchiczne odnajdywanie ścieżek planuje trasę w taki sam sposób, jak robiłby to człowiek. Najpierw 

planujemy trasę przeglądu kursu, a następnie dopracowujemy ją w razie potrzeby. Ogólna trasa 

widokowa na wysokim poziomie może wyglądać tak: „Aby dostać się na tylny parking, zejdziemy po 

schodach, wyjdziemy z frontowego holu i obejdziemy bok budynku” lub „Przejdziemy przez biuro, 

przez drzwi przeciwpożarowe i w dół schodami przeciwpożarowymi”. W przypadku dłuższej trasy 

ogólny plan byłby jeszcze bardziej abstrakcyjny: „Aby dostać się do londyńskiego biura, pojedziemy na 

lotnisko, złapiemy samolot i złapiemy taksówkę, kiedy wylądujemy”. Każdy etap ścieżki będzie składał 

się z innego planu trasy. Aby dostać się na przykład na lotnisko, musimy znać trasę. Pierwszym etapem 

tej trasy może być dostanie się do samochodu. To z kolei może wymagać planu dotarcia na tylny 

parking, co z kolei będzie wymagało planu manewrowania wokół biurek i wyjścia z biura. To bardzo 

skuteczny sposób odnajdywania ścieżki. Na początek planujemy abstrakcyjną trasę, robimy pierwszy 

krok tego planu, znajdujemy trasę, aby ją ukończyć i tak dalej aż do poziomu, na którym możemy się 

poruszać. Po wstępnym wielopoziomowym planowaniu, kolejny odcinek trasy musimy zaplanować 

dopiero po ukończeniu poprzedniego odcinka. Kiedy docieramy na dół schodów, w drodze na parking 

(a stamtąd do londyńskiego biura), planujemy naszą trasę przez lobby. Kiedy docieramy do naszego 

samochodu, kończymy etap „dojazd do samochodu” naszego bardziej abstrakcyjnego planu i możemy 

zaplanować etap „jazda na lotnisko”. Plan na każdym poziomie jest zazwyczaj prosty i dzielimy problem 

ze znajdowaniem ścieżki na długi okres czasu, wykonując następny bit dopiero po zakończeniu 

bieżącego. 

HIERARCHICZNY WYKRES PATHFINDINGU 

Aby móc wyszukiwać ścieżki na wyższych poziomach, nadal możemy używać algorytmu A* i wszystkich 

jego optymalizacji. Aby wspierać hierarchiczne odnajdywanie ścieżek, musimy zmienić strukturę 

danych wykresu.  

Węzły 

Odbywa się to poprzez grupowanie lokalizacji w klastry. Na przykład poszczególne lokalizacje całego 

pomieszczenia można pogrupować. W pomieszczeniu może znajdować się 50 punktów nawigacyjnych, 

ale dla planów wyższego poziomu można je traktować jako jeden. Ta grupa może być traktowana jako 

pojedynczy węzeł w pathfinderze, jak pokazano na rysunku. 



 

Ten proces można powtarzać tyle razy, ile potrzeba. Węzły wszystkich pomieszczeń w jednym budynku 

można połączyć w jedną grupę, którą można następnie połączyć ze wszystkimi budynkami w 

kompleksie i tak dalej. Produktem końcowym jest wykres hierarchiczny. Na każdym poziomie hierarchii 

wykres zachowuje się jak każdy inny wykres, na którym możesz znaleźć ścieżkę. Aby umożliwić 

odnajdywanie ścieżki na tym wykresie, musisz być w stanie przekonwertować węzeł na najniższym 

poziomie wykresu (który wynika z pozycji postaci na poziomie gry) na węzeł na wyższym poziomie. Jest 

to odpowiednik kroku kwantyzacji w zwykłych wykresach. Typowa implementacja przechowuje 

mapowanie z węzłów na jednym poziomie do grup na wyższym poziomie.  

Połączenia 

Grafy Pathfinding wymagają zarówno połączeń, jak i węzłów. Połączenia między węzłami wyższego 

poziomu muszą odzwierciedlać możliwość poruszania się między zgrupowanymi obszarami. Jeśli 

którykolwiek węzeł niskiego poziomu w jednej grupie jest połączony z dowolnym węzłem niskiego 

poziomu w innej grupie, postać może przemieszczać się między grupami i obie grupy powinny mieć 

połączenie. Rysunek 4.38 przedstawia połączenia między dwoma węzłami na podstawie łączności ich 

węzłów składowych na kolejnym poziomie w hierarchii. 

 

Koszty połączenia 

Koszt połączenia między dwiema grupami powinien odzwierciedlać trudność podróżowania między 

nimi. Można to określić ręcznie lub obliczyć na podstawie kosztów połączeń niskiego poziomu między 

tymi grupami. Jest to jednak skomplikowana kalkulacja. Rysunek pokazuje, że koszt przejścia z grupy C 

do grupy D zależy od tego, czy wszedłeś do grupy C z grupy A (koszt 5), czy z grupy B (koszt 2).  



 

Ogólnie rzecz biorąc, grupowanie powinno być wybrane tak, aby zminimalizować ten problem, ale nie 

można go łatwo rozwiązać. Istnieją trzy heurystyki, które są powszechnie używane, proste lub 

mieszane, do obliczania kosztu połączenia między grupami.  

Minimalna odległość 

Pierwsza to odległość minimalna. Ta heurystyka mówi, że koszt przemieszczania się między dwiema 

grupami to koszt najtańszego połączenia między dowolnymi węzłami w tych grupach. To ma sens, 

ponieważ Pathfinder spróbuje znaleźć najkrótszą drogę między dwoma lokalizacjami. W powyższym 

przykładzie koszt przejścia z C do D wynosiłby 1. Zauważ, że jeśli wszedłbyś do C z A lub B, dotarcie do 

D wymagałoby więcej niż jednego ruchu. Wartość 1 jest prawie na pewno zbyt niska , ale może to być 

ważna właściwość w zależności od tego, jak dokładna ma być ostateczna ścieżka.  

Maksymalna odległość 

Drugi to odległość „maksymalna”. Dla każdego łącza przychodzącego obliczana jest minimalna 

odległość do dowolnego odpowiedniego łącza wychodzącego. To obliczenie jest zwykle wykonywane 

za pomocą Pathfindera. Największa z tych wartości jest następnie dodawana do kosztu łącza 

wychodzącego i używana jako koszt między grupami. W przykładzie, aby obliczyć koszt przejścia z C do 

D, obliczane są dwa koszty: minimalny koszt z C1 do C5 (4) oraz minimalny koszt z C6 do C7 (1). 

Największy z nich (C1 do C5) jest następnie dodawany do kosztu przejścia z C5 do D1 (1). To pozostawia 

ostateczny koszt od C do D równy 5. Aby dostać się z C do D z dowolnego miejsca innego niż C1, ta 

wartość będzie zbyt wysoka. Podobnie jak poprzednia heurystyka, może to być to, czego potrzebujesz.  

Średnia minimalna odległość 

Czasami lepsza jest wartość pośrodku tych ekstremów. Ogólnie dobrym wyborem jest „średnia 

minimalna” odległość. Można to obliczyć w taki sam sposób jak maksymalną odległość, ale wartości są 

uśredniane, a nie po prostu wybierając największą. W naszym przykładzie, aby dostać się z C do D jadąc 

z B (tj. przez C6 i C7), koszt wynosi 2, a przechodząc z A (przez C2 do C5) jest to 5. Czyli średni koszt 

przejścia z C do D wynosi 31 2 .  

Podsumowanie heurystyk 

Heurystyka minimalnej odległości jest bardzo optymistyczna. Zakłada, że poruszanie się po węzłach w 

grupie nigdy nie będzie kosztować. Heurystyka maksymalnej odległości jest pesymistyczna. Znajduje 

jeden z największych możliwych kosztów i zawsze go wykorzystuje. Heurystyka średniej minimalnej 

odległości jest pragmatyczna. Podaje średni koszt, jaki poniesiesz za wiele różnych żądań wyszukiwania 

ścieżki. Wybrane podejście jest podyktowane nie tylko dokładnością; każda heurystyka ma wpływ na 



rodzaje ścieżek zwracanych przez hierarchicznego tropiciela. Powrócimy do tego, dlaczego tak się 

dzieje, gdy szczegółowo przyjrzymy się hierarchicznemu algorytmowi odnajdywania ścieżek.  

ŚCIEŻKI NA WYKRESIE HIERARCHICZNYM 

Wyszukiwanie ścieżek na grafie hierarchicznym wykorzystuje normalny algorytm A*. Stosuje algorytm 

A* kilka razy, zaczynając od wysokiego poziomu hierarchii i przechodząc w dół. Wyniki na wysokich 

poziomach są wykorzystywane do ograniczenia pracy, którą musi wykonać na niższych poziomach.  

Algorytm 

Ponieważ wykres hierarchiczny może mieć wiele różnych poziomów, pierwszym zadaniem jest 

znalezienie poziomu, od którego należy zacząć. Zależy nam na jak najwyższym poziomie, więc 

wykonujemy minimalną ilość pracy. Jednak nie chcemy też rozwiązywać trywialnych problemów. 

Poziom początkowy powinien być pierwszym, w którym lokalizacje początkowe i docelowe nie znajdują 

się w tym samym węźle. Jeszcze niżej i wykonywalibyśmy niepotrzebną pracę; jakikolwiek wyższy, a 

rozwiązanie byłoby trywialne, ponieważ węzły celu i początku są identyczne. Na wcześniejszym 

rysunku odnajdywanie ścieżki powinno odbywać się początkowo na poziomie 2, ponieważ poziom 3 

ma lokalizację początkową i końcową w tym samym węźle. Po znalezieniu planu na poziomie 

początkowym należy dopracować początkowe etapy planu. Dopracowujemy początkowe etapy, bo to 

one są najważniejsze dla poruszania postacią. Początkowo nie będziemy musieli znać drobnych 

szczegółów końca planu; możemy to wypracować bliżej czasu. Rozważany jest pierwszy etap planu 

wysokiego poziomu (czasami przydatne może być rozważenie kilku pierwszych; jest to heurystyka, 

którą należy wypróbować w różnych światach gry). Ta niewielka sekcja zostanie dopracowana poprzez 

planowanie na nieco niższym poziomie w hierarchii. Punkt początkowy jest taki sam, ale gdybyśmy 

zachowali ten sam punkt końcowy, planowalibyśmy cały wykres na tym poziomie, więc nasze 

wcześniejsze planowanie poszłoby na marne. Tak więc punkt końcowy jest ustalany na końcu 

pierwszego ruchu w planie wysokiego poziomu. Na przykład, jeśli planujemy przez zestaw 

pomieszczeń, pierwszy poziom, który bierzemy pod uwagę, może dać nam plan, który zabierze nas z 

miejsca, w którym znajduje się nasza postać w holu do wartowni, a stamtąd do celu w zbrojowni. Na 

kolejnym poziomie interesuje nas manewrowanie wokół przeszkód w pomieszczeniu, więc 

zachowujemy tę samą lokalizację początkową (tam, gdzie aktualnie znajduje się postać), ale ustawiamy 

lokalizację końcową jako przejście między holem a wartownią. Na tym poziomie zignorujemy wszystko, 

co być może będziemy musieli zrobić w wartowni i poza nią. Ten proces obniżania poziomu i 

resetowania położenia końcowego jest powtarzany aż do osiągnięcia najniższego poziomu wykresu. 

Teraz mamy szczegółowy plan tego, co postać musi zrobić natychmiast. Możemy być pewni, że chociaż 

szczegółowo przyjrzeliśmy się tylko kilku pierwszym krokom, wykonanie tych ruchów nadal pomoże 

nam w rozsądnym zrealizowaniu naszego celu.  

Pseudo kod 

Algorytm hierarchicznego wyszukiwania ścieżek ma następującą postać:  

1 function hierarchicalPathfind(graph: Graph,  

2 start: Node,  

3 end: Node,  

4 heuristic: Heuristic 

5 ) -> Connection[]: 



6 # Check if we have no path to find.  

7 if start == end:  

8 return null 

9 

10 # Set up our initial pair of nodes.  

11 startNode: Node = start 

12 endNode: Node = end 

13 levelOfNodes: int = 0 

14 

15 # Descend through levels of the graph.  

16 currentLevel: int = graph.getLevels() - 1 

17 while currentLevel >= 0:  

18 # Find the start and end nodes at this level.  

19 startNode = graph.getNodeAtLevel(0, start, currentLevel)  

20 endNode = graph.getNodeAtLevel(levelOfNodes,  

21 endNode,  

22 currentLevel)  

23 levelOfNodes = currentLevel 

24 

25 # Are the start and end node the same?  

26 if startNode == endNode:  

27 # Skip this level.  

28 continue 

29 

30 # Otherwise we can perform the plan.  

31 graph.setLevel(currentLevel)  

32 path = pathfindAStar(graph, startNode, endNode, heuristic)  

33 

34 # Take the first move of this plan and use it for the next.  

35 endNode = path[0].getToNode() 

36 



37 # The last path we considered would have been the one at level 

38 # zero: we return it.  

39 return path 

Struktury danych i interfejsy 

W powyższym kodzie wprowadziłem kilka dodatków do naszej struktury danych wykresu. Jego interfejs 

wygląda teraz tak:  

class HierarchicalGraph extends Graph:  

2 

3 # ... Inherits getConnections from graph &hellip;  

4 

5 # Return the number of levels in the graph.  

6 function getLevels() -> int 

7 

8 # Set the graph so all future calls to getConnections are treated 

9 # as requests at the given level.  

10 function setLevel(level: int)  

11 

12 # Convert a node at the input level to a node at the output level.  

13 function getNodeAtLevel(inputLevel: int,  

14 node: Node,  

15 outputLevel: int) -> Node 

Metoda setLevel przełącza wykres na określony poziom. Wszystkie wywołania funkcji getConnections 

działają wtedy tak, jakby wykres był po prostu prostym, niehierarchicznym wykresem na tym poziomie. 

Funkcja A* nie ma sposobu, aby powiedzieć, że pracuje z grafem hierarchicznym; nie musi. Metoda 

getNodeAtLevel konwertuje węzły między różnymi poziomami hierarchii. Zwiększając poziom węzła, 

możemy po prostu znaleźć, do którego węzła wyższego poziomu jest on zmapowany. Jednak obniżając 

poziom węzła, jeden węzeł może mapować do dowolnej liczby węzłów na następnym poziomie w dół. 

Jest to dokładnie ten sam proces, co lokalizowanie węzła w pozycji do gry. W węźle jest dowolna liczba 

pozycji, ale wybieramy jedną w lokalizacji. To samo musi się wydarzyć w metodzie getNodeAtLevel. 

Musimy wybrać pojedynczy węzeł, który może być reprezentatywny dla węzła wyższego poziomu. Jest 

to zwykle węzeł w pobliżu centrum lub może to być węzeł obejmujący największy obszar lub 

najbardziej połączony węzeł (wskaźnik, że jest to ważny węzeł dla planowania trasy). We wdrożeniu, 

które napisałem dla poprzedniej firmy, użyłem stałego węzła na niższym poziomie, generowanego 

przez znalezienie węzła najbliżej środka wszystkich zmapowanych do tego samego węzła wyższego 

poziomu. Jest to szybki, geometryczny, wstępny etap przetwarzania, który nie wymaga interwencji 

człowieka. Ten węzeł był następnie przechowywany w węźle wyższego poziomu, gdzie mógł zostać 

zwrócony w razie potrzeby bez dodatkowego przetwarzania. Działało to dobrze i nie tworzyło żadnych 



problematycznych planów, ale możesz chcieć wypróbować różne metody lub ręczną specyfikację przez 

projektanta poziomów.  

Wydajność 

Algorytm A* ma taką samą charakterystykę wydajności jak poprzednio, ponieważ używamy go bez 

zmian. Hierarchiczna funkcja pathfinder to O(1) w pamięci i O(p) w czasie, gdzie p jest liczbą poziomów 

na wykresie. Ogólnie rzecz biorąc, funkcja wynosi O(plm) w czasie. Oczywiście wydaje się to być 

wolniejsze niż podstawowy algorytm znajdowania ścieżki. I może być. Możliwe jest posiadanie wykresu 

hierarchicznego, który jest tak słabo ustrukturyzowany, że ogólna wydajność jest niższa. Ogólnie 

jednak istnieje p etapów algorytmu O(lm) A*, ale w każdym przypadku liczba iteracji (l) powinna być 

znacznie mniejsza niż surowe wywołanie A*, a praktyczna wydajność będzie znacznie wyższa. W 

przypadku dużych wykresów (na przykład z milionami węzłów) często obserwuje się poprawę szybkości 

biegania o dwa rzędy wielkości przy użyciu kilku poziomów hierarchii. Użyłem tej techniki w 

demonstracji wydajności w 2003 roku, aby umożliwić znakom odnajdywanie ścieżek na wykresie 

zawierającym sto milionów węzłów w czasie rzeczywistym.  

HIERARCHICZNE PATHFINDING NA WYKLUCZENIA 

Postać może tylko przez krótki czas podążać za planem wygenerowanym przez hierarchiczny algorytm 

odnajdywania ścieżek. Kiedy osiągnie koniec planu najniższego poziomu, będzie musiał bardziej 

szczegółowo zaplanować kolejną sekcję. Gdy plan się wyczerpie, algorytm jest wywoływany ponownie 

i zwracana jest następna sekcja. Jeśli używasz algorytmu odnajdywania ścieżek, który przechowuje 

plany, plany wyższego poziomu nie będą musiały być przebudowywane od zera (chociaż rzadko jest to 

kosztowny proces). Jednak w niektórych aplikacjach możesz chcieć uzyskać z góry cały szczegółowy 

plan. W takim przypadku hierarchiczne odnajdywanie ścieżek może być nadal wykorzystywane, aby 

planowanie było bardziej wydajne. Stosowany jest ten sam algorytm, ale lokalizacje początkowe i 

końcowe nigdy nie są przenoszone. Bez dalszych modyfikacji doprowadziłoby to do ogromnego 

marnotrawstwa wysiłku, ponieważ wykonujemy kompletny plan na każdym poziomie. Aby tego 

uniknąć, na każdym niższym poziomie jedyne węzły, które może rozważyć pathfinder, to te, które 

znajdują się w węźle grupy, który jest częścią planu wyższego poziomu. Na przykład na rysunku  

 

pokazano pierwszy plan wysokiego poziomu. Podczas tworzenia planu niskiego poziomu (z tej samej 

lokalizacji początkowej i końcowej) wszystkie zacienione węzły są ignorowane. Nie są nawet brane pod 



uwagę przez pioniera. To drastycznie zmniejsza rozmiar wyszukiwania, ale może również ominąć 

najlepszą trasę, jak pokazano. Nie jest tak wydajny jak standardowy hierarchiczny algorytm 

wyszukiwania ścieżek, ale nadal może być bardzo potężną techniką. 

DZIWNE EFEKTY HIERARCHII NA PATHFINDING 

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że hierarchiczne odnajdywanie ścieżek daje przybliżone 

rozwiązanie. Jak każda inna heurystyka, może działać dobrze w pewnych okolicznościach, a słabo w 

innych. Może się zdarzyć, że funkcja odnajdywania ścieżki na wysokim poziomie znajdzie trasę, która 

może być skrótem na niższym poziomie. Ten skrót nigdy nie zostanie znaleziony, ponieważ trasa 

wysokiego poziomu jest „zablokowana” i nie można jej ponownie rozważyć. Źródłem tego przybliżenia 

są koszty linków, które obliczyliśmy, gdy przekształciliśmy wykres najniższego poziomu w wykres 

hierarchiczny. Ponieważ żadna pojedyncza wartość nie może dokładnie reprezentować wszystkich 

możliwych tras przez grupę węzłów, zawsze będą się one czasami mylić. Rysunki poniższe pokazują 

przypadki, w których każda metoda obliczania kosztu łącza prowadzi do błędnej ścieżki.  

 

 



Na rysunku pierwszym widzimy, że ponieważ minimalny koszt wynosi 1 dla wszystkich połączeń między 

pokojami, planista trasy wybiera trasę z najmniejszą liczbą pomieszczeń, a nie znacznie bardziej 

bezpośrednią trasę. Metoda minimalnych kosztów sprawdza się dobrze w sytuacjach, w których 

przejście każdego pokoju kosztuje mniej więcej tyle samo. Widzimy na rysunku drugim, że oczywista, 

bezpośrednia trasa nie jest używana, ponieważ połączenie ma bardzo dużą wartość maksymalną. 

Algorytm maksimin działa lepiej, gdy każda trasa musi przechodzić przez wiele pomieszczeń. W tym 

samym przykładzie zastosowanie metody średniego minimum nie pomaga, ponieważ między pokojami 

jest tylko jedna trasa. Trasa bezpośrednia nadal nie jest używana. Metoda średniego minimum często 

sprawdza się lepiej niż metoda maksymina, z wyjątkiem przypadków, gdy większość pomieszczeń jest 

długa i cienka, z wejściami na każdym końcu (na przykład sieci korytarzy) lub gdy jest niewiele połączeń 

między pokojami. Niepowodzenie każdej z tych metod nie wskazuje, że istnieje inna, lepsza metoda, 

której jeszcze nie omawialiśmy; wszystkie możliwe metody będą w niektórych przypadkach błędne. 

Bez względu na to, jaką metodę zastosujesz, ważne jest, aby zrozumieć, jakie skutki ma błąd. Jeden z 

powyższych scenariuszy lub ich kombinacja prawdopodobnie zapewni optymalny kompromis dla 

twojej gry, ale znalezienie go jest kwestią poprawek i testów. 

GEOMETRIA INSTANCJONALNA 

W grze jednoosobowej lub wieloosobowej opartej na poziomach wszystkie szczegóły poziomu są 

zazwyczaj niepowtarzalne. Jeśli używanych jest wiele kopii tej samej geometrii, zwykle są one 

modyfikowane, aby były nieco inne. Wykres odnajdywania ścieżki jest unikalny dla całego poziomu i 

nie ma sensu używać tej samej podsekcji wykresu dla więcej niż jednego obszaru na poziomie. W 

przypadku gier masowych dla wielu graczy lub dużych gier RPG z otwartym światem cały świat może 

składać się z jednego poziomu. Nie ma mowy, aby mieć tak szczegółowe, unikalne modelowanie w tej 

skali. Większość gier w tej skali wykorzystuje jedną dużą definicję topologii krajobrazu (zazwyczaj siatkę 

pól wysokości, która może być reprezentowana w systemie odnajdywania ścieżek jako wykres oparty 

na kafelkach). Na tym krajobrazie umieszczane są budynki w całości lub jako wejścia na osobny 

minipoziom reprezentujący wnętrze budynku. Grobowce, zamki, jaskinie lub statki kosmiczne mogą 

być realizowane w ten sposób. Wykorzystałem tę technikę na przykład do modelowania mostów 

łączących wyspy w grze drużynowej. Dla uproszczenia będę w tej sekcji nazywać wszystkie te 

minipoziomy budynkami. Te umieszczone budynki są czasami unikalne (dla specjalnych obszarów 

mających znaczenie dla zawartości gry). W większości przypadków są jednak nieco ogólne. Na przykład 

może być 20 projektów domów, ale na całym świecie mogą być setki domów. W ten sam sposób, w 

jaki gra nie przechowuje wielu kopii geometrii domu na farmie, nie powinna przechowywać wielu kopii 

wykresu odnajdywania ścieżki. Chcielibyśmy mieć możliwość utworzenia instancji wykresu 

odnajdywania ścieżki, aby można go było ponownie wykorzystać w każdej kopii budynku.  

Algorytm 

Dla każdego typu budynku w grze mamy osobny wykres odnajdywania ścieżki. Wykres odnajdywania 

ścieżki zawiera specjalne połączenia oznaczone jako „wyjścia” z budynku. Te połączenia wychodzą z 

węzłów, które nazwiemy „węzłami wyjściowymi”. Nie są połączone z żadnym innym węzłem na grafie 

budynku. Dla każdego wystąpienia budynku w grze rejestrujemy jego typ i węzły na głównym wykresie 

odnajdywania ścieżki (tj. wykresie dla całego świata) do każdego wyjścia jest dołączone. Podobnie 

przechowujemy listę węzłów w głównym grafie, które powinny mieć połączenia z każdym węzłem 

wyjściowym w grafie budynku. Zapewnia to zapis tego, w jaki sposób wykres odnajdywania ścieżki 

budynku jest połączony z resztą świata.  

Wykres instancji 



Instancja budynku przedstawia wykres, który ma być używany przez pathfinder. Nazwijmy to 

wykresem instancji. Ilekroć jest proszony o zestaw połączeń z węzła, odwołuje się do odpowiedniego 

wykresu typu budynku i zwraca wyniki. Aby uniknąć pomylenia Pathfindera z tym, w której instancji 

budynku się znajduje, instancja upewnia się, że węzły są zmienione tak, aby były unikalne dla każdej 

instancji. Wykres instancji po prostu działa jako tłumacz. Zapytany o połączenia z węzła tłumaczy 

żądany węzeł na wartość węzła rozumianą przez graf budynku. Następnie deleguje żądanie połączenia 

do wykresu budynku, jak pokazano na rysunku  

 

Na koniec tłumaczy wyniki, tak aby wszystkie wartości węzłów były ponownie specyficzne dla instancji 

i zwracały wynik do Pathfindera. W przypadku węzłów wyjściowych proces dodaje dodatkowy etap. 

Wykres budynku jest wywoływany w normalny sposób, a jego wyniki są tłumaczone. Jeśli węzeł jest 

węzłem wyjściowym, wówczas graf instancji dodaje połączenia wyjściowe z miejscami docelowymi 

ustawionymi na odpowiednie węzły w głównym grafie znajdowania ścieżki. Ponieważ trudno jest 

określić odległość między węzłami w różnych budynkach, często zakłada się, że koszty połączeń 

połączeń wyjściowych są zerowe. Jest to równoznaczne z stwierdzeniem, że węzły źródłowy i docelowy 

połączenia znajdują się w tym samym punkcie w przestrzeni.  

Wykres świata 

Aby wesprzeć wejście do instancji budynku, podobny proces musi zajść w głównym grafie 

odnajdywania ścieżki. Każdy żądany węzeł ma swój normalny zestaw połączeń (na przykład ośmiu 

sąsiednich sąsiadów na wykresie kafelkowym). Może mieć również połączenia z instancją budynku. 

Jeśli tak, wykres świata dodaje do listy odpowiednie połączenie. Węzeł docelowy tego połączenia jest 

wyszukiwany w definicji instancji, a jego wartość jest w formacie wykresu instancji. Ilustruje to rysunek 



 

Pathfinder, tak jak go zaimplementowaliśmy w tym rozdziale, może obsługiwać tylko jeden wykres na 

raz. Wykres świata zarządza wszystkimi wykresami instancji, aby wyglądały tak, jakby generowały cały 

wykres. Zapytany o połączenia z węzła, najpierw sprawdza, z której instancji budynku pochodzi wartość 

węzła, czy też z głównego grafu odnajdywania ścieżki. Jeśli węzeł jest pobierany z budynku, deleguje 

do tego budynku przetwarzanie żądania getConnections i zwraca wynik bez zmian. Jeśli węzeł nie jest 

pobierany z instancji budynku, deleguje do głównego grafu odnajdywania ścieżek, ale tym razem 

dodaje połączenia dla dowolnych węzłów wejściowych do budynku. Jeśli tworzysz pathfinder od zera 

do użycia w grze, w której potrzebujesz instancji, możliwe jest uwzględnienie instancji bezpośrednio w 

algorytmie pathfindingu, dzięki czemu wywołuje on zarówno graf najwyższego poziomu, jak i grafy 

instancji. Takie podejście znacznie utrudnia jednak późniejsze włączenie innych optymalizacji, takich 

jak hierarchiczne wyszukiwanie ścieżek lub tablica węzłów A*, więc będziemy trzymać się tutaj 

podstawowej implementacji wyszukiwania ścieżek.  

Pseudo kod 

Aby zaimplementować geometrię instancji, potrzebujemy dwóch nowych grafów niejawnych: jednego 

do budowania instancji i jednego do głównego grafu odnajdywania ścieżki. W poniższym kodzie 

dodałem dane służące do przechowywania instancji budynku za pomocą klasy instancji graph, 

ponieważ dla każdego potrzebne są te same dane. Implementacja grafu instancji ma zatem 

następującą postać:  

1 class InstanceGraph extends Graph:  

2 # The building graph to delegate to.  

3 building: Graph 

4 

5 # Holds data for exit nodes.  

6 class ExitNodeAssignment:  

7 fromNode: Node 

8 toWorldNode: Node 

9 



10 # A hash of assignments for connections to the outside world.  

11 exitNodes: HashMap[Node -> ExitNodeAssignment[]] 

12 

13 # The offset for the nodes values used in this instance.  

14 nodeOffset: Node 

15 

16 function getConnections(fromNode: Node) -> Connection[]: 

17 # Translate the node into building graph values.  

18 buildingFromNode: Node = fromNode - nodeOffset 

19 

20 # Delegate to the building graph.  

21 connections = building.getConnections(buildingFromNode)  

22 

23 # Translate the returned connections into our node values.  

24 for connection in connections:  

25 connection.toNode += nodeOffset 

26 

27 # Add connections for each exit from this node.  

28 for exitAssignment in exitNodes[fromNode]:  

29 connection = new Connection() 

30 connection.fromNode = fromNode 

31 connection.toNode = exitAssignment.toWorldNode 

32 connection.cost = 0 

33 connections += connection 

34 

35 return connections 

Główny wykres odnajdywania ścieżki ma następującą strukturę:  

1 class MainGraph extends Graph:  

2 # The graph for the rest of the world.  

3 worldGraph: Graph 

4 



5 # Holds data for a building instance.  

6 class EntranceNodeAssignment:  

7 fromNode: Node 

8 toInstanceNode: Node 

9 buildingGraph: Graph 

10 

11 class Buildings extends HashMap[Node -> EntranceNodeAssignment[]]: 

12 # Return the graph containing the given node, or null.  

13 function getBuilding(node) -> Graph 

14 

15 # Entrance node assignments.  

16 buildingInstances: Buildings 

17 

18 function getConnections(fromNode: Node) -> Connection[]: 

19 # Check if fromNode is in the range of any building.  

20 building = buildingInstances.getBuilding(fromNode)  

21 

22 # If we have a building, then delegate to it.  

23 if building:  

24 return building.getConnections(fromNode)  

25 

26 # Otherwise, delegate to the world graph.  

27 connections = worldGraph.getConnections(fromNode)  

28 

29 # Add connections for each entrance from this node.  

30 for building in buildingInstances[fromNode]:  

31 connection = new Connection 

32 connection.fromNode = fromNode 

33 connection.toNode = building.toInstanceNode 

34 connection.cost = 0 

35 connections += connection 



36 

37 return connections 

Struktury danych i interfejsy 

W klasie grafu instancji uzyskujemy dostęp do węzłów wyjściowych jako hash, indeksowany według 

numeru węzła i zwracający listę przypisań węzłów wyjściowych. Ten proces jest wywoływany za 

każdym razem, gdy pojawia się pytanie o wykres dla połączeń, więc musi być wdrożona w jak 

najbardziej efektywny sposób. Struktura instancji budynku w klasie world graph jest używana 

dokładnie w ten sam sposób, z tym samym wymagania dotyczące wydajności. Struktura instancji 

budynku ma również metodę getBuilding w powyższym pseudokodzie. Ta metoda pobiera węzeł i 

zwraca instancję budynku z listy, jeśli węzeł jest częścią grafu instancji. Jeśli węzeł jest częścią głównego 

grafu odnajdywania ścieżki, metoda zwraca wartość null. Ta metoda ma również krytyczne znaczenie 

dla szybkości. Ponieważ w każdym budynku używany jest zakres wartości węzłów, nie można go łatwo 

zaimplementować jako tablicy mieszającej. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie wyszukiwania 

binarnego na węźle Przesunięcia budynków. Dalsze przyspieszenie można osiągnąć za pomocą 

koherencji, wykorzystując fakt, że jeśli pathfinder zażąda węzła w instancji budynku, prawdopodobnie 

będzie podążał za nim z żądaniami do innych węzłów w tym samym budynku.  

Uwagi dotyczące implementacji 

Proces translacji między wartościami węzłów instancji a wartościami węzłów budowlanych zakłada, że 

węzły są wartościami liczbowymi. Jest to najczęstsza implementacja węzłów. Można je jednak 

zaimplementować jako dane nieprzezroczyste. W tym przypadku operacje translacji (dodawanie i 

odejmowanie nodeOffset w pseudokodzie) zostałyby zastąpione inną operacją na typie danych węzła. 

Główny wykres odnajdywania ścieżki dla świata opartego na kafelkach jest zwykle niejawny. Zamiast 

delegować z nowej niejawnej implementacji grafu do innej niejawnej implementacji, prawdopodobnie 

lepiej jest połączyć te dwie. Metoda getConnections kompiluje połączenia do każdego sąsiadującego 

kafelka, a także sprawdza wejścia do budynków.  

Występ 

Zarówno graf instancji, jak i graf świata muszą przeprowadzić wyszukiwanie haszujące dla połączeń 

wejściowych lub wyjściowych. To sprawdzenie odbywa się w najniższej części pętli odnajdywania 

ścieżki i dlatego ma krytyczne znaczenie dla szybkości. W przypadku dobrze zbalansowanego skrótu 

szybkość wyszukiwania skrótu zbliża się do O(1). Wykres świata również musi odszukać instancję 

budynku na podstawie wartości węzła. W przypadku, gdy węzły są numeryczne, nie można tego 

wykonać za pomocą tablicy mieszającej o rozsądnej wielkości. Implementacja wyszukiwania binarnego 

to O(log2 n) w czasie, gdzie n to liczba budynków na świecie. Sądowe użycie pamięci podręcznej może 

w praktyce zredukować to do prawie O(1), chociaż patologiczne struktury grafów mogą teoretycznie 

udaremnić każdy schemat pamięci podręcznej i dać najgorszy przypadek O(log<sub>2</sub>n). Oba 

algorytmy są O(1) w pamięci i wymagają jedynie tymczasowego przechowywania.  

Słabości 

Takie podejście wprowadza sporo złożoności na samym dole pętli wyszukiwania ścieżek. Wydajność 

Pathfindera jest niezwykle wrażliwa na nieefektywność struktury danych wykresu. Przy użyciu tej 

metody zauważyłem zmniejszenie o połowę szybkości wykonywania. Nie warto poświęcać 

dodatkowego czasu, jeśli poziom gry jest wystarczająco mały, aby utworzyć pojedynczy wykres główny. 

Jednak w przypadku ogromnych światów z instancjonowanymi budynkami pojedynczy wykres może 

nie być opcją, a jedynym rozwiązaniem są wykresy instancyjne. Osobiście byłbym niechętny do 



rozważenia używanie instancyjnych grafów w środowisku produkcyjnym, chyba że system 

odnajdywania ścieżek był hierarchiczny (jeśli wykres jest wystarczająco duży, aby wymagać instancji 

budynków, jest wystarczająco duży, aby wymagać hierarchicznego znajdowania ścieżek). Ma to tę 

dodatkową zaletę, że każda instancja budynku może być traktowana jako pojedynczy węzeł znajdujący 

się wyżej w hierarchii. Podczas korzystania z hierarchicznego algorytmu znajdowania ścieżek, przejście 

do geometrii instancji zwykle powoduje znacznie mniejszy spadek prędkości znajdowania ścieżki, 

ponieważ wykresy instancji są brane pod uwagę tylko wtedy, gdy są częścią planu.  

Ustawianie odsunięć węzłów 

Aby ten kod działał, musimy upewnić się, że każda instancja budynku ma unikalny zestaw wartości 

węzłów. Wartości węzłów powinny być unikatowe nie tylko w obrębie wystąpień tego samego typu 

budynku, ale także między różnymi typami budynków. Jeśli wartości węzłów są liczbowe, można to po 

prostu osiągnąć, przypisując pierwszej instancji budynku wartość nodeOffset równą liczbie węzłów w 

głównym grafie znajdowania ścieżki. Następnie kolejne wystąpienia budynku mają odsunięcia, które 

różnią się od poprzedniego budynku liczbą węzłów na wykresie poprzedniego budynku. Załóżmy na 

przykład, że mamy wykres odnajdywania ścieżek składający się z 10 000 węzłów i trzech instancji 

budynków. Pierwszy i trzeci budynek to instancje typu o 100 węzłach na grafie. Drugi budynek ma na 

swoim wykresie 200 węzłów. Wówczas wartości odsunięcia węzłów dla wystąpień budynku wyniosą 

10 000, 10 200 i 10 300.  

INNE POMYSŁY NA PATHFINDING 

Istnieje wiele odmian algorytmu A*, które zostały opracowane do konkretnych zastosowań. 

Wystarczyłaby książka tej wielkości, żeby je wszystkie opisać. Ta sekcja to wirująca wycieczka po 

niektórych z najciekawszych. W odnośnikach na końcu książki znajdują się wskazówki do dalszych 

informacji, w tym specyfikacji algorytmów.  

OTWARTE ŚCIEŻKI DO CELÓW 

W wielu aplikacjach może istnieć więcej niż jeden możliwy węzeł na grafie, który jest celem. Na 

przykład, jeśli postać znajduje ścieżkę do punktu alarmowego, zadziała każdy alarm i będzie wiele 

możliwych celów. Zamiast sprawdzać, czy węzeł jest celem, musimy sprawdzić, czy węzeł jest celem. 

Ma to wpływ na projektowanie heurystyki: heurystyka musi dokładnie podawać odległość do 

najbliższego celu. Aby to zrobić, musi zrozumieć, który cel zostanie ostatecznie wybrany. Wyobraź 

sobie sytuację, w której postać próbuje dotrzeć do jednego z dwóch punktów alarmowych, aby wszcząć 

alarm. Punkt alarmowy A jest blisko, ale został zablokowany przez gracza; punkt alarmowy B jest 

znacznie dalej. Heurystyka daje niski wynik dla obszaru poziomu bliskiego punktowi A, w tym obszaru, 

który jest w całkowicie złym kierunku, aby dostać się do punktu B. Ten niski wynik jest podawany, 

ponieważ heurystyka uważa, że punkt A będzie wybranym celem dla tych obszarów. Pathfinder 

przeszuka cały obszar A, w tym wszystkie obszary w całkowicie złym kierunku, aby dostać się do B, 

zanim zacznie szukać tras do B. W najgorszym przypadku może przeszukać cały poziom, zanim 

zorientuje się, że A jest zablokowany . Z powodu tego rodzaju problemów sztuczna inteligencja w grze 

rzadko używa wielu celów w dużej odległości od siebie. Zwykle jakiś rodzaj procesu decyzyjnego 

decyduje, do którego punktu alarmowego się udać, a odnajdywanie ścieżki po prostu znajduje drogę.  

DYNAMICZNE ODKRYWANIE ŚCIEŻEK 

Do tej pory zawsze zakładaliśmy, że pathfinder może wiedzieć wszystko o poziomie gry, na którym 

pracuje. Zakładaliśmy również, że to, co wie, nie może się zmienić: połączenie zawsze będzie użyteczne, 

a jego koszt zawsze będzie taki sam. Opisane przeze mnie dotychczas metody nie działają dobrze, jeśli 



środowisko zmienia się w nieprzewidywalny sposób lub jeśli zawarte w nim informacje są w inny 

sposób niekompletne. Kiedy coś się zmienia, muszą zaczynać od nowa. Ale wyobraź sobie ludzkich 

żołnierzy poruszających się po terenie wroga. Będą mieli mapę i prawdopodobnie dane wywiadowcze, 

pokazujące położenie obozowisk wroga i umocnień. Mimo tych informacji mogą trafić na nową 

witrynę, która nie jest pokazana na ich mapie. Istoty ludzkie będą w stanie dostosować się do tych 

informacji, zmieniając swoją trasę z wyprzedzeniem, aby uniknąć wykrycia przez nowo odkryty oddział 

wroga. To samo możemy osiągnąć za pomocą standardowych algorytmów wyszukiwania ścieżek. Za 

każdym razem, gdy znajdziemy informacje, które nie pasują do naszych oczekiwań, możemy zmienić 

plan. Ta nowa próba odnalezienia ścieżki obejmowałaby nowe informacje, które znaleźliśmy. Takie 

podejście działa i w wielu przypadkach jest całkowicie wystarczające. Ale jeśli poziom gry ciągle się 

zmienia, będzie wiele zmian. To może ostatecznie zalać tropiciela; musi zacząć się od nowa, zanim 

zakończy poprzedni plan, więc postęp nie jest nigdy zrobiony. Dynamiczne odnajdywanie ścieżek to 

interesująca modyfikacja algorytmu odnajdywania ścieżek, która pozwala wyszukiwarkom na 

ponowne obliczenie tylko tych części planu, które mogły ulec zmianie. Dynamiczna wersja A* nazywa 

się D*. Chociaż radykalnie skraca to czas potrzebny na odnalezienie ścieżki w niepewnym środowisku, 

wymaga dużo miejsca na przechowywanie danych pośrednich, które mogą być wymagane później.  

INNE RODZAJE PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI 

Informacje pośrednie uzyskane podczas znajdowania ścieżki (takie jak oszacowanie ścieżki i rodzice 

węzłów na liście otwartej) mogą być przydatne, jeśli zadanie zmieni się w połowie. Jest to podejście 

stosowane przez D* i podobnych dynamicznych pathfinderów. Nawet jeśli zadanie się nie zmieni, te 

same informacje mogą być przydatne do przyspieszenia kolejnych prób odnalezienia ścieżki. Na 

przykład, jeśli obliczymy, że najkrótszą drogą z A do D będzie [A B C D], to wiemy, że najkrótszą drogą 

z B do D będzie [B C D]. Przechowywanie częściowych planów w pamięci może znacznie przyspieszyć 

przyszłe wyszukiwania. Jeśli pathfinder natknie się na gotowy fragment planu, często może z niego 

skorzystać bezpośrednio i zaoszczędzić dużo czasu na przetwarzanie. Kompletne plany są łatwe do 

przechowywania i sprawdzania. Jeśli dokładnie to samo zadanie zostanie wykonane po raz drugi, plan 

jest gotowy do użycia. Jednak szansa na wykonanie dokładnie tego samego zadania wiele razy jest 

niewielka. Bardziej wyrafinowane algorytmy, takie jak LPA* , przechowują informacje o małych 

sekcjach planu, które z większym prawdopodobieństwem będą przydatne w wielu różnych zadaniach 

wyszukiwania ścieżek. Podobnie jak dynamiczne wyszukiwanie ścieżek, wymagania dotyczące pamięci 

tego rodzaju algorytmu są duże. Chociaż mogą być odpowiednie do małych wykresów odnajdywania 

ścieżki w strzelankach pierwszoosobowych, raczej nie będą przydatne w przypadku dużych poziomów 

na wolnym powietrzu. Jak na ironię, jest to dokładnie aplikacja, w której przydałaby się ich zwiększona 

prędkość.  

ALGORYTMY NISKIEJ PAMIĘCI 

Pamięć jest głównym problemem przy projektowaniu algorytmu odnajdywania ścieżki. Istnieją dwie 

dobrze znane odmiany algorytmu A*, które mają mniejsze wymagania dotyczące pamięci. W związku z 

tym są mniej otwarci na optymalizacje, takie jak dynamiczne odnajdywanie ścieżek.  

IDA*-Iteracyjne pogłębienie A* 

Pogłębianie iteracyjne A* [30] nie ma listy otwartej ani zamkniętej i nie wygląda bardzo podobnie do 

standardowego algorytmu A*. IDA* zaczyna się od wartości „cut-off”, całkowitej długości ścieżki, po 

przekroczeniu której przestanie szukać. Skutecznie przeszukuje wszystkie możliwe ścieżki, aż znajdzie 

jedną do celu, która jest mniejsza niż ta wartość odcięcia. Początkowa wartość odcięcia jest niewielka 

(jest to wartość heurystyczna węzła początkowego, która zwykle zaniża długość ścieżki), więc jest mało 

prawdopodobne, aby istniała odpowiednia ścieżka prowadząca do celu. Każda możliwa ścieżka jest 



rozważana rekurencyjnie. Całkowite oszacowanie ścieżki jest obliczane dokładnie tak, jak w zwykłym 

algorytmie A*. Jeśli całkowita ocena ścieżki jest mniejsza niż wartość graniczna, algorytm rozszerza 

ścieżkę i kontynuuje wyszukiwanie. Gdy wszystkie możliwe ścieżki mniejsze niż odcięcie zostaną 

wyczerpane, odcięcie jest nieznacznie zwiększane i proces rozpoczyna się od nowa. Nowa wartość 

odcięcia powinna być najmniejszą długością ścieżki, większą niż poprzednia wartość odcięcia, która 

została znaleziona w poprzedniej iteracji. Ponieważ wartość odcięcia stale rośnie, w końcu wartość 

odcięcia będzie większa niż odległość od startu do celu i zostanie znaleziona właściwa ścieżka. Ten 

algorytm nie wymaga pamięci innej niż lista węzłów w bieżącym testowanym planie. Jest bardzo prosty 

w implementacji, zajmuje nie więcej niż 50 linijek kodu. Niestety, ponowne uruchamianie planowania 

w kółko, jest znacznie mniej wydajne niż zwykłe A*, a w niektórych przypadkach jest mniej wydajne niż 

Dijkstra. Prawdopodobnie powinien być zarezerwowany dla przypadków, gdy pamięć jest kluczowym 

czynnikiem ograniczającym (na przykład na urządzeniach przenośnych). Jednak w niektórych 

sytuacjach nieznajdujących ścieżki, IDA* może być doskonałą odmianą do użycia. Osiągnie swój 

moment chwały, gdy przyjrzymy się planowaniu działań zorientowanemu na cel, technice 

podejmowania decyzji, w Części 5 .  

SMA* - uproszczona, ograniczona pamięć A* 

Uproszczone, ograniczone do pamięci A* rozwiązuje problem przechowywania poprzez nałożenie 

stałego limitu na rozmiar otwartej listy. Gdy przetwarzany jest nowy węzeł, jeśli ma całkowitą długość 

ścieżki (w tym heurystyczną) większą niż jakikolwiek węzeł na liście, jest on odrzucany. W przeciwnym 

razie jest dodawany, a węzeł już na liście z największą długością ścieżki jest usuwany. To podejście 

może być znacznie wydajniejsze niż podejście IDA*, chociaż nadal może wielokrotnie odwiedzać ten 

sam węzeł podczas wyszukiwania. Jest bardzo wrażliwy na używaną heurystykę. Heurystyka, która jest 

dramatycznie niedoszacowana, może zobaczyć, jak bezużyteczne węzły usuwają ważne węzły z 

otwartej listy. SMA* to przykład „stratnego” mechanizmu wyszukiwania. W celu zmniejszenia 

wydajności wyszukiwania, to wyrzuca informacje, zakładając, że informacje, które wyrzuca, nie są 

ważne. Nie ma jednak gwarancji, że jest to nieważne. We wszystkich przypadkach z SMA* ostatnia 

zwrócona ścieżka nie gwarantuje, że będzie ścieżką optymalną. Wczesny, mało obiecujący węzeł może 

zostać odrzucony z rozważań, a algorytm nigdy nie będzie wiedział, że podążając tą pozornie mało 

obiecującą linią, znalazłby najkrótszą drogę.  Ustawienie dużego limitu rozmiaru otwartej listy pomaga 

złagodzić ten problem, ale niweczy cel ograniczenia wykorzystania pamięci. Z drugiej strony, limit 

jednego węzła na liście otwartej spowoduje, że algorytm będzie wędrował w kierunku celu, nigdy nie 

biorąc pod uwagę żadnej ścieżki poza najbardziej obiecującą. W przypadku aplikacji o wysokiej 

wydajności i ograniczonej ilości pamięci uważam, że SMA* jest niedoceniana jako alternatywa dla A*. 

Jednym z kluczowych problemów w optymalizacji odnajdywania ścieżek na niskim poziomie jest 

wydajność pamięci podręcznej. Ograniczając rozmiar listy otwartej do dokładnie odpowiedniego 

rozmiaru, SMA* może uniknąć problemów, jakie A* ma z błędami w pamięci podręcznej i aliasami.  

PRZERYWALNY PATHFINDING 

Planowanie to czasochłonny proces. W przypadku dużych wykresów nawet najlepszy algorytm 

odnajdywania ścieżki może zająć dziesiątki milisekund, aby zaplanować trasę. Jeśli kod odnajdywania 

ścieżki musi działać w warunkach ograniczeń nałożonych przez renderowanie co 60 lub 30 sekundy, 

prawdopodobnie nie będzie miał wystarczająco dużo czasu na ukończenie. Pathfinding to proces, który 

można łatwo przerwać. Algorytm A*, w postaci opisanej w tym rozdziale, można zatrzymać po dowolnej 

iteracji i wznowić później. Wszystkie dane wymagane do wznowienia tego algorytmu znajdują się na 

listach otwartych i zamkniętych lub ich odpowiednikach. Algorytmy wyszukiwania ścieżek są często 

pisane tak, aby mogły działać w ciągu kilku klatek. Dane są zachowywane między ramkami, aby 

umożliwić dalsze przetwarzanie przez algorytm. Ponieważ postać może się poruszać w tym czasie, 



algorytm odnajdywania ścieżki, taki jak D* lub LPA*, może być przydatny, aby uniknąć konieczności 

zaczynania od nowa. Część 10 dotycząca zarządzania wykonaniem obejmuje bardziej szczegółowo 

algorytmy przerywalne wraz z kodem infrastruktury wymaganym do ich użycia.  

 PLANOWANIE GRUP 

Pathfinding był po raz pierwszy szeroko stosowany w grach strategicznych czasu rzeczywistego. Duża 

liczba postaci musi być w stanie autonomicznie poruszać się po środowisku gry. W związku z tym w 

tym samym czasie może być w toku wiele żądań wyszukiwania ścieżki. Moglibyśmy po prostu wykonać 

zadanie odnajdywania ścieżki dla jednej postaci, zanim przejdziemy do następnej. Przy wielu znakach 

iz funkcją odnajdywania ścieżek podzieloną na kilka ramek, kolejka czasu odnajdywania ścieżek może 

zostać zamontowana. Alternatywnie moglibyśmy użyć osobnej instancji odnajdywania ścieżki dla 

każdej postaci w grze. Niestety, dane związane z algorytmem odnajdywania ścieżki mogą być sporych 

rozmiarów, zwłaszcza jeśli algorytm ma wysoki stopień wypełnienia lub jeśli używamy algorytmu 

takiego jak tablica węzłów A*. Nawet jeśli dane wszystkich znaków zmieszczą się w pamięci, prawie na 

pewno nie zmieszczą się w pamięci podręcznej, a wydajność odpowiednio spadnie. Gry RTS 

wykorzystują pulę pathfinderów i kolejkę pathfindingu. Gdy postać musi zaplanować trasę, umieszcza 

swoje żądanie w centralnej kolejce odnajdywania ścieżek. Ustalony zestaw pathfinderów następnie 

obsługuje te żądania w kolejności (zwykle w kolejności pierwsze weszło, pierwsze wyszło). To samo 

podejście zostało użyte do zapewnienia ścieżki dla postaci NPC w grach masowych dla wielu graczy. 

Oparta na serwerze pula odnajdywania ścieżek przetwarza żądania od postaci w trakcie gry, w 

zależności od potrzeb. Kiedy pracowałem nad takim systemem dla MMORPG z wieloma postaciami AI, 

odkryłem, że wariacja algorytmu LPA* była najlepszym algorytmem do użycia. Ponieważ każdy 

pathfinder był regularnie proszony o zaplanowanie różnych tras, informacje z poprzednich przebiegów 

mogą być przydatne w skróceniu czasu wykonania. W przypadku każdej prośby o znalezienie ścieżki 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejna postać musiała w przeszłości znaleźć podobną drogę. 

Jest to szczególnie ważne, gdy wykonywane jest hierarchiczne odnajdywanie ścieżek, ponieważ 

wysokopoziomowe elementy planu są wspólne dla tysięcy, a nawet milionów żądań. Po pewnym czasie 

algorytm, który ponownie wykorzystuje dane, będzie bardziej wydajny, pomimo konieczności 

wykonania dodatkowej pracy w celu przechowywania danych. Każda forma ponownego wykorzystania 

danych jest korzystna, w tym przechowywanie częściowych planów lub przechowywanie informacji o 

krótkich trasach przelotowych w danych dla każdego węzła (jak w przypadku LPA*). Pomimo dużej 

ilości dodatkowych danych w każdym pathfinderze, w moich testach zużycie pamięci było często 

redukowane przy użyciu tej metody. Szybsze odnajdywanie ścieżek oznacza, że mniej pathfinderów 

może obsłużyć tę samą liczbę żądań, co z kolei oznacza mniejsze zużycie pamięci. To podejście jest 

szczególnie istotne w grach MMORPG, w których ten sam poziom gry jest aktywny przez kilka dni lub 

tygodni (zmienia się tylko wtedy, gdy nowe budynki lub nowa zawartość zmieniają wykres 

odnajdywania ścieżki). W RTS jest to mniej istotne, ale warto spróbować, jeśli kod odnajdywania 

ścieżek powoduje wąskie gardła wydajności.  

CIĄGŁE ODKRYWANIE ŚCIEŻKI W CZASIE 

Do tej pory opisałem dyskretne odnajdywanie ścieżek. Jedyne opcje dostępne dla systemu 

odnajdywania ścieżek mają miejsce w określonych lokalizacjach i czasach. Algorytm odnajdywania 

ścieżek nie wybiera, gdzie zmienić kierunek. Może poruszać się tylko bezpośrednio między węzłami na 

wykresie. Za lokalizację węzłów odpowiada ktokolwiek lub ktokolwiek tworzy graf. Jak widzieliśmy, jest 

to wystarczająco potężne, aby poradzić sobie z zadaniami wyszukiwania ścieżek wymaganymi w 

większości gier. Pewną nieelastyczność stałych wykresów można również złagodzić przez wygładzanie 

ścieżki lub używanie zachowań sterujących do podążania ścieżką. Wciąż pozostaje garść scenariuszy, w 

których zwykłe odnajdywanie ścieżek nie może być zastosowane bezpośrednio: sytuacje, w których 



zadanie odnajdywania ścieżek zmienia się szybko, ale przewidywalnie. Możemy zobaczyć to jako 

wykres, który zmienia się z chwili na chwilę. Algorytmy takie jak D* radzą sobie z wykresami, które 

zmieniają się dynamicznie, ale są efektywne tylko wtedy, gdy wykres zmienia się rzadko. 

PROBLEM 

Jest wiele miejsc, w których przydatne są ciągłe problemy z odnajdywaniem ścieżki, ale podam jeden 

rozbudowany przykład, zaczerpnięty z poprzedniej implementacji, nad którą pracowałem. Wyobraź 

sobie, że mamy kontrolowany przez sztuczną inteligencję pojazd policyjny poruszający się wzdłuż 

ruchliwej drogi miejskiej, jak pokazano na rysunku. 

 

Samochód musi jechać tak szybko, jak to możliwe, gdy ściga przestępcę lub próbuje dotrzeć do 

wyznaczonej blokady. Na potrzeby naszego przykładu założymy, że nie ma wystarczająco dużo miejsca, 

aby przejechać między dwoma pasami ruchu; musimy pozostać na jednym pasie. Na każdym pasie 

ruchu poruszają się pojazdy. Nie będziemy się teraz interesować tym, jak te pojazdy są obecnie 

sterowane, o ile poruszają się one dość przewidywalnie (tj. rzadko zmieniają pasy). Zadaniem 

radiowozu policyjnego w odnajdywaniu drogi jest podjęcie decyzji, kiedy zmienić pas. Ścieżka będzie 

się składać z okresu czasu w serii sąsiednich pasów. Moglibyśmy podzielić to zadanie, umieszczając 

węzeł co kilka metrów wzdłuż drogi. W każdym węźle połączenia łączą się z następnym węzłem na tym 

samym pasie lub z węzłami na sąsiednim pasie. Jeśli inne samochody na drodze poruszają się 

stosunkowo szybko (na przykład nadjeżdżający ruch), wtedy rozsądny odstęp między węzłami 

nieuchronnie oznacza, że radiowóz traci okazje do szybszego podróżowania. Ponieważ węzły są 

rozmieszczone w arbitralny sposób, gracz zobaczy, jak radiowóz czasami skręca wbrew śmierci (kiedy 

węzły ustawiają się w odpowiednim miejscu), podczas gdy innym razem traci oczywiste okazje do 

zrobienia postępu (kiedy węzły nie nie odpowiadają lukom w ruchu). Pomoże w tym zmniejszenie 

odstępów między węzłami. Jednak w przypadku szybko poruszającego się pojazdu wymagany byłby 

bardzo dokładny wykres, którego nawigacja w większości byłaby niemożliwa z powodu pojazdów na 

drodze. Nawet przy statycznym wykresie nie moglibyśmy użyć algorytmu takiego jak A* do 

wyszukiwania ścieżki. A* zakłada, że koszt przejazdu między dwoma węzłami jest niezależny od drogi 

dotarcia do pierwszego węzła. Nie dotyczy to naszej sytuacji. Jeśli pojazdowi dotarcie do węzła zajmuje 

10 sekund, może wystąpić przerwa w ruchu, a koszt odpowiedniego połączenia będzie niewielki. Jeśli 

jednak pojazd dotrze do tego samego węzła w ciągu 12 sekund, luka może zostać zamknięta, a 

połączenie nie będzie już dostępne (tzn. ma nieskończony koszt). Rodzina algorytmów A* nie może 

pracować bezpośrednio z tego rodzaju grafem. Potrzebujemy algorytmu odnajdywania ścieżki, który 

poradzi sobie z ciągłym problemem. 

ALGORYTM 

Radiowóz może zmienić pas w dowolnym miejscu na drodze; nie ogranicza się do konkretnych 

lokalizacji. Możemy spojrzeć na problem jako na dwie części. Najpierw musimy zdecydować, gdzie i 

kiedy zmiana pasa może być sensowna. Po drugie, możemy wytyczyć trasę między tymi punktami. 

Algorytm również składa się z dwóch części. Tworzymy dynamiczny wykres, który zawiera informacje 



o pozycji i czasie zmiany pasa, a następnie używamy zwykłego algorytmu odnajdywania ścieżki (tj. A*), 

aby dotrzeć do ostatecznej trasy. Wcześniej wspomniałem, że rodzina algorytmów A* nie jest w stanie 

rozwiązać tego problemu. Aby wykorzystać ich wykorzystanie, musimy najpierw zreinterpretować 

wykres odnajdywania ścieżek, aby nie przedstawiał już pozycji. 

Węzły jako stany 

Do tej pory zakładaliśmy, że każdy węzeł na wykresie odnajdywania ścieżki reprezentuje pozycję na 

poziomie gry lub co najwyżej pozycję i orientację. Połączenia w podobny sposób reprezentują 

lokalizacje, do których można dotrzeć z węzła. Jak podkreśliłem wcześniej, system odnajdywania 

ścieżek nie rozumie, co przedstawia jego wykres. Po prostu próbuje znaleźć najlepszą trasę pod 

względem wykresu. Możemy to wykorzystać. Zamiast mieć węzły jako lokalizacje, możemy 

zinterpretować węzły na wykresie jako stany drogi. Węzeł składa się z dwóch elementów: położenia 

(składającego się z pasa ruchu i odległości wzdłuż odcinka drogi) oraz czasu. Połączenie istnieje między 

dwoma węzłami, jeśli do węzła końcowego można dotrzeć z węzła początkowego i jeśli czas potrzebny 

na dotarcie do węzła jest prawidłowy. Ilustruje to rysunek . 

 

Na drugim pasie znajdują się dwa węzły w tej samej lokalizacji, C i D. Każdy węzeł ma inny czas. Gdyby 

samochód jadący z A pozostał na tym samym pasie, dojechałby do końca odcinka w ciągu 5 sekund, a 

więc byłby w węźle C. Gdyby jechał pasem 1, na węźle B, dojechałby do końca w 7 sekund i będzie w 

węźle D. Węzły C i D są pokazane na rysunku nieco od siebie, dzięki czemu można zobaczyć połączenia. 

Ponieważ interesuje nas tylko numer pasa i odległość, w rzeczywistości reprezentują one dokładnie tę 

samą lokalizację. Korzystanie z tego rodzaju wykresu oznacza, że usunęliśmy długość kosztu zależną od 

ścieżki. C i D to różne węzły. Jeśli ruch w tej lokalizacji jest inny po 5 sekundach zamiast po 7 sekundach, 

połączenia wychodzące z C i D będą miały różne koszty. To dobrze, ponieważ są to różne węzły. 

Algorytm wyszukiwania ścieżek nie musi już martwić się o to, z której trasy pochodzi. Może ufać, że 

koszt połączenia z węzła będzie zawsze taki sam. Włączenie czasu do grafu odnajdywania ścieżek 

pozwala nam uratować A* jako nasz algorytm odnajdywania ścieżek dla tego problemu. Włączenie 

czasu do grafu odnajdywania ścieżek pozwala nam uratować A* jako nasz algorytm odnajdywania 

ścieżek dla tego problemu. 

Rozmiar wykresu 

Niestety, tylko przesunęliśmy problem, a nie rozwiązaliśmy go. Teraz mamy nie tylko nieskończoną 

liczbę miejsc, w których możemy zmienić pas, ale także (z powodu przyspieszania i hamowania) 

nieskończoną liczbę węzłów reprezentujących każdy możliwy czas dla każdego możliwego miejsca na 

drodze. Mamy teraz naprawdę ogromny wykres odnajdywania ścieżek, zbyt duży, aby można go było 

efektywnie wykorzystać. Obchodzimy ten problem, dynamicznie generując tylko podsekcję wykresu, 

która jest rzeczywiście istotna dla zadania. Rysunek  

 



pokazuje prosty przypadek samochodu uchylającego się na boki przez lukę w nadjeżdżającym ruchu. 

Można to osiągnąć na wiele sposobów. Możemy jak najszybciej wjechać na środkowy pas z pełną 

prędkością i natychmiast wyjechać na drugą stronę. Moglibyśmy zahamować, poczekać, aż szczelina 

się zbliży, a potem wjechać w szczelinę. Moglibyśmy zahamować i poczekać, aż wszystkie samochody 

przejadą obok. Możliwości są nieograniczone. Ograniczamy problem za pomocą heurystyki. 

Przyjmujemy dwa założenia: (1) jeśli samochód ma zmienić pas, zrobi to jak najszybciej; oraz (2) jak 

najszybciej przemieści się swoim obecnym pasem na następną zmianę pasa. Pierwsze założenie jest 

rozsądne. Nie ma sytuacji, w których zmiana pasa wcześniej niż później da samochodowi mniejszą 

elastyczność. Nie jest odwrotnie. Zmiana pasa w ostatnim możliwym momencie często oznacza, że 

traci się okazje.  Drugie założenie pomaga upewnić się, że samochód porusza się z maksymalną 

prędkością. W przeciwieństwie do pierwszego założenia, może to nie być najlepsza strategia. Rysunek  

 

pokazuje skrajny przykład. Pas 4 jest pusty, ale pasy 2 i 3 są bardzo zajęte. Jeśli samochód jedzie do 

przodu do przedniej luki na pasie 2, nie będzie w stanie przejechać na pas 3, a stamtąd na pas 4. Jeśli 

jednak się zepsuje i zaczeka, aż druga przerwa na pasie 2 zrówna się z linią przerwę na pasie 3, wtedy 

może przemknąć przez obie przerwy i na pustą autostradę. W takim przypadku opłaca się początkowo 

jechać wolniej. W praktyce takie oczywiste patologiczne przykłady są rzadkie. Kierowcy spieszący się, 

aby gdzieś się dostać, prawdopodobnie jadą tak szybko, jak to tylko możliwe. Chociaż nie jest to 

optymalne, zastosowanie tego założenia powoduje, że sterowniki AI zachowują się wiarygodnie: nie 

wyglądają tak, jakby wyraźnie traciły proste możliwości. 

Jak powstaje wykres 

Wykres jest tworzony zgodnie z wymaganiami algorytmu odnajdywania ścieżki. Początkowo wykres 

zawiera tylko jeden węzeł: aktualną lokalizację radiowozu AI z aktualnym czasem. Gdy pathfinder pyta 

o połączenia wychodzące z bieżącego węzła, wykres sprawdza samochody na drodze i zwraca cztery 

zestawy połączeń. Po pierwsze, zwraca połączenie do jednego węzła dla każdego sąsiedniego pasa, 

który jest w tym momencie wolny. Nazwę te węzły węzłami zmiany pasa ruchu. Ich koszt połączenia to 

czas wymagany do zmiany pasów przy bieżącej prędkości, a węzły docelowe będą miały pozycję i 

wartość czasu odzwierciedlającą zmianę pasa. Po drugie, wykres dodaje połączenie z węzłem 

bezpośrednio za następnym samochodem na bieżącym pasie, zakładając, że porusza się on tak szybko, 

jak to możliwe i przerywa w ostatniej chwili, aby dopasować się do prędkości samochodu (tj. nie jedzie 

dalej z prędkością maksymalną prędkość i uderzenie w tył samochodu). Zachowania dopasowania 

przybycia i prędkości z części 3 mogą obliczyć ten rodzaj manewru. Nazwę ten węzeł węzłem 

brzegowym. Jeśli sztuczna inteligencja nie może uniknąć kolizji (tj. nie może hamować wystarczająco 

szybko), wówczas węzeł graniczny jest pomijany; nie pozwalamy, aby pathfinder nawet rozważał 

możliwość awarii. Następnie wykres zwraca połączenia do węzłów wzdłuż bieżącego pasa natychmiast 

po tym, jak AI minie każdy samochód na każdym sąsiednim pasie, aż dotrze do następnego samochodu 

na bieżącym pasie. Przy obliczaniu tych węzłów załóżmy, że samochód porusza się w taki sam sposób, 

jak obliczyliśmy dla węzła brzegowego; tj. tak szybko, jak to możliwe, upewniając się, że nie zderzy się 

z samochodem jadącym z przodu. 



Nazwę te węzły bezpiecznymi węzłami możliwości, ponieważ reprezentują one możliwość zmiany pasa 

przez sztuczną inteligencję, jednocześnie upewniając się, że nie zderzy się z samochodem jadącym z 

przodu. Rysunek  

 

przedstawia tę sytuację. Ponieważ na grafice 2D trudno jest pokazać upływ czasu, położenie każdego 

samochodu zaznaczyłem w 1-sekundowych odstępach jako czarny punkt. Zwróć uwagę, że węzły na 

bieżącym pasie nie są umieszczane bezpośrednio za aktualną pozycją każdego samochodu, ale zaraz za 

pozycją każdego samochodu, kiedy sztuczna inteligencja miałaby do niego dotrzeć. Na koniec wykres 

zwraca zestaw niebezpiecznych węzłów możliwości. Są one dokładnie takie same jak bezpieczne węzły 

okazji, ale są obliczane przy założeniu, że samochód zawsze porusza się z maksymalną prędkością i nie 

unika uderzenia w tył samochodu jadącego z przodu. Są one przydatne, ponieważ tropiciel może 

zdecydować się na zmianę pasa. Nie ma sensu zwalniać, aby uniknąć zderzenia z samochodem jadącym 

z przodu, jeśli zamierzasz skręcić wokół niego na inny pas. Zauważ, że wszystkie cztery grupy połączeń 

są zwracane w tym samym zestawie. Są to wszystkie połączenia wychodzące z aktualnej pozycji 

radiowozu; nie ma rozróżnienia w algorytmie odnajdywania ścieżki. Połączenia i węzły, na które 

wskazują, są tworzone specjalnie na to żądanie. Połączenia zawierają wartość kosztową. Zwykle jest to 

tylko miara czasu, ponieważ staramy się działać tak szybko, jak to możliwe. Możliwe byłoby również 

uwzględnienie dodatkowych czynników w koszcie. Kierowca policji może wziąć pod uwagę, jak blisko 

każdy manewr zbliża się do zderzenia z niewinnym kierowcą. Szczególnie ciasne zakręty byłyby wtedy 

stosowane tylko wtedy, gdyby zaoszczędziły dużo czasu. Węzły, do których odwołuje się każde 

połączenie, zawierają zarówno informacje o położeniu, jak i informacje o czasie. Jak widzieliśmy, nie 

mogliśmy mieć nadziei na wstępne utworzenie wszystkich węzłów i połączeń, więc są one budowane 

od zera, gdy żądane są połączenia wychodzące z grafu. Przy kolejnych iteracjach algorytmu 

odnajdywania ścieżki graf zostanie wywołany ponownie z nowym węzłem początkowym. Ponieważ ten 

węzeł zawiera zarówno pozycję, jak i czas, możemy przewidzieć, gdzie będą samochody na drodze i 

powtórzyć proces generowania połączeń. 

Który tropiciel 

Dwie trasy przez wykres mogą kończyć się w identycznym węźle (tj. jeden z tą samą informacją o pozycji 

i czasie). W takim przypadku połączenia wychodzące z węzła powinny być pod każdym względem 

identyczne. W praktyce zdarza się to bardzo rzadko; wykres odnajdywania ścieżek przypomina raczej 

drzewo niż połączoną sieć. Ponieważ rzadko odwiedza się już odwiedzony węzeł, nie ma sensu 

przechowywać dużej liczby węzłów do wykorzystania w przyszłości. W połączeniu z dużym rozmiarem 

wynikowych wykresów, oszczędzający pamięć wariant A* jest najlepszym wyborem. IDA* jest 

nieodpowiednie, ponieważ pobieranie połączeń wychodzących z węzła jest bardzo czasochłonnym 

procesem. IDA* zmienia plany przez ten sam zestaw węzłów w każdej iteracji, powodując znaczny 

spadek wydajności. Można to złagodzić, buforując połączenia z każdego węzła, ale jest to sprzeczne z 

etosem oszczędzania pamięci IDA*. W moich własnych eksperymentach SMA* wydawał się 

doskonałym wyborem do odnajdywania ścieżki w tego rodzaju ciągłym, dynamicznym zadaniu. 

Pozostała część tej sekcji dotyczy wyłącznie algorytmu dynamicznego wykresu. Konkretny wybór 

pathfindera odpowiedzialnego za planowanie jest niezależny od sposobu implementacji grafu. 

UWAGI DO WDROŻENIA 



Wygodne jest przechowywanie działań związanych z prowadzeniem pojazdu w strukturze danych 

połączenia. Kiedy ostatnia ścieżka zostanie zwrócona z Pathfindera, kierująca SI będzie musiała 

wykonać każdy manewr. Każde połączenie mogło pochodzić z jednej z czterech różnych kategorii, z 

których każda obejmuje określoną sekwencję kierowania, przyspieszania lub hamowania. Nie ma sensu 

ponownie obliczać tej sekwencji, gdy została ona obliczona na wykresie odnajdywania ścieżki. 

Przechowując go możemy wprowadzić akcję bezpośrednio do kodu, który porusza samochodem. 

WYDAJNOŚĆ 

Algorytm jest O(1) w pamięci i wymaga jedynie tymczasowego przechowywania. Jest to O(n) w czasie, 

gdzie n to liczba pojazdów na sąsiednich pasach, bliżej niż najbliższy pojazd na bieżącym pasie. 

Działanie algorytmu może być utrudnione przez pozyskiwanie danych o sąsiednich samochodach. W 

zależności od struktury danych, która przechowuje wzorzec ruchu, może to być algorytm O(log2n), 

gdzie m to liczba samochodów na pasie (na przykład, jeśli wykonuje wyszukiwanie binarne 

samochodów znajdujących się w pobliżu). Dzięki buforowaniu wyników wyszukiwania za każdym 

razem, praktyczna wydajność może zostać przywrócona do O(n). Algorytm ten jest wywoływany w 

najniższej części pętli wyszukiwania ścieżki i dlatego ma krytyczne znaczenie dla szybkości. 

SŁABOŚCI 

Ciągłe odnajdywanie ścieżek to dość złożony algorytm do zaimplementowania i wysoce zależny od 

sytuacji. Powyższy przykład jest bezpośrednio związany z wymaganiami samochodu poruszającego się 

po wielopasmowej drodze. Inne rodzaje ruchu mogą wymagać różnych heurystyk. W praktyce 

debugowanie rozmieszczenia węzłów dynamicznych może być niezwykle trudne. Zwłaszcza, że węzły 

zawierające czas są trudne do wizualizacji. Nawet poprawnie działający algorytm nie jest szybki, nawet 

w porównaniu z innymi pathfinderami. Powinna być prawdopodobnie używana tylko do małych części 

planowania. W grze policyjnej, na której oparłem tę sekcję, wykorzystaliśmy ciągłe planowanie, aby 

zaplanować trasę tylko przez następne 100 jardów. Pozostała część trasy została zaplanowana 

wyłącznie na zasadzie skrzyżowanie za skrzyżowaniem. System odnajdywania ścieżki, który kierował 

samochodem, był hierarchiczny, a ciągły planista był najniższym poziomem hierarchii. 

PLANOWANIE RUCHU 

W części poświęconej przedstawieniom świata przyjrzeliśmy się pokrótce sytuacjom, w których w 

planowaniu wykorzystywano orientację, a także pozycję postaci. Pomaga to generować rozsądne 

ścieżki dla postaci, które nie mogą łatwo skręcić w miejscu. W wielu przypadkach odnajdywanie ścieżek 

jest używane na wysokim poziomie i nie musi brać pod uwagę tego rodzaju ograniczeń; będą 

obsługiwane przez zachowania kierownicy. Coraz częściej jednak postacie są bardzo ograniczone, a 

zachowania związane ze sterowaniem omówione w poprzednim rozdziale nie dają rozsądnych 

rezultatów. Pierwszym gatunkiem gier, który pokazał tę niedoskonałość, była jazda miejska. Pojazdy, 

takie jak samochody osobowe lub ciężarowe, potrzebują miejsca do manewrowania i często mogą mieć 

wiele ograniczeń związanych z ich możliwościami fizycznymi (na przykład samochód może wymagać 

spowolnienia, zanim zacznie skręcać, aby uniknąć poślizgu). Nawet gatunki gier, które nie wymagają 

prowadzenia pojazdu, w szczególności gry akcji z perspektywy pierwszej i trzeciej osoby, są często 

osadzone w bardzo ograniczonych środowiskach, w których samo kierowanie nie może się udać. 

Ponieważ wierność animacji poprawiła się, postacie muszą poruszać się płynniej w swoim otoczeniu. 

Niedopuszczalne jest, aby stopy przecinały schody tak, jakby były rampą, lub ślizgały się, gdy postać 

skręca z małą prędkością. Planowanie ruchu to technika wykorzystania algorytmów z tej części do 

wytworzenia sensownego ruchu postaci: animacja, sterowanie, nawigacja na poziomie lokalnym i na 

dużą skalę. 



ANIMACJE 

Większość postaci w grze ma szereg animacji, które są używane, gdy postać się porusza. Postać może 

mieć na przykład animację chodzenia, biegania i sprintu. Podobnie istnieją animacje skręcania - na 

przykład skręcanie podczas chodzenia, skręcanie w miejscu i skręcanie podczas kucania. Każda z tych 

animacji może być wykorzystana w wielu różnych scenariuszach ruchu. Na przykład animacja 

chodzenia musi mieć stopy przylegające do podłoża i nie ślizgające się. Postać musi więc poruszać się 

w określonym tempie, aby animacja wyglądała dobrze. Szybkość animacji można zwiększyć, aby 

dostosować się do nieco szybszego ruchu, ale istnieją ograniczenia. W końcu postać będzie wyglądać 

niewiarygodnie. Możliwe jest wizualizowanie animacji jako mających zastosowanie do różnych 

prędkości ruchu, zarówno ruchu liniowego, jak i ruchu kątowego. Rysunek  

 

pokazuje, które animacje można wykorzystać dla różnych prędkości liniowych i kątowych postaci. 

Zauważ, że nie wszystkie przestrzenie możliwych prędkości mają skojarzoną animację. Są to prędkości, 

których postać nie powinna używać dłużej niż przez chwilę. Ponadto zatrzymanie animacji przed jej 

zakończeniem może nie mieć sensu. Większość zestawów animacji definiuje na przykład przejścia 

między chodzeniem a bieganiem oraz staniem i kucaniem. Ale cykl chodzenia może wyglądać dziwnie 

w połączeniu z cyklem biegania, chyba że osiągnął właściwy punkt, aby nastąpiło przejście. Oznacza to, 

że każdy ruch ma naturalną długość w świecie gry. Ponownie możemy pokazać to wizualnie na 

diagramie. W tym przypadku jednak jest to pokazane położenie i orientacja, a nie prędkość i obrót. 

Zauważ na rysunku, 

 

że zakres, w którym animacje są wiarygodne, jest znacznie mniejszy niż w przypadku prędkości. 

Możliwe jest całkowite ominięcie tego problemu. Animacja proceduralna i oprogramowanie 

pośredniczące ludzkiej lokomocji są stosowane do generowania sensownych animacji dla dowolnego 



wymaganego ruchu. Nie jest to jednak wszechobecne i w wielu przypadkach deweloperzy wolą 

animacje rejestrowane w ruchu lub ręcznie robione. Większość gier nadal korzysta ze skromnego 

portfolio możliwych animacji, wraz z mieszaniem i parametryzacją. 

PLANOWANIE RUCHU 

W bardzo ograniczonym środowisku wybrane animacje mogą mieć duży wpływ na to, czy postać może 

prawidłowo manewrować. Postać, która musi przesunąć się dokładnie 2 metry do przodu, zanim 

wykona skręt o 30◦ w prawo, może nie być w stanie użyć animacji, która wysyła ją o 1,5 metra do przodu 

i obraca o 45◦. 

Aby osiągnąć konkretny manewr na dużą skalę, szczególna sekwencja animacji może być istotna. W 

takim przypadku wymagane jest planowanie ruchu: planowanie sekwencji dozwolonych manewrów, 

które prowadzą do ogólnego stanu. 

Wykres planowania 

Podobnie jak odnajdywanie ścieżek, planowanie ruchu wykorzystuje reprezentację graficzną. W tym 

przypadku każdy węzeł wykresu reprezentuje zarówno pozycję, jak i stan znaku w tym punkcie. Węzeł 

może zawierać wektor pozycji postaci, wektor jej prędkości oraz zestaw dozwolonych animacji, które 

mogą się pojawić. Na przykład biegnąca postać może mieć dużą prędkość i być w stanie wykonać tylko 

animacje „bieg”, „przejście do biegu” lub „zderzenie z obiektem”. Połączenia na wykresie reprezentują 

prawidłowe animacje; prowadzą do węzłów reprezentujących stan postaci po zakończeniu animacji. 

Na przykład animacja biegu może prowadzić do tego, że postać jest 2 metry dalej do przodu i porusza 

się z tą samą prędkością. Przy tak zdefiniowanym wykresie można zastosować heurystykę, która 

określa, jak blisko celu jest stan postaci. Jeśli celem jest manewrowanie przez pomieszczenie pełne 

odsłoniętych przewodów elektrycznych, wówczas celem mogą być drzwi po drugiej stronie, a 

heurystyka może opierać się wyłącznie na odległości. Jeśli celem jest dotarcie do krawędzi platformy 

poruszającej się wystarczająco szybko, aby przeskoczyć dużą lukę, to cel może obejmować zarówno 

elementy pozycji, jak i prędkości. 

Planowanie 

Mając tak zdefiniowany graf, do zaplanowania trasy można użyć zwykłego algorytmu A* lub jednego z 

jego rodzeństwa. Zwracana trasa składa się z zestawu animacji, które wykonane w odpowiedniej 

kolejności przeniosą postać do celu. Należy zadbać o szerokie zdefiniowanie celu. Jeśli jako cel podaje 

się dokładną pozycję i orientację, to może nie być sekwencji animacji, która dokładnie do niego dociera, 

a algorytm planowania zawiedzie (po rozważeniu każdej możliwej kombinacji animacji, dużym kosztem 

czasu). Celem musi być raczej upewnienie się, że postać jest „wystarczająco blisko”; dopuszczalny jest 

zakres stanów. 

Nieskończone wykresy 

Przypomnij sobie, że animację można sparametryzować tak, aby można ją było wykorzystać do 

przebycia różnych odległości i różnych prędkości. Każda możliwa odległość i prędkość byłyby innym 

stanem. Tak więc z jednego stanu postać może przejść do jednego z wielu podobnych stanów, w 

zależności od szybkości, z jaką odtwarza poniższą animację. Jeżeli prędkości i położenia są ciągłe 

(reprezentowane przez liczby rzeczywiste), to może istnieć nieskończona liczba możliwych połączeń. 

A* można dostosować do zastosowania do nieskończonych wykresów. W każdej iteracji A* wszystkie 

kolejne węzły są sprawdzane za pomocą funkcji heurystycznej i dodawane do listy otwartych. Aby nie 

trwało to nieskończenie długo, tylko najlepsze węzły następcze są zwracane do dodania do listy 

otwartych. Często odbywa się to poprzez zwrócenie kilku następców próbnych, a następnie ocenę 



heurystyczną każdego z nich. Algorytm może następnie spróbować wygenerować jeszcze kilka prób w 

oparciu o najlepsze z poprzedniego grona i tak dalej, aż uzyska pewność, że dostarczono najlepszych 

następców. Chociaż ta technika jest używana w kilku domenach niezwiązanych z grami, jest powolna i 

bardzo wrażliwa na jakość funkcji heurystycznej. Aby uniknąć bólu głowy związanego z 

przystosowaniem A* do operowania na nieskończonych wykresach, często dzieli się możliwy zakres na 

mały zestaw wartości dyskretnych. Jeśli animacja może być odtwarzana z szybkością od 15 do 30 klatek 

na sekundę (fps), wówczas planista może mieć dostęp do czterech różnych wartości: 15, 20, 25 i 30 fps. 

Inną alternatywą jest użycie heurystyki upraszczającej specyficznej dla domeny, jak widzieliśmy w 

poprzedniej sekcji o ciągłym znajdowaniu ścieżek. To pozwala nam dynamicznie generować mały 

podzbiór grafu odnajdywania ścieżki w oparciu o heurystykę dotyczącą tego, które sekcje grafu mogą 

być przydatne. 

Problemy z wdrożeniem 

Nawet ograniczając liczbę połączeń w ten sposób, nadal istnieje ogromna liczba możliwych połączeń w 

grafie, a graf jest rzeczywiście bardzo duży. Zoptymalizowane wersje A* wymagają od nas wcześniejszej 

znajomości liczby węzłów na wykresie. W planowaniu ruchu wykres jest zwykle generowany w locie: 

kolejne węzły są generowane przez zastosowanie dopuszczalnych animacji do aktualnego stanu. 

Podstawowa lista A* jest zatem najbardziej odpowiednia do planowania ruchu. Zazwyczaj planowanie 

ruchu jest używane tylko w przypadku małych sekwencji ruchu. W ten sam sposób, w jaki kierowanie 

postacią jest kierowane przez plan odnajdywania ścieżek na dużą skalę, planowanie ruchu może być 

wykorzystane do wypełnienia szczegółów tylko dla następnej części całej trasy. Jeśli plan przewiduje 

poruszanie się po pomieszczeniu z dużą ilością przewodów elektrycznych pod napięciem, planista 

ruchu może wygenerować sekwencję animacji, aby przejść tylko na drugą stronę. Jest mało 

prawdopodobne, że zostanie użyty do wygenerowania pełnej ścieżki przez poziom, ze względu na 

rozmiar grafu i czas potrzebny na planowanie. 

PRZYKŁAD 

Jako przykład rozważ chodzącą postać dwunożną. Postać posiada następujące animacje: chodzenie, 

wstawanie w chodzenie, chodzenie w wstawanie, omijanie i obracanie się w miejscu. Każda animacja 

zaczyna się lub kończy w jednej z dwóch pozycji: w połowie marszu lub stojąc w miejscu. Animacja 

może być reprezentowana jako maszyna stanów na rysunku, 

 

z pozycjami jako stanami i przejściami jako animacjami. Animacje mogą dotyczyć zakresu odległości 

ruchu, jak pokazano na wykresie na rysunku . 



 

Postać porusza się przez wypełniony lawą pokój pokazany na rysunku. 

 

Jest wiele niebezpiecznych miejsc, w których postać nie powinna chodzić. Postać musi wypracować 

prawidłową sekwencję ruchów od swojej początkowej pozycji do przeciwległych drzwi. Cel jest 

pokazany jako zakres pozycji bez orientacji. Nie obchodzi nas, z jaką prędkością porusza się postać, w 

którą stronę jest zwrócona ani jaki jest jej stan animacji, gdy osiąga cel. Uruchamiając algorytm w stylu 

A*, otrzymujemy trasę wygenerowaną na rysunku. 

 

Można zauważyć, że w ten sposób unika się niebezpieczeństw, stosując kombinację chodzenia, 

skręcania i omijania. 

KROKI 

Kiedy planowanie ruchu jest używane do określenia, gdzie zostaną umieszczone stopy postaci, nazywa 

się to „planowaniem kroków”. Jest to aktywny obszar badań w robotyce, wymagający od systemu 

odnajdywania ścieżki bardzo dokładnych danych o ścieżce kończyn w każdej animacji. Jest to 

prawdopodobnie zbyt wysoki poziom szczegółowości dla gier. Najnowsze gry z perspektywy trzeciej 



osoby poprawnie blokują kroki: szczególnie podczas wchodzenia po schodach, ale także podczas 

poruszania się po wąskich półkach lub unikania bałaganu na ziemi. O ile mi wiadomo, obecny stan 

techniki wykorzystuje ograniczenia czysto lokalne, aby to osiągnąć: ruch pieszych postaci jest 

sprawdzany i przenoszony do najbliższego odpowiedniego miejsca, powodując w razie potrzeby 

korekty w pozostałej części animacji. Wykorzystuje to algorytmy kinematyki odwrotnej do animacji, 

takie algorytmy zwykle nie są kojarzone ze sztuczną inteligencją. Z drugiej strony, planowanie footfall 

wybiegałoby w przyszłość, wykorzystując serię animacji do umieszczania kroków w odpowiednich 

miejscach, aby osiągnąć odległy cel. Jak dotąd nie znam nikogo, kto by to robił. 



PODEJMOWANIE DECYZJI 

Zapytaj gracza o sztuczną inteligencję w grze, a oni pomyślą o podejmowaniu decyzji: zdolności postaci 

do decydowania o tym, co robić. Wykonanie tej decyzji (ruch, animacja itp.) jest oczywiste. W 

rzeczywistości podejmowanie decyzji to zazwyczaj niewielka część wysiłku potrzebnego do 

zbudowania wspaniałej sztucznej inteligencji w grze. Większość gier wykorzystuje proste systemy 

podejmowania decyzji: automaty stanów i drzewa zachowań. Systemy oparte na regułach są rzadsze, 

ale ważne. W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudzają bardziej wyrafinowane narzędzia 

decyzyjne, takie jak logika rozmyta i sieci neuronowe. Pomimo znaczących zastosowań w niektórych 

głośnych grach (często towarzyszy im wiele fanfar marketingowych), programiści nie spieszyli się z 

przyjęciem tych technologii. Może być trudno sprawić, by działały prawidłowo. Podejmowanie decyzji 

to środkowy element naszego modelu AI, ale pomimo nazwy tej części, omówimy również wiele 

technik stosowanych w taktycznej i strategicznej sztucznej inteligencji. Wszystkie przedstawione tutaj 

techniki mają zastosowanie zarówno do podejmowania decyzji jednoznakowych, jak i wieloznakowych. 

Przyjrzymy się szerokiej gamie narzędzi do podejmowania decyzji, od bardzo prostych mechanizmów, 

które można wdrożyć w ciągu kilku minut, po kompleksowe narzędzia do podejmowania decyzji, które 

wymagają większego wyrafinowania, ale mogą wspierać bogatsze zachowania. Na koniec przyjrzymy 

się efektom podejmowania decyzji i sposobom działania w ich przypadku. 

PRZEGLĄD PODEJMOWANIA DECYZJI 

Chociaż istnieje wiele różnych technik podejmowania decyzji, możemy postrzegać je wszystkie jako 

działające w ten sam sposób. Postać przetwarza zestaw informacji, których używa do wygenerowania 

akcji, którą chce wykonać. Wkładem do systemu decyzyjnego jest wiedza, którą posiada postać, a 

wyjściem jest żądanie działania. Wiedzę można dalej rozbić na wiedzę zewnętrzną i wewnętrzną. 

Wiedza zewnętrzna to informacje, które postać wie o otaczającym ją środowisku gry: pozycjach innych 

postaci, układ poziomu, czy wciśnięto przełącznik, kierunek, z którego dochodzi dźwięk i tak dalej. 

Wiedza wewnętrzna to informacje o stanie wewnętrznym lub procesach myślowych postaci: jej 

zdrowiu, jej ostatecznych celach, tym, co robiła kilka sekund temu i tak dalej. Zazwyczaj ta sama wiedza 

może sterować dowolnym algorytmem w tym rozdziale. Niektóre dane wewnętrzne są specyficzne dla 

samych algorytmów (maszyna stanów musi utrzymywać, w jakim stanie aktualnie znajduje się postać, 

na przykład, gdy zachowanie zorientowane na cel musi wiedzieć, jaki jest jego obecny cel). Same 

algorytmy kontrolują, jakiego rodzaju wiedzę wewnętrzną można wykorzystać (czy przechowuje cele, 

stany, plany lub prawdopodobieństwa), chociaż nie ograniczają tego, co ta wiedza reprezentuje w 

kategoriach gry. Odpowiednio zachowanie algorytmu może wpływać na grę na dwa sposoby: mogą 

zażądać akcji, która zmieni zewnętrzny stan postaci (np. rzucenie przełącznika, wystrzelenie broni, 

przemieszczenie się do pokoju) i mogą zmienić wewnętrzny stan algorytmu (np. przyjęcie nowego celu 

lub dostosowanie prawdopodobieństwa). Rysunek  

 



przedstawia schemat. Zmiany stanu wewnętrznego są z definicji mniej widoczne dla gracza. W ten sam 

sposób, w jaki zmiany w stanie psychicznym osoby nie są widoczne, chyba że na nie działają. Jednak w 

większości algorytmów decyzyjnych większość pracy jest wykonywana w stanie wewnętrznym. Zmiany 

mogą odpowiadać zmianie opinii postaci o graczu, zmianie jej stanu emocjonalnego lub przyjęciu 

nowego celu. Ponownie, algorytmy zazwyczaj przeprowadzają te wewnętrzne zmiany w sposób, który 

jest specyficzny dla algorytmu, podczas gdy działania zewnętrzne mogą być generowane w formie 

identycznej dla każdego algorytmu. Format i ilość wiedzy dostępnej dla AI zależy od wymagań gry. 

Reprezentacja wiedzy jest nierozerwalnie związana z większością algorytmów podejmowania decyzji. 

Trudno jest być całkowicie uogólnionym w odniesieniu do reprezentacji wiedzy, chociaż rozważymy 

niektóre powszechnie stosowane mechanizmy później. Z drugiej strony, działania można traktować 

bardziej konsekwentnie. Powrócimy do problemu reprezentowania i wykonywania akcji na końcu tej 

części. 

PROBLEM 

Mając zestaw wiedzy o aktualnym stanie gry oraz zestaw możliwych akcji, które można wykonać, 

musimy poprosić o odpowiednią akcję. Mapowanie między wejściem a wyjściem może być dość 

złożone. Ta sama akcja może być użyta dla wielu różnych zestawów danych wejściowych, ale każda 

niewielka zmiana jednej wartości wejściowej może sprawić, że akcja będzie rozsądna, a akcja wydająca 

się głupia. Potrzebujemy metody, która może z łatwością grupować wiele danych wejściowych w 

ramach jednej akcji, jednocześnie pozwalając, aby wartości wejściowe, które są istotne, sterowały 

danymi wyjściowymi. 

ALGORYTM 

Drzewo decyzyjne składa się z połączonych punktów decyzyjnych, zwanych również wyborami lub 

węzłami. Drzewo ma decyzję początkową, swój korzeń. Dla każdej decyzji, zaczynając od korzenia, 

wybierana jest jedna z zestawu opcji. Te wybory prowadzą albo do dalszych decyzji, albo do 

ostatecznego działania. Każdy wybór dokonywany jest w oparciu o wiedzę postaci. Ponieważ drzewa 

decyzyjne są często używane jako proste i szybkie mechanizmy decyzyjne, postacie zwykle odnoszą się 

bezpośrednio do globalnego stanu gry, zamiast przedstawiać to, co osobiście znają. Algorytm 

kontynuuje wzdłuż drzewa, dokonując wyborów w każdym węźle decyzyjnym, dopóki proces decyzyjny 

nie będzie miał więcej decyzji do rozważenia. Do każdego liścia drzewa dołączona jest akcja. Kiedy 

algorytm decyzyjny dotrze do działania, działanie to jest wykonywane natychmiast. Większość węzłów 

drzewa decyzyjnego podejmuje bardzo proste decyzje, zazwyczaj z tylko dwiema możliwymi 

odpowiedziami. Na rysunku  

 



 

decyzje dotyczą pozycji wroga. Zauważ, że jedną akcję można umieścić na końcu wielu gałęzi. Na 

rysunku powyżej postać zdecyduje się zaatakować, chyba że nie widzi wroga lub jest otoczona. Akcja 

ataku jest obecna na dwóch skrzydłach. Rysunek  

 

 

przedstawia to samo drzewo decyzyjne, w którym podjęto już decyzję. Podświetlona jest ścieżka 

obrana przez algorytm, pokazując dotarcie do pojedynczej akcji, którą postać może następnie 

wykonać.  

Decyzje 

Decyzje na drzewie są proste. Zazwyczaj sprawdzają pojedynczą wartość i nie zawierają żadnej logiki 

logicznej (tj. nie łączą testów razem z operatorem AND lub OR). W zależności od implementacji i typów 

danych wartości przechowywanych w wiedzy postaci, możliwe są różne rodzaje testów. 

Reprezentatywny zestaw znajduje się w poniższej tabeli:  

Typ danych : Decyzje 

Boolean : Wartość jest prawdziwa 

Wyliczenie (tj. zestaw wartości, z których tylko jedna może być dozwolona) : Pasuje do jednego z 

podanego zestawu wartości 

Wartość liczbowa (całkowita lub zmiennoprzecinkowa) : Wartość mieści się w podanym zakresie 

Wektor 3D : Wektor ma długość w określonym zakresie (można to wykorzystać na przykład do 

sprawdzenia odległości między postacią a wrogiem)  

 

Oprócz typów pierwotnych często zezwala się na niestandardowe węzły drzewa decyzyjnego, które 

mogą wysyłać zapytania do gry i wykonywać dowolną logikę. Dzięki temu drzewo decyzyjne może 

zarówno wspierać logikę specyficzną dla gry, jak i delegować bardziej złożone przetwarzanie (takie jak 

testy linii wzroku lub przewidywanie fizyki) do zoptymalizowanego i skompilowanego kodu. 

Połączenie decyzji 

Drzewo decyzyjne jest wydajne, ponieważ decyzje są zazwyczaj bardzo proste, a te, które są mniej 

wydajne, są wywoływane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Każda decyzja to tylko jeden test. Każdą 



decyzję można również przetestować niezależnie. Gdy wymagane są kombinacje logiczne testów, 

reprezentuje to struktura drzewa. Aby ORAZ dwie decyzje razem, zostały one umieszczone szeregowo 

w drzewie. Pierwsza część rysunku  

 

 

ilustruje drzewo z dwiema decyzjami, z których obie muszą być prawdziwe, aby można było wykonać 

działanie 1. To drzewo ma logikę „jeśli A I B, wykonaj akcję 1, w przeciwnym razie wykonaj akcję 2.” 

Aby LUB dwie decyzje razem, również używamy decyzji w seriach, ale z dwoma działaniami 

zamienionymi z powyższego przykładu ORAZ. Ilustruje to druga część rysunku 5.5. Jeśli któryś z testów 

zwróci prawdę, wykonywana jest akcja 1. Tylko wtedy, gdy żaden test nie przejdzie pomyślnie, zostanie 

uruchomione działanie 2. To drzewo ma logikę „jeśli A LUB B, wykonaj akcję 1, w przeciwnym razie 

wykonaj akcję 2.” Ta zdolność prostych drzew decyzyjnych do budowania dowolnej logicznej 

kombinacji testów jest wykorzystywana w innych systemach decyzyjnych. 

Złożoność decyzji 

Ponieważ decyzje są wbudowane w drzewo, liczba decyzji, które należy wziąć pod uwagę, jest zwykle 

znacznie mniejsza niż liczba decyzji w drzewie. Rysunek 



 

  

przedstawia drzewo decyzyjne z 15 różnymi decyzjami i 16 możliwymi działaniami. Po uruchomieniu 

algorytmu widzimy, że rozważane są tylko cztery decyzje. Drzewa decyzyjne są stosunkowo proste w 

budowie i można je budować etapami. Na początku można zaimplementować proste drzewo, a 

następnie, gdy w grze zostanie przetestowana sztuczna inteligencja, można dodać dodatkowe decyzje, 

aby złapać szczególne przypadki lub dodać nowe zachowania. 

Rozgałęzienia 

W dotychczasowych przykładach iw większości pozostałej części decyzje będą wybierać między 

dwiema opcjami. Nazywa się to binarnym drzewem decyzyjnym. Nie ma powodu, dla którego nie 

możesz zbudować swojego drzewa decyzyjnego tak, aby decyzje miały dowolną liczbę opcji. Możesz 

także podejmować różne decyzje z różną liczbą oddziałów. Wyobraź sobie, że masz postać strażnika w 

obiekcie wojskowym. Strażnik musi podjąć decyzję na podstawie aktualnego stanu alarmowego bazy. 

Ten stan alertu może być jednym z kilku stanów: na przykład „zielony”, „żółty”, „czerwony” lub 

„czarny”. Korzystając z prostego binarnego drzewa decyzyjnego opisanego powyżej, musielibyśmy 

zbudować drzewo z rysunku  

 

 



aby podjąć decyzję. Tę samą wartość (stan alarmu) można sprawdzić trzykrotnie. Nie będzie to taki 

problem, jeśli zlecimy kontrole, aby najbardziej prawdopodobne stany były na pierwszym miejscu. 

Mimo to drzewo decyzyjne może być zmuszone do wykonania tej samej pracy kilka razy, aby podjąć 

decyzję. Moglibyśmy pozwolić, aby nasze drzewo decyzyjne miało kilka gałęzi w każdym punkcie 

decyzyjnym. Z czterema gałęziami to samo drzewo decyzyjne wygląda teraz jak na rysunku. Ta 

struktura jest bardziej płaska, wymaga tylko jednej decyzji i oczywiście jest bardziej wydajna. 

 

 

Pomimo oczywistych zalet, częściej widzimy drzewa decyzyjne wykorzystujące tylko decyzje binarne. z 

kilku powodów:  

1. kod bazowy dla wielu gałęzi zwykle upraszcza się do serii testów binarnych (na przykład w przypadku 

instrukcji w językach podobnych do C), więc chociaż drzewo decyzyjne jest prostsze z wieloma 

gałęziami, ten sam kod bazowy jest uruchamiany , a jego prędkość zwykle nie różni się znacząco;  

2. większość popularnych algorytmów uczenia, które pracują z drzewami decyzyjnymi, wymaga, aby 

były binarne;  

3. a co najważniejsze, decyzje binarne mogą uprościć implementację i obsługę narzędzi.  

Z drzewem binarnym można zrobić wszystko, co można zrobić z bardziej złożonym drzewem, więc 

konwencjonalnym stało się trzymanie dwóch gałęzi na jedną decyzję. Większość, choć nie wszystkie, 

systemy drzew decyzyjnych, z którymi pracowałem, wykorzystywały decyzje binarne. Ale ostatecznie 

jest to kwestia preferencji wdrożeniowych. 

PSEUDO KOD 

Drzewo decyzyjne przyjmuje jako dane wejściowe definicję drzewa, składającą się z połączonych 

węzłów drzewa decyzyjnego. Węzły drzewa decyzyjnego mogą być decyzjami lub akcjami. W języku 

obiektowym mogą to być podklasy podstawowej klasy węzłów drzewa lub implementacje wspólnego 

interfejsu. W każdym przypadku określona jest metoda, która służy do wykonania algorytmu drzewa 

decyzyjnego. Nie jest zdefiniowany w klasie bazowej (tzn. jest to czysta funkcja wirtualna):  

1 class DecisionTreeNode:  

2 # Recursively walk through the tree.  

3 function makeDecision() -> DecisionTreeNode 

Akcje zawierają po prostu szczegóły akcji do uruchomienia, jeśli pojawi się tam drzewo. Ich struktura 

zależy od informacji o akcji wymaganych przez grę. Ich funkcja makeDecision po prostu zwraca akcję 

(za chwilę zobaczymy, jak to jest używane):  

1 class Action extends DecisionTreeNode:  



2 function makeDecision() -> DecisionTreeNode:  

3 return this 

Decyzje mają następujący format:  

1 class Decision extends DecisionTreeNode:  

2 trueNode: DecisionTreeNode 

3 falseNode: DecisionTreeNode 

4 

5 # Defined in subclasses, with the appropriate type.  

6 function testValue() -> any 

7 

8 # Perform the test.  

9 function getBranch() -> DecisionTreeNode 

10 

11 # Recursively walk through the tree.  

12 function makeDecision() -> DecisionTreeNode 

gdzie składowe trueNode i falseNode są wskaźnikami do innych węzłów w drzewie, a metoda testValue 

zwraca część danych z wiedzy postaci, która będzie podstawą testu. Funkcja getBranch przeprowadza 

test i zwraca gałąź, którą należy wykonać. Często istnieją różne formy struktury węzła decyzyjnego dla 

różnych typów testów (tj. dla różnych typów danych). Na przykład decyzja dotycząca wartości 

zmiennoprzecinkowych może wyglądać następująco:  

1 class FloatDecision extends Decision:  

2 minValue: float 

3 maxValue: float 

4 

5 function testValue() -> float 

6 

7 function getBranch() -> DecisionTreeNode:  

8 if maxValue >= testValue() >= minValue:  

9 return trueNode 

10 else:  

11 return falseNode 

Drzewo decyzyjne może być określane przez jego węzeł główny: pierwsza decyzja, jaką podejmuje. 

Drzewo decyzyjne bez decyzji może mieć akcję jako podstawę. Może to być przydatne do 



prototypowania sztucznej inteligencji postaci, zmuszając określoną akcję, aby zawsze była zwracana z 

jej drzewa decyzyjnego. Algorytm drzewa decyzyjnego jest wykonywany rekurencyjnie metodą 

makeDecision. Można to trywialnie wyrazić jako:  

1 class Decision extends DecisionTreeNode:  

2 function makeDecision() -> DecisionTreeNode:  

3 # Make the decision and recurse based on the result.  

4 branch: DecisionTreeNode = getBranch() 

5 return branch.makeDecision() 

Funkcja makeDecision jest początkowo wywoływana w węźle głównym drzewa decyzyjnego.  

Wiele gałęzi 

Niemal równie łatwo możemy wdrożyć decyzję, która obsługuje wiele oddziałów. Jego ogólna forma 

to:  

1 class MultiDecision extends DecisionTreeNode:  

2 daughterNodes: DecisionTreeNode[] 

3 

4 function testValue() -> int 

5 

6 # Carries out the test and returns the node to follow.  

7 function getBranch() -> DecisionTreeNode:  

8 return daughterNodes[testValue()] 

9 

10 # Recursively runs the algorithm, exactly as before.  

11 function makeDecision() -> DecisionTreeNode:  

12 branch: DecisionTreeNode = getBranch() 

13 return branch.makeDecision() 

gdzie daughterNodes jest mapowaniem między możliwymi wartościami testValue i gałęziami drzewa. 

Można to zaimplementować jako tablicę mieszającą lub w przypadku wartości liczbowej testu może to 

być tablica węzłów potomnych, które można przeszukiwać za pomocą algorytmu wyszukiwania 

binarnego.  

REPREZENTACJA WIEDZY 

Drzewa decyzyjne działają bezpośrednio z prymitywnymi typami danych. Decyzje mogą być oparte na 

liczbach całkowitych, liczbach zmiennoprzecinkowych, wartościach logicznych lub dowolnym innym 

rodzaju danych dotyczących gry. Jedną z zalet drzew decyzyjnych jest to, że nie wymagają one 

tłumaczenia wiedzy z formatu używanego przez resztę gry. W związku z tym drzewa decyzyjne są 

najczęściej implementowane, dzięki czemu mają bezpośredni dostęp do stanu gry. Jeśli drzewo 



decyzyjne musi wiedzieć, jak daleko gracz znajduje się od wroga, najprawdopodobniej uzyska 

bezpośredni dostęp do pozycji gracza i wroga. Ten brak tłumaczenia może powodować trudne do 

znalezienia błędy. Jeśli decyzja w drzewie jest bardzo rzadko używana, może nie być oczywiste, czy jest 

zepsuta. Podczas opracowywania struktura stanu gry regularnie się zmienia, co może łamać decyzje, 

które opierają się na określonej strukturze lub implementacji. Decyzja może na przykład wykryć, w 

którą stronę skierowana jest kamera bezpieczeństwa. Jeśli podstawowa implementacja zmieni się z 

prostego kąta na pełny kwaternion, aby przedstawić obrót kamery, decyzja zostanie przerwana. Aby 

uniknąć takiej sytuacji, niektórzy deweloperzy decydują się na izolację całego dostępu do stanu gry. 

Techniki opisane w części 11 dotyczące połączeń światowych zapewniają ten poziom ochrony.  

 UWAGI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA 

Powyższa funkcja opiera się na możliwości stwierdzenia, czy węzeł jest akcją, czy decyzją oraz 

możliwości wywołania funkcji testowej na podstawie decyzji i wykonania przez nią prawidłowej logiki 

testu (tj. w terminologii programowania obiektowego, test funkcja musi być polimorficzna). Oba są 

proste do zaimplementowania przy użyciu języków zorientowanych obiektowo z informacjami o typie 

środowiska wykonawczego (tj. możemy wykryć, do której klasy należy instancja w czasie 

wykonywania). Wiele gier napisanych w C++ wyłącza RTTI (informacje typu runtime) ze względu na 

szybkość, lub podać własne informacje o typie za pomocą niestandardowych mechanizmów. W takim 

przypadku test „jest instancją” musi być wykonany przy użyciu kodów identyfikacyjnych wbudowanych 

w każdą klasę lub innej metody ręcznej. Podobnie, chociaż obecnie jest to znacznie mniej krytyczne dla 

wydajności niż 10 lat temu, niektórzy programiści wolą unikać korzystania z funkcji wirtualnych 

(implementacja polimorfizmu w C++). W tym przypadku potrzebny jest jakiś ręczny mechanizm, aby 

wykryć, jaki rodzaj decyzji jest potrzebny i wywołać odpowiedni kod testowy.  

 WYDAJNOŚĆ DRZEW DECYZJI 

Z pseudokodu widać, że algorytm jest bardzo prosty. Nie zajmuje pamięci, a jego wydajność jest liniowa 

w zależności od liczby odwiedzanych węzłów. Jeśli założymy, że każda decyzja zajmuje stałą ilość czasu, 

a drzewo jest zrównoważone (więcej szczegółów w następnej sekcji), to wydajność algorytmu wynosi 

O(log2 n), gdzie n jest liczbą węzłów decyzyjnych w drzewo. W najgorszym przypadku jest to O(n). 

Bardzo często decyzje zabierają ciągły czas. Przykładowe decyzje, które podałem w tabeli na początku 

tego rozdziału, to wszystkie procesy o stałym czasie. Są jednak decyzje, które wymagają więcej czasu. 

Na przykład decyzja, która sprawdza, czy wróg jest widoczny, może wiązać się ze złożonymi kontrolami 

celowniczymi rzucanymi promieniami przez geometrię poziomu. Jeżeli ta decyzja zostanie umieszczona 

w drzewie decyzyjnym, to czas wykonania drzewa decyzyjnego zostanie zasypany czasem wykonania 

tej jednej decyzji.  

RÓWNOWAŻENIE DRZEWA 

Drzewa decyzyjne mają działać szybko i są najszybsze, gdy drzewo jest zrównoważone. Zrównoważone 

drzewo ma mniej więcej taką samą liczbę liści na każdej gałęzi. Porównaj drzewa decyzyjne na rysunku 



 

 

Drugi jest zrównoważony (taka sama liczba zachowań w każdej gałęzi), podczas gdy pierwszy jest 

skrajnie niezrównoważony. Obaj mają 8 zachowań i 7 decyzji. Aby dojść do zachowania H, pierwsze 

drzewo potrzebuje 8 decyzji, podczas gdy drugie drzewo potrzebuje tylko 3. W rzeczywistości, gdyby 

wszystkie zachowania były jednakowo prawdopodobne, wówczas pierwsze drzewo potrzebowałoby 

średnio prawie 41/2 decyzji, podczas gdy drugie drzewo zawsze potrzebowałoby tylko 3. W najgorszym 

przypadku, przy silnie niezrównoważonym drzewie, algorytm drzewa decyzyjnego przechodzi od 

O(log<sub>2</sub>n) do O(n). Najwyraźniej chcielibyśmy upewnić się, że zachowujemy równowagę, 

jak to tylko możliwe, z taką samą liczbą liści wynikających z każdej decyzji. Chociaż zrównoważone 

drzewo jest teoretycznie optymalne, w praktyce najszybsza struktura drzewa jest nieco bardziej 

złożona. W rzeczywistości różne wyniki decyzji nie są jednakowo prawdopodobne. Rozważmy 

ponownie przykładowe drzewa na rysunku powyżej. Gdybyśmy mieli prawdopodobieństwo, że przez 

większość czasu skończymy z zachowaniem A, to pierwsze drzewo będzie bardziej wydajne; dostaje się 

do A w jednym kroku. Drugie drzewo podejmuje 3 decyzje, aby dojść do A. Ponadto nie wszystkie 

decyzje są równe. Decyzję, która jest bardzo czasochłonna w biegu (np. szukanie odległości do 

najbliższego wroga) powinna być podejmowana tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Dobrym 

pomysłem jest posiadanie tego dalej w dół drzewa, nawet kosztem posiadania niezrównoważonego 

drzewa. Konstruowanie drzewa w celu uzyskania maksymalnej wydajności to czarna sztuka. Ponieważ 

drzewa decyzyjne i tak są bardzo szybkie, rzadko jest ważne, aby wycisnąć z siebie każdą uncję 

prędkości. Użyj tych ogólnych wskazówek zrównoważ drzewo, ale skróć powszechnie używane gałęzie 

niż te rzadko używane i spóźnij najdroższe decyzje. 

ZA DRZEWEM 

Do tej pory utrzymywaliśmy ścisły schemat rozgałęzień dla naszego drzewa. Możemy rozszerzyć 

drzewo, aby gałęzie mogły łączyć się w nową decyzję. Rysunek  



 

 

pokazuje przykład tego. Algorytm, który opisałem wcześniej, będzie obsługiwał tego rodzaju drzewo 

bez modyfikacji. Jest to po prostu kwestia przypisania tej samej decyzji do więcej niż jednego trueNode 

lub falseNode w drzewie. Można do niego dotrzeć na więcej niż jeden sposób. To tak samo, jak 

przypisanie pojedynczej akcji do więcej niż jednego liścia. Oprócz łączenia, kod do tej pory obsługuje 

pętle. Niestety algorytm nie wie, jak je przetworzyć. Na rysunku  

 

 

trzecia decyzja w drzewie ma fałszywy węzeł wcześniej w drzewie. Proces decyzyjny może się 

powtarzać w nieskończoność, nigdy nie znajdując liścia. Ściśle rzecz biorąc, prawidłowa struktura 

decyzyjna nazywa się skierowanym grafem acyklicznym (DAG). W kontekście tego algorytmu nadal 

nazywa się go drzewem decyzyjnym. 

DRZEWA PRZYPADKOWEJ DECYZJI 

Często nie chcemy, aby wybór zachowania był całkowicie przewidywalny. Jakiś element losowego 

wyboru dodaje nieprzewidywalności, zainteresowania i zmienności. Łatwo jest dodać decyzję do 

drzewa decyzyjnego, które ma element losowy. Moglibyśmy na przykład wygenerować losową liczbę i 

wybrać gałąź na podstawie jej wartości. Ponieważ drzewa decyzyjne mają działać często, reagując na 

bezpośredni stan świata, przypadkowe decyzje powodują problemy. Wyobraź sobie uruchamianie 

drzewa z rysunku w każdej klatce.  



 

 

Dopóki agent nie jest atakowany, zatrzymaj się i zachowania patrolu będą wybierane losowo. Ten 

wybór jest dokonywany w każdej klatce, więc postać będzie wydawała się wahać między staniem a 

ruchem. Dla gracza może się to wydawać dziwne i nie do zaakceptowania. Aby wprowadzić losowe 

wybory w drzewie decyzyjnym, proces podejmowania decyzji musi być stabilny - jeśli nie ma istotnej 

zmiany stanu świata, nie powinno być zmiany w decyzji. Zauważ, że to nie to samo, co powiedzenie, że 

agent powinien podejmować tę samą decyzję za każdym razem dla określonego stanu świata. W 

obliczu tego samego stanu w dalszej części gry może podejmować różne decyzje, ale w kolejnych 

klatkach powinien pozostać przy jednej decyzji. W poprzednim drzewie za każdym razem, gdy agent 

nie jest atakowany, może stać w miejscu lub patrolować. Nie obchodzi nas, co robi, ale kiedy już 

wybierze, powinno to robić dalej. Osiąga się to poprzez umożliwienie losowej decyzji śledzenia tego, 

co zrobiła ostatnim razem. Kiedy decyzja jest rozważana po raz pierwszy, wybór jest dokonywany 

losowo i ten wybór jest przechowywany. Przy następnym rozważaniu decyzji nie ma losowości, a 

poprzedni wybór jest podejmowany automatycznie. Jeśli drzewo decyzyjne jest uruchamiane 

ponownie i ta sama decyzja nie jest brana pod uwagę, oznacza to, że jakaś inna decyzja poszła w inny 

sposób - coś na świecie musiało się zmienić. W tym przypadku musimy pozbyć się dokonanego przez 

nas wyboru. 

Pseudo kod 

To jest pseudokod dla losowej decyzji binarnej:  

1 class RandomDecision extends Decision:  

2 lastFrame: int = -1 

3 currentDecision: bool = false 

4  

5 function testValue() -> bool:  

6 frame = getCurrentFrame() 

7 

8 # Check if our stored decision is too old.  

9 if frame > lastFrame + 1:  

10 # Make a new decision and store it.  



11 currentDecision = randomBoolean() 

12 

13 # Either way we need to store when we were last called.  

14 lastFrame = frame 

15 

16 return currentDecision 

Aby uniknąć konieczności przechodzenia przez każdą nieużywaną decyzję i usuwania jej poprzedniej 

wartości, przechowujemy numer klatki, przy której podejmowana jest przechowywana decyzja. Jeśli 

wywoływana jest metoda testowa, a poprzednia przechowywana wartość była przechowywana w 

poprzedniej ramce, używamy jej. Jeśli był wcześniej przechowywany, tworzymy nową wartość. Ten kod 

opiera się na dwóch funkcjach:  

• frame zwraca numer bieżącej klatki. Powinno to zwiększać się o jedną klatkę. Jeśli drzewo decyzyjne 

nie jest wywoływane każdą ramką, to ramkę należy zastąpić funkcją, która zwiększa się za każdym 

razem, gdy drzewo decyzyjne jest wywoływane.  

• randomBoolean zwraca losową wartość Boolean, prawdę lub fałsz. Ten algorytm do podejmowania 

decyzji losowych może być następnie użyty z algorytmem drzewa decyzyjnego przedstawionym 

powyżej.  

Przekroczenie limitu czasu 

Jeśli agent będzie nadal robił to samo w nieskończoność, może to wyglądać dziwnie. Na przykład 

drzewo decyzyjne w naszym przykładzie powyżej może pozostawić agenta w bezruchu na zawsze, o ile 

nigdy nie zaatakujemy. Losowe decyzje, które są przechowywane, można ustawić z informacją o 

przekroczeniu limitu czasu, dzięki czemu agent od czasu do czasu zmienia zachowanie. Pseudokod 

decyzji wygląda teraz tak:  

1 class RandomDecisionWithTimeOut extends Decision:  

2 lastFrame: int = -1 

3 currentDecision: bool = false 

4 

5 # Make a new decision after this number of frames.  

6 timeOut: int = 1000 

7 timeOutFrame: int = -1 

8 

9 function testValue() -> bool:  

10 frame = getCurrentFrame() 

11 

12 # Check if our stored decision is too old.  



13 if frame > lastFrame + 1 or frame >= timeOutFrame:  

14 # Make a new decision and store it.  

15 currentDecision = randomBoolean() 

16 

17 # Schedule the next new decision.  

18 timeOutFrame = frame + timeOut 

19 

20 # Either way we need to store when we were last called.  

21 lastFrame = frame 

22 

23 return currentDecision 

Ponownie, ta struktura decyzyjna może być używana bezpośrednio z poprzednim algorytmem drzewa 

decyzyjnego. Może istnieć wiele bardziej wyrafinowanych schematów czasowych. Na przykład ustaw 

losowy czas zatrzymania, aby istniała dodatkowa zmienność lub alternatywne zachowania po 

przekroczeniu limitu czasu, aby agent nie zdarzył się stać w miejscu wiele razy z rzędu. Użyj swojej 

wyobraźni.  

Korzystanie z losowych drzew decyzyjnych 

Dołączyłem tę sekcję dotyczącą losowych drzew decyzyjnych jako proste rozszerzenie algorytmu 

drzewa decyzyjnego. Nie jest to powszechna technika: sama użyłam jej tylko raz. Ma on jednak 

zilustrować łatwość, z jaką można rozwinąć podstawowe podejście oparte na drzewie decyzyjnym. Jest 

to jednak technika, która może tchnąć o wiele więcej życia w prosty algorytm przy bardzo niskich 

kosztach wdrożenia. Odwiecznym problemem drzew decyzyjnych jest ich przewidywalność; cieszą się 

opinią, że dają sztuczną inteligencję, która jest zbyt uproszczona i podatna na wyzysk. Wprowadzenie 

w ten sposób prostego, losowego elementu znacznie ułatwia uratowanie techniki.  

MASZYNY STANOWE 

Często postacie w grze zachowują się na jeden z ograniczonych sposobów. Będą robić to samo, dopóki 

jakieś wydarzenie lub wpływ nie sprawi, że się zmienią. Na przykład wojownik Przymierza w Halo: 

Combat Evolved będzie stał na swoim stanowisku, dopóki nie zauważy gracza, a następnie przejdzie w 

tryb ataku, chowając się za osłoną i strzelając. Możemy wspierać tego rodzaju zachowanie za pomocą 

drzew decyzyjnych, a ja poszedłem w tym kierunku za pomocą losowych decyzji. W większości 

przypadków jednak łatwiej jest zastosować technikę przeznaczoną do tego celu: maszyny stanowe. 

Automaty stanowe są techniką najczęściej używaną do tego rodzaju podejmowania decyzji i wraz ze 

skryptami nadal stanowią większość systemów decyzyjnych używanych w grach. Maszyny stanowe 

uwzględniają zarówno otaczający je świat (jak drzewa decyzyjne), jak i ich wewnętrzną strukturę (ich 

stan). 

Podstawowa maszyna stanowa 

W maszynie stanów każdy znak zajmuje jeden stan. Normalnie działania lub zachowania są skojarzone 

z każdym stanem. Tak więc, dopóki postać pozostaje w tym stanie, będzie kontynuowała tę samą akcję. 

Stany połączone są ze sobą przejściami. Każde przejście prowadzi z jednego stanu do drugiego, stanu 



docelowego, a każde ma zestaw powiązanych warunków. Jeśli gra to stwierdzi warunki przejścia są 

spełnione, postać zmienia stan na stan docelowy przejścia. Gdy warunki przejścia są spełnione, mówi 

się, że jest wyzwalane, a gdy przejście następuje do nowego stanu, zostaje uruchomione. 

Rysunek  

 

 

przedstawia prostą maszynę stanów z trzema stanami: Na straży, Walcz i Uciekaj. Zauważ, że każdy 

stan ma swój własny zestaw przejść. Diagramy maszyny stanów w tym rozdziale są oparte na formacie 

diagramów stanu w języku Unified Modeling Language (UML), standardowej notacji używanej w 

inżynierii oprogramowania. Stany są pokazane jako zakrzywione prostokąty narożne. Przejścia to linie 

ze strzałkami, oznaczone stanem, który je wyzwala. Warunki są zawarte w nawiasach kwadratowych. 

Pełne kółko na rysunku pozwyżej ma tylko jedno przejście bez warunku wyzwalania. Przejście wskazuje 

na stan początkowy, który zostanie wprowadzony podczas pierwszego uruchomienia automatu 

stanów. Nie będziesz potrzebować dogłębnej znajomości UML, aby zrozumieć ten rozdział. Jeśli chcesz 

dowiedzieć się więcej o UML, polecam poszukać w Internecie samouczka lub skorzystać z podręcznika. 

W drzewie decyzyjnym zawsze używany jest ten sam zestaw decyzji, a każde działanie można w 

dowolnym momencie osiągnąć za pośrednictwem drzewa. W maszynie stanów brane są pod uwagę 

tylko przejścia ze stanu obecnego, więc nie każda akcja może zostać osiągnięta w określonym czasie: 

tylko stan bieżący i jego sąsiedzi. 

Maszyny skończone 

W grze AI każda maszyna stanów z tego rodzaju strukturą jest zwykle nazywana skończoną maszyną 

stanów (FSM). W tej i kolejnych sekcjach omówimy szereg coraz bardziej zaawansowanych 

implementacji automatów stanów, z których wszystkie są często określane jako FSM. Powoduje to 

zamieszanie wśród programistów nie zajmujących się grami, dla których termin FSM jest częściej 

używany w odniesieniu do określonego typu prostej maszyny stanów. FSM w informatyce zwykle 

odnosi się do algorytmu używanego do analizowania tekstu. Kompilatory używają FSM do tokenizacji 

kodu wejściowego na symbole, które mogą być interpretowane przez kompilator.  

Gra FSM 

Podstawowa struktura automatu stanowego jest bardzo ogólna i dopuszcza dowolną liczbę 

implementacji. Widziałem dziesiątki różnych sposobów implementacji FSM gry i rzadko zdarza się 

znaleźć dwóch programistów używających dokładnie tej samej techniki. To sprawia, że trudno jest 

przedstawić pojedynczy algorytm jako algorytm „maszyny stanów”. W dalszej części tej sekcji opiszę 

szereg różnych stylów implementacji FSM, ale omówię tylko jeden główny algorytm, wybrany ze 

względu na jego elastyczność i czystość implementacji. 



PROBLEM 

Chcielibyśmy mieć ogólny system, który wspierałby automaty stanów dowolnych z dowolnymi 

warunkami przejściowymi. Automat stanów dostosuje się do struktury podanej powyżej i będzie 

zajmować tylko jeden stan na raz.  

 ALGORYTM 

Aby to osiągnąć, używamy ogólnego interfejsu stanu, który można zaimplementować w celu 

uwzględnienia dowolnego określonego kodu. Automat stanów śledzi zestaw możliwych stanów i 

rejestruje bieżący stan, w jakim się znajduje. Obok każdego stanu utrzymywana jest seria przejść. Każde 

przejście jest ponownie ogólnym interfejsem, który można zaimplementować z odpowiednimi 

warunkami. Po prostu informuje maszynę stanową, czy jest wyzwolona, czy nie. W każdej iteracji 

(zwykle w każdej ramce) wywoływana jest funkcja aktualizacji automatu stanów. Sprawdza to, czy 

wyzwolono jakiekolwiek przejście z bieżącego stanu. Zaplanowano uruchomienie pierwszego 

wyzwolonego przejścia. Metoda następnie kompiluje listę akcji do wykonania z aktualnie aktywnego 

stanu. Jeśli przejście zostało wyzwolone, to przejście jest uruchamiane. To oddzielenie wyzwalania i 

odpalania tranzycji pozwala tranzycjom mieć również własne działania. Często przejście z jednego 

stanu do drugiego wiąże się również z wykonaniem jakiegoś działania. W takim przypadku 

uruchomione przejście może dodać akcję, której potrzebuje, do tych zwróconych przez stan.  

 PSEUDO-KOD 

Maszyna stanów przechowuje listę stanów, ze wskazaniem, który z nich jest stanem bieżącym. Posiada 

funkcję aktualizacji do wyzwalania i odpalania przejść oraz funkcję zwracającą zestaw akcji do 

wykonania:  

1 class StateMachine:  

2 # We&prime;re in one state at a time.  

3 initialState: State 

4 currentState: State = initialState 

5 

6 # Checks and applies transitions, returning a list of actions.  

7 function update() -> Action[]: 

8 # Assume no transition is triggered.  

9 triggered: Transition = null 

10 

11 # Check through each transition and store the first 

12 # one that triggers.  

13 for transition in currentState.getTransitions(): 

14 if transition.isTriggered(): 

15 triggered = transition 



16 break 

17 

18 # Check if we have a transition to fire.  

19 if triggered:  

20 # Find the target state.  

21 targetState = triggered.getTargetState() 

22 

23 # Add the exit action of the old state, the 

24 # transition action and the entry for the new state.  

25 actions = currentState.getExitActions() 

26 actions += triggered.getActions() 

27 actions += targetState.getEntryActions() 

28 

29 # Complete the transition and return the action list.  

30 currentState = targetState 

31 return actions 

32 

33 # Otherwise just return the current state’s actions.  

34 else:  

35 return currentState.getActions() 
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STRUKTURY I INTERFEJSY DANYCH 

Maszyna stanów polega na posiadaniu stanów i przejść z określonym interfejsem. Interfejs stanu ma 

następującą postać:  

1 class State:  

2 function getActions() -> Action[] 

3 function getEntryActions() -> Action[] 

4 function getExitActions() -> Action[] 

5 function getTransitions() -> Transition[] 

Każda z metod getXActions powinna zwrócić listę akcji do wykonania. Jak zobaczymy poniżej, 

getEntryActions jest wywoływane tylko wtedy, gdy stan jest wprowadzany z przejścia, a getExitActions 

jest wywoływane tylko po wyjściu ze stanu. Przez resztę czasu, gdy stan jest aktywny, wywoływana jest 



funkcja getActions. Metoda getTransitions powinna zwrócić listę przejść wychodzących z tego stanu. 

Interfejs przejścia ma następującą postać:  

1 class Transition:  

2 function isTriggered() -> bool 

3 function getTargetState() -> State 

4 function getActions() -> Action[] 

Metoda isTriggered zwraca wartość true, jeśli przejście może zostać uruchomione, metoda 

getTargetState zgłasza stan przejścia, a metoda getAction zwraca listę akcji do wykonania po 

uruchomieniu przejścia. 

Implementacja przejścia 

Tylko jedna implementacja klasy state powinna być wymagana: może ona po prostu przechowywać 

trzy listy akcji i listę przejść jako składowe danych, zwracając je w odpowiednich metodach get. W ten 

sam sposób możemy przechowywać stan docelowy i listę akcji w klasie przejścia i sprawić, by jej 

metody zwracały przechowywane wartości. Metoda isTriggered jest trudniejsza do uogólnienia. Każde 

przejście będzie miało swój własny zestaw warunków, a znaczna część tego podejścia polega na 

umożliwieniu przejściu implementacji dowolnych testów, które mu się podobają. Ponieważ automaty 

stanów są często definiowane w pliku danych i wczytywane do gry w czasie wykonywania, 

powszechnym wymogiem jest posiadanie zestawu ogólnych przejść. Maszyna stanów może być 

następnie skonstruowana z pliku danych przy użyciu odpowiednich przejść dla każdego stanu. W 

poprzedniej sekcji o drzewach decyzyjnych widzieliśmy ogólne decyzje dotyczące testowania, które 

operowały na podstawowych typach danych. Ta sama zasada może być zastosowana w przypadku 

przejść maszyny stanów: mamy ogólne przejścia, które wyzwalają się, gdy dane, na które patrzą, 

znajdują się w określonym zakresie. W przeciwieństwie do drzew decyzyjnych, maszyny stanowe nie 

zapewniają prostego sposobu łączenia tych testów w celu tworzenia bardziej złożonych zapytań. Jeśli 

musimy przejść pod warunkiem, że przeciwnik jest daleko ORAZ ma mało zdrowia, potrzebujemy 

jakiegoś sposobu na połączenie wyzwalaczy. Zgodnie z polimorficznym projektem maszyny stanów, 

możemy to osiągnąć poprzez dodanie innego interfejsu: interfejsu Warunku. Możemy użyć ogólnej 

klasy przejściowej o następującej postaci:  

1 class Transition:  

2 actions: Action[] 

3 function getActions() -> Action[]: 

4 return actions 

5 

6 targetState: State 

7 function getTargetState() -> State:  

8 return targetState 

9 

10 condition: Condition 



11 function isTriggered() -> bool:  

12 return condition.test() 

 

Funkcja isTriggered deleguje teraz testowanie do swojego elementu członkowskiego warunku. 

Warunki mają następujący prosty format:  

 

1 class Condition:  

2 function test() -> bool 

 

Możemy wtedy stworzyć zestaw podklas klasy Warunek dla poszczególnych testów, tak jak zrobiliśmy 

to dla drzew decyzyjnych:  

1 class FloatCondition extends Condition:  

2 minValue: float 

3 maxValue: float 

4 

5 function testValue() -> float # Test the data we’re interested in.  

6 

7 function test() -> bool:  

8 return minValue <= testValue <= maxValue 

 

Możemy łączyć warunki razem za pomocą podklas Boolean, takich jak AND, NOT i OR:  

1 class AndCondition extends Condition:  

2 conditionA: Condition 

3 conditionB: Condition 

4 function test() -> bool:  

5 return conditionA.test() and conditionB.test() 

6 

7 class NotCondition extends Condition:  

8 condition: Condition 

9 function test() -> bool:  

10 return not condition.test() 

11 



12 class OrCondition extends Condition:  

13 conditionA: Condition 

14 conditionB: Condition 

15 function test() -> bool:  

16 return conditionA.test() or conditionB.test() 

 

i tak dalej, na dowolnym poziomie zaawansowania, jakiego potrzebujemy.  

Słabości 

Takie podejście do przejść daje dużą elastyczność, ale za cenę wielu wywołań metod. Te wywołania 

metod muszą być polimorficzne, co może spowolnić wywołanie i zmylić procesor. Wszystko to wydłuża 

czas, przez co nie nadaje się do użycia w każdej klatce na wielu znakach. Spowolnienie jest jednak 

niewielkie. Na nowoczesnym sprzęcie złożoność maszyny stanu raczej nie będzie wąskim gardłem 

wydajności. Jedną z zalet tego podejścia, która dodatkowo podwaja polimorficzną naturę 

implementacji, jest to, że przejścia można zaimplementować w języku skryptowym do specjalnych 

celów rozgrywki. Są one oczywiście jeszcze wolniejsze do wykonania, ale elastyczność jest często tego 

warta, umożliwiając proste tworzenie logiki rozgrywki i płynne połączenie z resztą systemu sztucznej 

inteligencji.  

WYDAJNOŚĆ 

Algorytm automatu stanów wymaga jedynie pamięci do przechowywania wyzwolonego przejścia i 

bieżącego stanu. Jest to O(1) w pamięci i O(m) w czasie, gdzie m jest liczbą przejść na stan. Algorytm 

wywołuje inne funkcje zarówno w klasach stanowych, jak i przejściowych, a w większości przypadków 

czas wykonania tych funkcji stanowi większość czasu spędzonego w algorytmie.  

UWAGI DO WDROŻENIA 

Jak wspomniałem wcześniej, istnieje wiele sposobów implementacji automatu stanów. Maszyna 

stanów opisana w tej sekcji jest tak elastyczna, jak to tylko możliwe. Próbowałem dążyć do 

implementacji, która pozwala poeksperymentować z dowolnym rodzajem maszyny stanowej i dodać 

ciekawe funkcje. W wielu przypadkach może być zbyt elastyczny. Jeśli planujesz używać tylko 

niewielkiego podzbioru jego elastyczności, jest bardzo prawdopodobne, że będzie on niepotrzebnie 

nieefektywny.  

USTALONY FSM 

Kilka lat temu prawie wszystkie maszyny państwowe były zakodowane na sztywno. Zasady przejść i 

wykonywania akcji były częścią kodu gry. Stało się to mniej powszechne, ponieważ silniki gier stały się 

bardziej użyteczne i ogólne, a projektanci poziomów zyskali większą kontrolę nad budowaniem logiki 

maszyny stanów (zwłaszcza za pomocą narzędzi wizualnych), ale nadal jest to ważne podejście.  

Pseudo kod 

W zakodowanym na sztywno FSM, maszyna stanów składa się z wyliczanej wartości, wskazującej, który 

stan jest aktualnie zajęty, oraz funkcji, która sprawdza, czy powinno nastąpić przejście. Tutaj 

połączyłem te dwa w definicję klasy (chociaż zakodowane na stałe FSM są zwykle kojarzone z 

programistami nadal pracującymi w języku niskiego poziomu, takim jak C).  



1 class MyFSM:  

2 # Define the names for each state.  

3 enum State:  

4 PATROL 

5 DEFEND 

6 SLEEP 

7 

8 # The current state.  

9 myState: State 

10 

11 function update(): 

12 # Find the correct state.  

13 if myState == PATROL:  

14 # Example transitions.  

15 if canSeePlayer(): 

16 myState = DEFEND 

17 else if tired(): 

18 myState = SLEEP 

19 

20 else if myState == DEFEND:  

21 # Example transitions.  

22 if not canSeePlayer(): 

23 myState = PATROL 

24 

25 else if myState == SLEEP:  

26 # Example transitions.  

27 if not tired(): 

28 myState = PATROL 

29 

30 function notifyNoiseHeard(volume: float):  

31 if myState == SLEEP and volume > 10:  



32 myState = DEFEND 

Zauważ, że jest to pseudokod dla konkretnego automatu stanów, a nie typ automatu stanów. W funkcji 

aktualizacji istnieje blok kodu dla każdego stanu. W tym bloku kodu warunki dla każdego przejścia są 

sprawdzane po kolei, a stan jest aktualizowany, jeśli jest to wymagane. Przejścia w tym przykładzie 

wywołują wszystkie funkcje (zmęczone i canSeePlayer), które, jak zakładam, mają dostęp do 

aktualnego stanu gry. Dodatkowo dodałem przejście stanu w osobnej funkcji notifyNoiseHeard. 

Zakładam, że kod gry wywoła tę funkcję za każdym razem, gdy postać usłyszy głośny dźwięk. Ilustruje 

to różnicę między odpytywaniem (wyraźne proszenie o informacje) a opartym na zdarzeniach 

(oczekiwanie na informację) podejściem do przejść stanów. Funkcja aktualizacji jest wywoływana w 

każdej ramce, tak jak poprzednio, a aktualny stan jest używany do generowania akcji wyjściowej. Aby 

to zrobić, FSM może mieć metodę zawierającą bloki warunkowe o następującej postaci:  

1 function getAction() -> Action:  

2 if myState == PATROL:  

3 return new PatrolAction() 

4 else if myState == DEFEND:  

5 return new DefendAction() 

6 else if myState == SLEEP:  

7 return new SleepAction() 

Często maszyna stanów po prostu wykonuje akcje bezpośrednio, zamiast zwracać szczegóły akcji w 

celu wykonania kolejnego fragmentu kodu.  

Wydajność 

To podejście nie wymaga pamięci i wynosi O(n+m), gdzie n to liczba stanów, ami to liczba przejść na 

stan. Chociaż wydaje się, że działa to gorzej niż elastyczna implementacja, w praktyce jest zwykle 

szybsze w przypadku wszystkich maszyn stanowych oprócz ogromnych (tj. tysięcy stanów). Niektóre 

implementacje biją tę wydajność, ponieważ mają wbudowaną obsługę wznawiania wykonania w 

środku funkcji. Na przykład kontynuacja Lua pozwala nam na wykonanie w ramach funkcji 

reprezentującej jeden stan, a następnie wznowienie w kolejnej ramce. Takie implementacje to O(m). 

Jednak implementowane w języku wyższego poziomu rzadko są szybsze niż podejście 

niskopoziomowe.  

Słabości 

Chociaż zakodowane na sztywno maszyny stanów są łatwe do napisania, są bardzo trudne w 

utrzymaniu. Automaty stanowe w grach często mogą stać się dość duże, co może wydawać się 

brzydkim i niejasnym kodem. Większość programistów uważa jednak, że główną wadą jest to, że 

programiści muszą pisać zachowania AI dla każdej postaci. Oznacza to konieczność ponownej 

kompilacji gry za każdym razem, gdy zmienia się zachowanie. Chociaż może to nie stanowić problemu 

dla autora gier hobbystycznych, może stać się kluczowe w dużym projekcie gry, którego odbudowa 

zajmuje wiele minut lub godzin. Bardziej złożone struktury, takie jak hierarchiczne maszyny stanów 

(patrz poniżej), są również trudne do skoordynowania przy użyciu zakodowanych na stałe FSM. Dzięki 

bardziej elastycznej implementacji dane wyjściowe debugowania można łatwo dodać do wszystkich 

maszyn stanów, co ułatwia śledzenie problemów w sztucznej inteligencji. 



MASZYNY STANU HIERARCHICZNEGO 

Jedna maszyna stanowa sama w sobie jest potężnym narzędziem, ale wyrażenie pewnych zachowań 

może być trudne. Jednym z powszechnych źródeł trudności są „zachowania alarmowe”. Wyobraź sobie 

robota usługowego, który porusza się po obiekcie czyszczącym podłogi. Ma maszynę stanów, która to 

umożliwia. Może szukać upuszczonych przedmiotów, podnieść jeden, gdy go znajdzie, i zanieść do 

zgniatarki śmieci. Można to po prostu zaimplementować za pomocą normalnego automatu stanów  

 

 

Niestety, robot może się wyczerpywać, po czym musi pobiec do najbliższego punktu elektrycznego i 

naładować go. Niezależnie od tego, co robi w tym momencie, musi się zatrzymać, a kiedy zostanie 

ponownie w pełni naładowany, musi wznowić w miejscu, w którym zostało przerwane. Okresy 

ładowania mogą na przykład pozwolić graczowi przemykać się niezauważonym lub pozwolić graczowi 

na wyłączenie całego prądu w obszarze, a tym samym wyłączenie robota. Pozostawienie bieżącego 

działania do ponownego naładowania jest przykładem mechanizmu alarmowego: czegoś, co przerywa 

normalne zachowanie, aby zareagować na coś ważnego. Reprezentowanie tego w maszynie stanów 

prowadzi do podwojenia liczby stanów. Przy jednym poziomie alarmu nie stanowi to problemu, ale co 

by się stało, gdybyśmy chcieli, aby robot ukrył się, gdy na korytarzu wybuchnie walka. Jeśli jego instynkt 

ukrywania się jest ważniejszy niż instynkt tankowania, będzie musiał przerwać tankowanie, aby się 

ukryć. Po bitwie będzie musiał uzupełnić paliwo w miejscu, w którym zostało przerwane, po czym 

zabierze wszystko, co robił wcześniej. Dla zaledwie 2 poziomów alarmu mielibyśmy 16 stanów. Zamiast 

łączyć całą logikę w jedną maszynę stanową, możemy podzielić ją na kilka. Każdy mechanizm alarmowy 

ma swoją własną maszynę stanu, wraz z oryginalnym zachowaniem. Są one ułożone hierarchicznie, 

więc następny automat stanów w dół jest brany pod uwagę tylko wtedy, gdy automat stanów wyższego 

poziomu nie odpowiada na jego alarm. Rysunek  



 

 

przedstawia jeden mechanizm alarmowy i odpowiada dokładnie powyższemu diagramowi. Na 

diagramach pokazuję jedną maszynę stanów wewnątrz drugiej, aby wskazać maszynę hierarchiczną . 

 

 

Kółko wypełnione ponownie reprezentuje stan początkowy maszyny. Kiedy stan złożony jest 

wprowadzany po raz pierwszy, okrąg z H* w środku wskazuje, który podstan należy wprowadzić. Jeżeli 

stan złożony został już wprowadzony, powraca do poprzedniego stanu podrzędnego. Z tego powodu 

węzeł H* nazywany jest „stanem historii”. Szczegóły, dlaczego po H znajduje się gwiazdka, oraz 

niektóre inne kaprysy diagramu stanu UML, wykraczają poza zakres tego rozdziału. Zamiast mieć 

oddzielne stany do śledzenia stanu innego niż alarm, dodajemy stany zagnieżdżone. Nadal śledzimy 

stan maszyny stanu czyszczenia, nawet jeśli jesteśmy w trakcie tankowania. Po zakończeniu 

tankowania maszyna stanu czyszczenia rozpocznie pracę w miejscu, w którym została przerwana. W 

efekcie znajdujemy się jednocześnie w więcej niż jednym stanie. Możemy być w stanie „Zatankowanie” 

w mechanizmie alarmowym, podczas gdy w tym samym czasie jesteśmy również w stanie „Odbierz 

obiekt” w maszynie czyszczącej. Ponieważ istnieje ścisła hierarchia, nigdy nie ma wątpliwości, który 

stan wygrywa: najwyższy stan w hierarchii jest zawsze pod kontrolą. Aby to zaimplementować, 



moglibyśmy po prostu zorganizować automaty stanów w naszym programie tak, aby jeden automat 

stanów w razie potrzeby wywoływał inny. Jeśli więc automat stanu tankowania jest w stanie 

„Czyszczenie”, wywołuje automat stanu czyszczenia i prosi go o podjęcie działania. Gdy jest w stanie 

„Tankuj”, zwraca bezpośrednio akcję tankowania. Chociaż prowadziłoby to do nieco brzydkiego kodu, 

to implementowałoby nasz scenariusz. Większość hierarchicznych maszyn stanowych obsługuje jednak 

przejścia między poziomami hierarchii, a do tego będziemy potrzebować bardziej złożonych 

algorytmów. Na przykład rozbudujmy naszego robota, aby mógł zrobić coś pożytecznego, jeśli nie ma 

przedmiotów do zebrania. To ma sens, że skorzysta z okazji, aby się naładować, zamiast stać i czekać, 

aż bateria się rozładuje. Nowa maszyna stanów jest pokazana na rysunku. 

 

 

Zauważ, że dodałem jeszcze jedno przejście: ze stanu „Wyszukaj” bezpośrednio do stanu „Zatankuj”. 

To przejście jest wyzwalane, gdy nie ma żadnych obiektów do zebrania. Ponieważ przeszliśmy 

bezpośrednio z tego stanu, wewnętrzna maszyna stanu nie ma już żadnego stanu. Gdy robot zatankuje, 

a system alarmowy przejdzie z powrotem do sprzątania, robot nie będzie miał informacji o tym, skąd 

odebrać, więc musi ponownie uruchomić maszynę stanową ze swojego węzła początkowego 

(„Szukaj”). 

Problem 

Chcielibyśmy zaimplementować system automatów stanów, który obsługuje hierarchiczne automaty 

stanów. Chcielibyśmy również przejść między różnymi warstwami maszyny.  

Algorytm 

W hierarchicznej maszynie stanów każdy stan może być samodzielną maszyną stanów. Dlatego do 

przetwarzania całej hierarchii opieramy się na algorytmach rekurencyjnych. Podobnie jak w przypadku 

większości algorytmów rekurencyjnych, może to być trudne do naśladowania. Najprostsza 

implementacja opisana tutaj jest podwójnie trudna, ponieważ powtarza się w górę iw dół hierarchii w 

różnych punktach. Zachęcam Cię do skorzystania z nieformalnej dyskusji i przykładów w tej sekcji wraz 

z pseudokodem w następnej sekcji, aby poczuć, jak to wszystko działa. Pierwsza część systemu zwraca 

aktualny stan. Wynikiem jest lista stanów, od najwyższego do najniższego w hierarchii. Automat 

stanowy prosi swój aktualny stan o zwrócenie swojej hierarchii. Jeśli stan jest stanem końcowym, 

zwraca się; w przeciwnym razie zwraca się i dodaje do niego hierarchię z własnego aktualnego stanu. 

Na rysunku obecny stan to [stan L, stan A]. 



 

Drugą częścią hierarchicznej maszyny stanów jest jej aktualizacja. W oryginalnej maszynie stanów 

każda maszyna stanów zaczynała w swoim stanie początkowym. Ponieważ maszyna stanów zawsze 

przechodziła z jednego stanu do drugiego, nigdy nie było potrzeby sprawdzania, czy nie ma żadnego 

stanu. Maszyny stanowe w hierarchii nie mogą być w stanie; mogą mieć przejście między hierarchią. 

Pierwszym etapem aktualizacji jest więc sprawdzenie, czy maszyna stanów ma stan. Jeśli nie, powinien 

wejść w stan początkowy. Następnie sprawdzamy, czy aktualny stan ma przejście, które chce wykonać. 

Przejścia na wyższych poziomach w hierarchii zawsze mają priorytet, a przejścia podstanów nie będą 

brane pod uwagę, jeśli superstan ma taki, który wyzwala. Wyzwalane przejście może być jednym z 

trzech typów: może to być przejście do innego stanu na bieżącym poziomie hierarchii, może to być 

przejście do stanu wyższego w hierarchii lub może być przejściem do stanu niższego w hierarchii. 

Oczywiście przejście musi dostarczyć więcej danych niż tylko stan docelowy. Pozwalamy, by wróciła na 

względny poziom; ile stopni w górę lub w dół hierarchii znajduje się w stanie docelowym. Moglibyśmy 

po prostu przeszukać hierarchię pod kątem stanu docelowego i nie wymagać wyraźnego poziomu. 

Chociaż byłoby to bardziej elastyczne (nie musielibyśmy się martwić, że wartości poziomów są błędne), 

byłoby to znacznie bardziej czasochłonne. Hybrydowe, ale w pełni automatyczne rozszerzenie może 

przeszukiwać hierarchię w trybie offline i przechowywać wszystkie odpowiednie wartości poziomów. 

Tak więc wyzwalane przejście ma poziom zerowy (stan jest na tym samym poziomie), poziom większy 

od zera (stan jest wyższy w hierarchii) lub poziom mniejszy od zera (stan jest niżej w hierarchii). Działa 

różnie w zależności od kategorii, do której należy dany poziom. Jeśli poziom wynosi zero, to przejście 

jest normalnym przejściem automatu stanów i może być wykonane na bieżącym poziomie, przy użyciu 

tego samego algorytmu, który jest używany w automacie skończonych. Jeśli poziom jest większy od 

zera, należy wyjść z obecnego stanu i nic więcej nie trzeba robić na tym poziomie. Zwracana jest akcja 

wyjścia wraz ze wskazaniem osobie, która wywołała funkcję aktualizacji, że przejście nie zostało 

zakończone. Zwrócimy akcję wyjścia, zaległe przejście i liczbę wyższych poziomów, aby przejść 

przejście. Ta wartość poziomu jest zmniejszana o jeden, gdy jest zwracana. Jak zobaczymy, funkcja 

pdate powróci do następnego najwyższego w hierarchii maszyny stanów. Jeśli poziom jest mniejszy od 

zera, stan bieżący musi przejść do przodka stanu docelowego na bieżącym poziomie w hierarchii. 

Ponadto każde z dzieci tego stanu również musi zrobić to samo, aż do poziomu ostatecznego stanu 

docelowego. Aby to osiągnąć, używamy oddzielnej funkcji updateDown, która rekursywnie wykonuje 

to przejście z poziomu stanu docelowego z powrotem do bieżącego poziomu i zwraca po drodze 

wszelkie akcje wyjścia i wejścia. Przejście jest wtedy zakończone i nie trzeba go przekazywać dalej. 

Wszystkie skumulowane akcje można zwrócić. Omówiliśmy więc wszystkie możliwości, jeśli w 

bieżącym stanie występuje przejście, które wyzwala. Jeśli nie ma przejścia, które wyzwala, to jego 

działanie zależy od tego, czy bieżący stan sam w sobie jest maszyną stanów. Jeśli nie, a aktualny stan 

jest stanem zwykłym, to możemy, tak jak poprzednio, zwrócić akcje związane z przebywaniem w tym 

stanie. Jeśli obecny stan jest maszyną stanów, musimy dać mu możliwość wyzwalania dowolnych 



przejść. Możemy to zrobić, wywołując jego funkcję aktualizacji. Funkcja aktualizacji automatycznie 

obsłuży wszelkie wyzwalacze i przejścia. Jak widzieliśmy powyżej, przejście na niższym poziomie, w 

którym pożary mogą mieć swój stan docelowy na wyższym poziomie. Funkcja aktualizacji zwróci listę 

działań, ale może również zwrócić przejście, które przechodzi w hierarchię i które nie zostało jeszcze 

uruchomione. Jeśli takie przejście zostanie odebrane, sprawdzany jest jego poziom. Jeżeli poziom 

wynosi zero, to przejście powinno zostać wykonane na tym poziomie. Przejście jest honorowane, tak 

jakby było zwykłym przejściem dla bieżącego stanu. Jeśli poziom jest nadal większy od zera (nigdy nie 

powinien być mniejszy od zera, ponieważ w tym momencie przechodzimy w górę hierarchii), to 

maszyna stanów powinna go dalej przekazywać. Robi to, tak jak poprzednio, poprzez wyjście z 

bieżącego stanu i zwrócenie następujących informacji: akcja wyjścia, wszelkie akcje dostarczone przez 

funkcję aktualizacji bieżącego stanu, wciąż oczekujące przejście i poziom przejścia pomniejszony o 

jeden. Jeśli żadne przejście nie zostanie zwrócone z funkcji aktualizacji bieżącego stanu, możemy po 

prostu zwrócić jej listę działań. Jeśli jesteśmy na najwyższym poziomie hierarchii, sama lista jest w 

porządku. Jeśli jesteśmy niżej, to również jesteśmy w stanie, więc musimy dodać akcję dla stanu, w 

którym się znajdujemy, do listy, którą zwracamy. Na szczęście ten algorytm jest co najmniej tak samo 

trudny do wytłumaczenia, jak do wdrożenia. Aby zobaczyć, jak i dlaczego to działa, przeanalizujmy 

przykład. 

Przykłady 

Rysunek  

 

pokazuje hierarchiczną maszynę stanów, której użyjemy jako przykładu. Aby wyjaśnić akcje zwracane 

dla każdego przykładu, powiemy, że S-entry jest zbiorem akcji wejścia dla stanu S i podobnie S-active i 

S-exit dla akcji aktywnych i wyjść. W przejściach używamy tego samego formatu: 1-akcje dla akcji 

związanych z przejściem 1. Te przykłady mogą wydawać się mylące, jeśli przejrzysz je. Jeśli masz 

problem z algorytmem, zachęcam do prześledzenia krok po kroku zarówno powyższego diagramu, jak 

i pseudokodu z następnej sekcji. Załóżmy, że zaczynamy właśnie w stanie L i nie ma wyzwalaczy 

przejścia. Przejdziemy do stanu [L, A], ponieważ początkowy stan L to A. Funkcja aktualizacji zwróci L-

aktywne i A-entry, ponieważ pozostajemy w L i dopiero wchodzimy do A. Załóżmy teraz, że przejście 1 

jest jedynym to wyzwala. Automat stanów najwyższego poziomu nie wykryje żadnych poprawnych 

przejść, więc wywoła automat stanów L, aby sprawdzić, czy je posiada. L stwierdza, że jego aktualny 

stan (A) ma wyzwalane przejście. Przejście 1 jest przejściem na bieżącym poziomie, więc jest 

obsługiwane w L i nie jest nigdzie przekazywane. A przejście do B, a funkcja aktualizacji L zwraca A-

wyjście, 1-akcje, B-wejście. Automat stanów najwyższego poziomu akceptuje te akcje i dodaje własną 

aktywną akcję. Ponieważ pozostaliśmy w stanie L przez cały czas, ostateczny zestaw działań to A-



wyjście, 1-działanie, B-wejście, L-aktywne. Obecny stan to [L, B]. Z tego stanu wyzwala się przejście 4. 

Automat stanów najwyższego poziomu widzi, że przejście 4 wyzwala, a ponieważ jest to przejście 

najwyższego poziomu, może zostać natychmiast uwzględnione. Przejście prowadzi do stanu M, a 

odpowiadające mu akcje to L-wyjście, 4-akcje, M-wejście. Obecny stan to [M]. Zauważ, że L nadal 

prowadzi rejestr przebywania w stanie B, ale ponieważ maszyna stanów najwyższego poziomu jest w 

stanie M, ten zapis nie jest w tej chwili używany. Przejdziemy ze stanu M do stanu N w normalny sposób 

przez przejście 5. Procedura jest dokładnie taka sama, jak w poprzednim przykładzie i niehierarchicznej 

maszynie stanów. Teraz przejście 6 wyzwala. Ponieważ jest to przejście poziomu zerowego, automat 

stanów najwyższego poziomu może je natychmiast honorować. Przechodzi do stanu L i zwraca akcje 

N-wyjście, 6-akcje, L-wejście. Ale teraz zapis L dotyczący przebywania w stanie B jest ważny; ponownie 

znajdujemy się w stanie [L, B]. W naszej implementacji nie zwracamy akcji B-entry, ponieważ nie 

zwracaliśmy akcji B-exit, gdy wcześniej wychodziliśmy ze stanu L. Jest to osobista preferencja z naszej 

strony i nie jest ustalona w kamieniu. Jeśli chcesz wyjść i ponownie wejść do stanu B, możesz 

zmodyfikować swój algorytm, aby zwracał te dodatkowe działania w odpowiednim czasie. Załóżmy 

teraz, że ze stanu [L, B] przejścia 3 wyzwalacze. Automat stanów najwyższego poziomu nie znajduje 

wyzwalaczy, więc wywoła automat stanów L, aby sprawdzić, czy je posiada. L stwierdza, że stan B ma 

wyzwalane przejście. To przejście ma poziom jeden; jego cel jest o jeden poziom wyżej w hierarchii. 

Oznacza to, że stan B jest opuszczany, a to oznacza, że nie możemy honorować przejścia na tym 

poziomie. Zwracamy B-exit, wraz z nieukończonym przejściem i poziomem minus jeden (tj. zero, co 

oznacza, że wyższy poziom musi obsłużyć przejście). Tak więc sterowanie powraca do funkcji 

aktualizacji najwyższego poziomu. Widzi, że L zwrócił zaległe przejście, z poziomem zerowym, więc 

honoruje je, przechodząc w normalny sposób do stanu N. Łączy akcje, które zwrócił L (mianowicie B-

wyjście) z normalnymi akcjami przejścia, aby uzyskać ostateczną zestaw działań: B-wyjście, L-wyjście, 

3-akcje, wejście N. Zauważ, że w przeciwieństwie do naszego trzeciego przykładu, L nie śledzi już faktu, 

że znajduje się w stanie B, ponieważ przeszliśmy z tego stanu. Jeśli uruchomimy przejście 6, aby 

powrócić do stanu L, wtedy zostanie wprowadzony stan początkowy stanu L (A), tak jak w pierwszym 

przykładzie. Nasz ostatni przykład obejmuje przejścia z poziomem mniejszym niż zero. Załóżmy, że 

przeszliśmy ze stanu N do stanu M przez przejście 7. Teraz uruchamiamy przejście 2. Automat stanów 

najwyższego poziomu sprawdza swój bieżący stan (M) i znajduje wyzwolenie przejścia 2. Ma poziom 

minus jeden, ponieważ schodzi o jeden poziom w hierarchii. Ponieważ ma poziom minus jeden, 

automat stanów wywołuje funkcję updateDown w celu wykonania rekurencyjnego przejścia. Funkcja 

updateDown uruchamia się w maszynie stanów (L), która zawiera końcowy stan docelowy (C), prosząc 

go o wykonanie przejścia na jego poziomie. Z kolei maszyna stanów L prosi maszynę stanów 

najwyższego poziomu o wykonanie przejścia na jej poziomie. Automat stanów najwyższego poziomu 

zmienia się ze Stanu M na Stan L, zwracając M-wyjście, L-wejście jako odpowiednie działania. 

Sterowanie powraca do stanu funkcji updateDown automatu L. Maszyna stanów L sprawdza, czy 

znajduje się obecnie w jakimkolwiek stanie (nie jest, ponieważ w ostatnim przykładzie opuściliśmy stan 

B). Dodaje swoją akcję (C-entry) do tych zwróconych przez maszynę najwyższego poziomu.  Następnie 

sterowanie powraca do funkcji aktualizacji automatu stanów najwyższego poziomu: przejście 

zstępujące zostało uwzględnione; dodaje akcje przejścia do wyniku i zwraca M-wyjście, 2-akcje, L-

wejście, C-wejście. Gdyby automat stanów L nadal znajdował się w stanie B, to po wywołaniu funkcji 

updateDown L przechodziłby z B do C. Dodałby B-wyjście i C-wejście do działań otrzymanych ze stanu 

najwyższego poziomu maszyna. 

Pseudo kod 

Implementacja hierarchicznej maszyny stanów jest jednym z najdłuższych algorytmów. Klasy State i 

Transition są podobne do tych w zwykłym automacie skończonym. Klasa HierarchicalStateMachine 

uruchamia przejścia stanów, a SubMachineState łączy funkcjonalność automatu stanów i stanu dla 



stanów, które nie znajdują się na najwyższym poziomie hierarchii. Wszystkie klasy oprócz Transition 

dziedziczą po HSMBase, co upraszcza algorytm, umożliwiając funkcjom traktowanie wszystkiego w 

hierarchii w ten sam sposób. HSMBase ma następującą postać:  

1 class HSMBase:  

2 # The structure returned by update.  

3 class UpdateResult:  

4 actions 

5 transition 

6 level 

7 

8 function getActions() -> Action[]: 

9 return [] 

10 

11 function update() -> UpdateResult:  

12 UpdateResult result = new UpdateResult() 

13 result.actions = getActions() 

14 result.transition = null 

15 result.level = 0 

16 return result 

17 

18 function getStates() -> State[] # Unimplemented in base class.  

Klasa HierarchicalStateMachine ma następującą implementację:  

1 class HierarchicalStateMachine extends HSMBase:  

2 # List of states at this level of the hierarchy.  

3 states: State 

4 

5 # The initial state for when the machine has no current state.  

6 initialState: State 

7 

8 # The current state of the machine.  

9 currentState: State = initialState 

10 



11 # Gets the current state stack.  

12 function getStates() -> State[]: 

13 if currentState:  

14 return currentState.getStates() 

15 else:  

16 return [] 

17 

18 # Recursively updates the machine.  

19 function update() -> Action[]: 

20 # If we’re in no state, use the initial state.  

21 if not currentState:  

22 currentState = initialState 

23 return currentState.getEntryActions() 

24 

25 # Try to find a transition in the current state.  

26 triggeredTransition = null 

27 for transition in currentState.getTransitions(): 

28 if transition.isTriggered(): 

29 triggeredTransition = transition 

30 break 

31 

32 # If we’ve found one, make a result structure for it.  

33 if triggeredTransition:  

34 result = new UpdateResult() 

35 result.actions = [] 

36 result.transition = triggeredTransition 

37 result.level = triggeredTransition.getLevel() 

38 

39 # Otherwise recurse down for a result.  

40 else:  

41 result = currentState.update() 



42 

43 # Check if the result contains a transition.  

44 if result.transition:  

45 # Act based on its level.  

46 if result.level == 0:  

47 # Its on our level: honor it.  

48 targetState = result.transition.getTargetState() 

49 result.actions += currentState.getExitActions() 

50 result.actions += result.transition.getActions() 

51 result.actions += targetState.getEntryActions() 

52 

53 # Set our current state.  

54 currentState = targetState 

55 

56 # Add our normal action (we may be a state).  

57 result.actions += getActions() 

58 

59 # Clear the transition, so nobody else does it.  

60 result.transition = null 

61 

62 else if result.level > 0:  

63 # It’s destined for a higher level 

64 # Exit our current state.  

65 result.actions += currentState.getExitActions() 

66 currentState = null 

67 

68 # Decrease the number of levels to go.  

69 result.level -= 1 

70 

71 else:  

72 # It needs to be passed down.  



73 targetState = result.transition.getTargetState() 

74 targetMachine = targetState.parent 

75 result.actions += result.transition.getActions() 

76 result.actions += targetMachine.updateDown( 

77 targetState, -result.level)  

78 

79 # Clear the transition, so nobody else does it.  

80 result.transition = null 

81 

82 # If we didn’t get a transition.  

83 else:  

84 # We can simply do our normal action.  

85 result.action += getActions() 

86 

87 return result 

88 

89 # Recurses up the parent hierarchy, transitioning into each state 

90 # in turn for the given number of levels.  

91 function updateDown(state: State, level: int) -> Action[]: 

92 # If we’re not at top level, continue recursing.  

93 if level > 0:  

94 # Pass ourself as the transition state to our parent.  

95 actions = parent.updateDown(this, level-1)  

96 

97 # Otherwise we have no actions to add to.  

98 else:  

99 actions = [] 

100 

101 # If we have a current state, exit it.  

102 if currentState:  

103 actions += currentState.getExitActions() 



104 

105 # Move to the new state, and return all the actions.  

106 currentState = state 

107 actions += state.getEntryActions() 

108 

109 return actions 

Klasa State jest zasadniczo taka sama jak poprzednio, ale dodaje implementację dla get-States:  

1 class State extends HSMBase:  

2 function getStates() -> State:  

3 # If we’re just a state, then the stack is just us.  

4 return [this]  

5 

6 # As before...   

7 function getActions() -> Action[] 

8 function getEntryActions() -> Action[] 

9 function getExitActions() -> Action[] 

10 function getTransitions() -> Action[] 

Podobnie klasa Transition jest taka sama, ale dodaje metodę pobierania poziomu przejścia:  

1 class Transition:  

2 # Return the difference in levels of the hierarchy from 

3 # the source to the target of the transition.  

4 function getLevel() -> int 

5 

6 # As before^hellip;  

7 function isTriggered() -> bool 

8 function getTargetState() -> State 

9 function getActions() -> Action[] 

Wreszcie klasa SubMachineState łączy funkcjonalność stanu i maszyny stanów:  

1 class SubMachineState extends State, HierarchicalStateMachine:  

2 # Route to the state.  

3 function getActions() -> Action[]: 



4 return State.getActions() 

5 

6 # Route update to the state machine.  

7 function update() -> Action[]: 

8 return HierarchicalStateMachine.update() 

9 

10 # We get states by adding ourself to our active children.  

11 function getStates() -> State[]: 

12 if currentState:  

13 return [this] + currentState.getStates() 

14 else:  

15 return [this]  

Uwagi dotyczące implementacji 

W pseudokodzie wykorzystałem dziedziczenie wielokrotne do implementacji SubMachineState. W 

przypadku języków (lub programistów), które nie obsługują wielokrotnego dziedziczenia, istnieją dwie 

opcje. SubMachineState może hermetyzować HierarchicalStateMachine lub Hierarchical-

StateMachine może zostać przekonwertowany tak, aby był podklasą State. Wadą tego drugiego 

podejścia jest to, że automat stanów najwyższego poziomu zawsze zwraca swoją aktywną akcję z 

funkcji aktualizacji, a funkcja getStates zawsze będzie miała ją na czele listy. Postanowiłem również 

ponownie użyć struktury polimorficznej dla maszyny stanów. Możliwe jest zaimplementowanie tego 

samego algorytmu bez żadnych wywołań metod polimorficznych. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to 

już wystarczająco złożone, zostawiam to jako ćwiczenie. Moje doświadczenie sprzed kilku lat we 

wdrażaniu hierarchicznej maszyny stanów obejmowało implementację przy użyciu wywołań metod 

polimorficznych. Profilowanie w grze zarówno na PC, jak i PS2 wykazało, że narzut wywołania metody 

nie był wąskim gardłem algorytmu. W systemie z setkami lub tysiącami stanów może tak być, ponieważ 

w grę wchodzą problemy z wydajnością pamięci podręcznej. Implementację hierarchicznych maszyn 

stanów można znacznie uprościć, wymagając, aby przejścia mogły występować tylko między stanami 

na tym samym poziomie. Dzięki temu ograniczeniu cały kod rekurencji może zostać wyeliminowany. 

Jeśli nie potrzebujesz przejść międzyhierarchicznych, prostsza wersja będzie łatwiejsza do wdrożenia. 

Jednak prawdopodobnie nie będzie to szybsze. Ponieważ rekursja nie jest używana, gdy przejście jest 

na tym samym poziomie, powyższy kod będzie działał równie szybko, jeśli wszystkie przejścia mają 

poziom zerowy.  

Wydajność 

Algorytm to O(n) w pamięci, gdzie n to liczba warstw w hierarchii. Wymaga tymczasowego 

przechowywania działań, gdy powraca w dół i w górę hierarchii. Podobnie jest to O(nt) w czasie, gdzie 

t jest liczbą przejść na stan. Aby znaleźć prawidłowe przejście do uruchomienia, potencjalnie musi 

przeszukać każde przejście na każdym poziomie hierarchii i procesu O(nt). Rekurencja, zarówno dla 

poziomu przejścia mniejszego od zera, jak i poziomu większego od zera, wynosi O(n), więc nie wpływa 

na O(nt) dla całego algorytmu. 



ŁĄCZENIE DRZEW DECYZJI I MASZYN STANU 

Implementacja transpozycji ma więcej niż przelotne podobieństwo do implementacji drzew 

decyzyjnych. To nie przypadek, ale można to posunąć jeszcze dalej. Drzewa decyzyjne są skutecznym 

sposobem dopasowywania szeregu warunków, co ma zastosowanie w automatach stanów do 

dopasowywania przejść. Możemy połączyć oba podejścia, zastępując przejścia ze stanu drzewem 

decyzyjnym. Liście drzewa, zamiast być działaniami jak poprzednio, są przejściami do nowych stanów. 

Prosta maszyna stanów może wyglądać jak na rysunku.  

 

 

Symbol rombu jest również częścią formatu diagramu stanu UML, reprezentującego decyzję. W UML 

nie ma rozróżnienia między decyzjami a przejściami, a same decyzje zwykle nie są oznaczone. 

Oznaczyliśmy decyzje testem, który wykonują, co jest bardziej zrozumiałe dla naszych potrzeb. Rysunek 

pokazuje, że w stanie „Alert” wartownik ma tylko jedno możliwe przejście: przez drzewo decyzyjne. 

Szybko upewnia się, czy wartownik widzi gracza. Jeśli wartownik nie widzi gracza, przejście się kończy 

i nie zostaje osiągnięty żaden nowy stan. Jeśli wartownik widzi gracza, drzewo decyzyjne dokonuje 

wyboru na podstawie odległości gracza. W zależności od wyniku tego wyboru, można osiągnąć dwa 

różne stany: „Podnieś alarm” lub „Obrona”. Ten ostatni można osiągnąć tylko wtedy, gdy kolejny test 

(odległość do gracza). . Aby zaimplementować tę samą maszynę stanów bez węzłów decyzyjnych, 

wymagana byłaby maszyna stanów z rysunku.  

 

 



Zauważ, że teraz mamy dwa bardzo złożone warunki i oba muszą ocenić te same informacje (odległość 

do gracza i odległość do punktu alarmowego). Gdyby warunek wiązał się z czasochłonnym algorytmem 

(takim jak test linii wzroku w naszym przykładzie), implementacja drzewa decyzyjnego byłaby znacznie 

szybsza. 

Pseudo kod 

Możemy po prostu włączyć drzewo decyzyjne do struktury automatu stanów. Drzewo decyzyjne, jak 

poprzednio, składa się z DecisionTreeNodes. Mogą to być decyzje (używające tej samej klasy decyzyjnej 

co poprzednio) lub TargetStates (które zastępują klasę Action w podstawowym drzewie decyzyjnym). 

TargetStates przechowuje stan do przejścia i może zawierać akcje. Tak jak poprzednio, jeśli gałąź 

drzewa decyzyjnego nie prowadzi do żadnego wyniku, to możemy mieć pewną wartość null na liściu 

drzewa.  

1 class TargetState extends DecisionTreeNode:  

2 getActions() -> Action[] 

3 getTargetState() -> State 

Algorytm podejmowania decyzji musi się zmienić. Zamiast testować pod kątem zwrócenia akcji, teraz 

testuje instancje TargetState:  

1 function makeDecision(node) -> DecisionTreeNode:  

2 # Check if we need to make a decision.  

3 if not node or node is_instance_of TargetState:  

4 # We’ve got the target (or a null target), return it.  

5 return node 

6 else:  

7 # Make the decision and recurse based on the result.  

8 if node.test(): 

9 return makeDecision(node.trueNode)  

10 else:  

11 return makeDecision(node.falseNode)  

Następnie możemy zbudować implementację interfejsu Transition obsługującego te drzewa decyzyjne. 

Ma następujący algorytm:  

1 class DecisionTreeTransition extends Transition:  

2 # The target state at the end of the decision tree, when a 

3 # decision has been made.  

4 targetState: State = null 

5 

6 # The root decision in the tree.  



7 decisionTreeRoot: DecisionTreeNode 

8 

9 function getActions() -> Action[]: 

10 if targetState:  

11 return targetState.getActions() 

12 else:  

13 return [] 

14 

15 function getTargetState() -> State:  

16 if targetState:  

17 return targetState.getTargetState() 

18 else:  

19 return null 

20 

21 function isTriggered() -> bool:  

22 # Get the result of the decision tree and store it.  

23 targetState = makeDecision(decisionTreeRoot)  

24 

25 # Return true if the target state points to a destination,  

26 # otherwise assume that we don’t trigger.  

27 return targetState != null 

DRZEWA ZACHOWANIA 

Drzewa zachowań stały się popularnym narzędziem do tworzenia postaci AI. Halo 2 było jedną z 

pierwszych głośnych gier, w której szczegółowo opisano wykorzystanie drzewek zachowań i od tego 

czasu wiele innych gier poszło w ich ślady. Stanowią syntezę wielu technik, które od jakiegoś czasu są 

obecne w sztucznej inteligencji: Hierarchiczne Maszyny Stanu, Harmonogramowanie, Planowanie i 

Wykonywanie Akcji. Ich siła wynika z ich zdolności do przeplatania tych obaw w sposób, który jest łatwy 

do zrozumienia i łatwy do stworzenia dla nie-programistów. Jednak pomimo ich rosnącej 

wszechobecności, są rzeczy, które są trudne do zrobienia w drzewach zachowań i nie zawsze są dobrym 

rozwiązaniem przy podejmowaniu decyzji. Drzewa zachowań mają wiele wspólnego z hierarchicznymi 

automatami stanów, ale zamiast stanu głównym elementem składowym drzewa zachowań jest 

zadanie. Zadanie może być czymś tak prostym, jak sprawdzenie wartości zmiennej w stanie gry lub 

wykonanie animacji. Zadania są podzielone na poddrzewa reprezentujące bardziej złożone działania. Z 

kolei te złożone działania można ponownie wkomponować w zachowania wyższego poziomu. To 

właśnie ta kompozycyjność nadaje drzewom zachowania ich moc. Ponieważ wszystkie zadania mają 



wspólny interfejs i są w dużej mierze samowystarczalne, można je łatwo wbudować w hierarchie (tj. 

drzewa zachowań) bez martwienia się o szczegóły implementacji każdego podzadania w hierarchii.  

Rodzaje zadań 

Wszystkie zadania w drzewie zachowań mają tę samą podstawową strukturę. Dostają trochę czasu 

procesora, aby wykonać swoje zadanie, a kiedy są gotowi, wracają z kodem stanu wskazującym na 

sukces lub porażkę (na tym etapie wystarczyłaby wartość logiczna). Niektórzy programiści używają 

większego zestawu wartości zwracanych, w tym statusu błędu, gdy coś nieoczekiwanego poszło nie tak 

lub potrzebują więcej czasu na integrację z systemem planowania. Chociaż wszelkiego rodzaju zadania 

mogą zawierać dowolnie złożony kod, największą elastyczność zapewnia się, gdy każde zadanie można 

podzielić na najmniejsze części, które można z powodzeniem skomponować. Dzieje się tak zwłaszcza 

dlatego, że chociaż potężne jak idiom programowania, drzewa zachowań naprawdę błyszczą w 

połączeniu z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) do edycji drzew. W ten sposób projektanci, 

artyści techniczni i projektanci poziomów mogą potencjalnie tworzyć złożone zachowania AI. Na tym 

etapie nasze proste drzewa zachowań będą składać się z trzech rodzajów zadań: warunków, akcji i 

złożonych. Warunki testują niektóre właściwości gry. Mogą być testy na bliskość (czy postać znajduje 

się w odległości X jednostek od wroga?), testy na pole widzenia, testy na stan postaci (czy jestem 

zdrowy?, czy mam amunicję?) i tak dalej. Każdy z tych rodzajów testów musi być zaimplementowany 

jako osobne zadanie, zwykle z pewną ametryzacją, aby można je było łatwo ponownie wykorzystać. 

Każdy warunek zwraca kod statusu sukcesu, jeśli warunek jest spełniony, a w przeciwnym razie zwraca 

niepowodzenie. Akcje zmieniają stan gry. Mogą istnieć akcje animacji, ruchu postaci, zmiany 

wewnętrznego stanu postaci (na przykład odpoczynek zwiększa zdrowie), odtwarzania próbek 

dźwiękowych, angażowania gracza w dialog i angażowania specjalistycznego kodu AI (takiego jak 

odnajdywanie ścieżek). ). Podobnie jak Warunki, każda Akcja będzie musiała mieć własną 

implementację, a w Twoim silniku może być ich duża liczba. W większości przypadków Akcje kończą 

się sukcesem (jeśli jest szansa, że się nie udają, lepiej użyć Warunków, aby sprawdzić to, zanim postać 

zacznie próbować działać). Możliwe jest jednak napisanie akcji, które kończą się niepowodzeniem, jeśli 

nie mogą zostać ukończone. Jeśli warunki i akcje wydają się znajome z naszej poprzedniej dyskusji na 

temat drzew decyzyjnych i maszyn stanowych, powinny. W każdej technice pełnią podobną rolę. 

Kluczową różnicą w drzewach zachowań jest jednak użycie jednego wspólnego interfejsu do wszystkich 

zadań. Oznacza to, że arbitralne warunki, akcje i grupy można łączyć ze sobą bez konieczności 

posiadania wiedzy o tym, co jeszcze znajduje się w drzewie zachowań. Zarówno Warunki, jak i Akcje 

znajdują się w węzłach liści drzewa. Większość gałęzi składa się z węzłów Composite. Jak sama nazwa 

wskazuje, śledzą one zbiór zadań podrzędnych (warunki, akcje lub inne złożone), a ich zachowanie jest 

oparte na zachowaniu ich dzieci. W przeciwieństwie do Actions and Conditions, zadań złożonych jest 

zwykle tylko kilka, ponieważ za pomocą zaledwie kilku różnych zachowań grupujących możemy 

zbudować bardzo wyrafinowane zachowania. W naszym prostym drzewie zachowań rozważymy dwa 

typy zadań złożonych: Selektor i Sekwencja. Obaj po kolei prowadzą każde ze swoich dziecięcych 

zachowań. Kiedy zachowanie potomne jest zakończone i zwraca swój kod statusu, Composite 

decyduje, czy kontynuować przez jego dzieci, czy też zatrzymać się w tym miejscu, a następnie zwrócić 

wartość. Selektor zwróci natychmiast z kodem statusu sukcesu, gdy jeden z jego elementów 

podrzędnych zostanie pomyślnie uruchomiony. Dopóki jego dzieci zawodzą, będzie próbował. Jeśli 

całkowicie zabraknie dzieci, zwróci kod stanu niepowodzenia. Sekwencja powróci natychmiast z kodem 

stanu niepowodzenia, gdy jeden z jej elementów podrzędnych ulegnie awarii. Tak długo, jak jego 

dzieciom się to udaje, będzie działać dalej. Jeśli zabraknie dzieci, wróci z sukcesem. Selektory służą do 

wybrania pierwszego z zestawu możliwych akcji, które się powiedzie. Selektor może reprezentować 

postać, która chce osiągnąć bezpieczeństwo. Możesz to zrobić na wiele sposobów (ukryj się, opuść 

niebezpieczny obszar, wezwij wsparcie). Selektor najpierw spróbuje się ukryć; jeśli to się nie powiedzie, 



opuści obszar. Jeśli to się powiedzie, zatrzyma się – nie ma sensu wzywać wsparcia, ponieważ 

rozwiązaliśmy cel postaci, jakim jest dotarcie do bezpieczeństwa. Jeśli wyczerpiemy wszystkie opcje 

bez powodzenia, sam selektor zawiódł. Zadanie Selektora przedstawiono graficznie na rysunku  

 

 

Najpierw Selektor próbuje wykonać zadanie reprezentujące atakowanie gracza; jeśli się powiedzie, to 

jest zrobione. Jeśli zadanie ataku się nie powiedzie, węzeł Selektora spróbuje zamiast tego animację 

drwiny. W ramach ostatecznego odwrotu, jeśli wszystko inne zawiedzie, postać może po prostu gapić 

się groźnie. Sekwencje reprezentują szereg zadań, które należy podjąć. Każde z naszych działań 

zabezpieczających w poprzednim przykładzie może składać się z Sekwencji. Aby znaleźć osłonę, 

musimy wybrać punkt osłony, podejść do niego, a gdy znajdziemy się w zasięgu, odtworzyć animację 

rzutu, aby znaleźć się za nim. Jeśli którykolwiek z kroków w sekwencji się nie powiedzie, to cała 

sekwencja się nie powiodła: jeśli nie możemy osiągnąć pożądanego punktu przykrycia, oznacza to, że 

nie osiągnęliśmy bezpieczeństwa. Tylko wtedy, gdy wszystkie zadania w Sekwencji zakończą się 

sukcesem, możemy uznać Sekwencję jako całość za udaną. Rysunek pokazuje prosty przykład użycia 

węzła Sequence.  

 

W tym drzewie zachowań pierwsze zadanie potomne to warunek, który sprawdza, czy istnieje 

widoczny wróg. Jeśli pierwsze zadanie podrzędne nie powiedzie się, zadanie Sekwencji również 

natychmiast zakończy się niepowodzeniem. Jeśli pierwsze zadanie potomne się powiedzie, wiemy, że 

jest widoczny wróg, a zadanie Sekwencji wykonuje następne zadanie potomne, które polega na 

odwróceniu się, po którym następuje uruchomione zadanie. Zadanie Sekwencji zakończy się 

pomyślnie. 

Prosty przykład 

Możemy użyć zadań z poprzedniego przykładu do zbudowania prostego, ale potężnego drzewa 

zachowań. Drzewo zachowania w tym przykładzie przedstawia wrogą postać próbującą wejść do 

pokoju, w którym stoi gracz. Będę budować drzewo etapami, aby podkreślić, jak drzewo może być 

tworzone i rozszerzane stopniowo. Ten proces udoskonalania drzewa zachowań jest częścią jego 

atrakcyjności, ponieważ proste zachowania można zgrubnie przetwarzać, a następnie udoskonalać w 

odpowiedzi na testowanie gry i dodatkowe zasoby programistyczne. Nasz pierwszy etap, Rysunek  



 

 

pokazuje drzewo zachowań składające się z pojedynczego zadania. Jest to ruch, który należy wykonać 

za pomocą dowolnego systemu sterowania, jaki zapewnia nasz silnik. Aby uruchomić to zadanie, 

dajemy mu czas procesora i przenosi się do pokoju. To była oczywiście najnowocześniejsza sztuczna 

inteligencja do wchodzenia do pomieszczeń przed Half-Life, ale teraz nie sprawdziłaby się dobrze w 

strzelance! Prosty przykład ma jednak sens. Kiedy rozwijasz swoją sztuczną inteligencję za pomocą 

drzew zachowań, wystarczy jedno naiwne zachowanie, aby coś działało. W naszym przypadku wróg 

jest za głupi: gracz może po prostu zamknąć drzwi i zmylić nadchodzącego wroga. Musimy więc nieco 

bardziej skomplikować drzewo. Na rysunku drzewo zachowań składa się z Selektora, który ma dwie 

różne rzeczy, które może wypróbować, z których każda jest Sekwencją.  

 

W pierwszym przypadku sprawdza, czy drzwi są otwarte, używając zadania Warunek; następnie 

wchodzi do pokoju. W drugim przypadku porusza się do drzwi, odtwarza animację, otwiera drzwi, a 

następnie wchodzi do pokoju. Zastanówmy się, jak działa to drzewo zachowań. Wyobraź sobie, że drzwi 

są otwarte. Kiedy otrzymuje czas procesora, Selector próbuje swojego pierwszego dziecka. To dziecko 

składa się z zadania Sekwencji do przejścia przez otwarte drzwi. Warunek sprawdza, czy drzwi są 

otwarte. Tak jest, więc zwraca sukces. Tak więc zadanie Sekwencji przechodzi do następnego dziecka - 

przejścia przez drzwi. To, jak większość akcji, zawsze się udaje, więc cała Sekwencja odniosła sukces. 

Wracając do najwyższego poziomu, Selektor otrzymał kod statusu sukcesu od pierwszego dziecka, 

którego próbował, więc nie próbuje jednocześnie drugiego swojego dziecka: natychmiast powraca z 

sukcesem. Co się dzieje, gdy drzwi są zamknięte? Tak jak wcześniej Selector próbuje swojego 

pierwszego dziecka. Ta Sekwencja próbuje Warunku. Tym razem jednak zadanie Warunek kończy się 

niepowodzeniem. Sekwencja nie zawraca sobie głowy kontynuowaniem; wystarczy jedna porażka, 

więc powraca w niepowodzeniu. Na najwyższym poziomie Selektora nie przeszkadza awaria; po prostu 

przechodzi na następne dziecko. Postać podchodzi więc do drzwi, otwiera je i wchodzi. Ten przykład 

pokazuje ważną cechę drzew zachowania: zadanie Warunek w Sekwencji działa jak instrukcja IF w 

języku programowania. Jeśli Warunek nie zostanie spełniony, Sekwencja nie przejdzie poza ten punkt. 

Jeśli Sekwencja jest z kolei umieszczona w Selektorze, otrzymujemy efekt instrukcji JEŻELI-ELSE: drugie 

dziecko jest wypróbowywane tylko wtedy, gdy Warunek nie został spełniony dla pierwszego dziecka. 

W pseudokodzie zachowanie tego drzewa to: 

1 if isLocked(door):  

2 moveTo(door)  



3 open(door)  

4 moveTo(room)  

5 else:  

6 moveTo(room)  

Pseudokod i diagram pokazują, że w obu przypadkach używamy ostatniej akcji ruchu. Nie ma w tym 

nic złego. W dalszej części tej sekcji przyjrzymy się, jak efektywnie ponownie wykorzystać istniejące 

poddrzewa. Na razie warto powiedzieć, że moglibyśmy zrefaktoryzować nasze drzewo zachowań, aby 

było bardziej podobne do prostszego pseudokodu:  

1 if isLocked(door):  

2 moveTo(door)  

3 open(door) 

4 moveTo(room)  

Wynik pokazano na rysunku. 

 

Zauważ, że jest głębszy niż wcześniej; musieliśmy dodać kolejną warstwę do drzewa. Chociaż niektórzy 

ludzie lubią myśleć o drzewach zachowań w kategoriach kodu źródłowego, niekoniecznie daje to wgląd 

w to, jak tworzyć proste lub wydajne drzewa. W naszym ostatnim przykładzie w tej sekcji zajmiemy się 

możliwością, że gracz zamknął drzwi. W takim przypadku nie wystarczy, aby postać założyła, że drzwi 

można otworzyć. Zamiast tego będzie musiał najpierw spróbować drzwi. Rysunek 5.27 przedstawia 

drzewo zachowań służące radzeniu sobie z tą sytuacją.  



 

 

Zauważ, że warunek użyty do sprawdzenia, czy drzwi są zamknięte, nie pojawia się w tym samym 

miejscu, w którym sprawdzamy, czy drzwi są zamknięte. Większość ludzi nie może stwierdzić, czy drzwi 

są zamknięte, patrząc na nie, dlatego chcemy, aby wróg podszedł do drzwi, spróbował, a następnie 

zmienił zachowanie, jeśli są zamknięte. W przykładzie mamy do czynienia z ramieniem postaci 

ładującym drzwi. Nie będę szczegółowo omawiał wykonania tego drzewa zachowań. Możesz 

samodzielnie przejść przez to i upewnić się, że rozumiesz, jak to będzie działać, jeśli drzwi są otwarte, 

zamknięte i zamknięte. Na tym etapie możemy zacząć dostrzegać kolejną wspólną cechę drzew 

behawioralnych. Często składają się z naprzemiennych warstw Sekwencji i Selektorów. Dopóki 

jedynymi zadaniami złożonymi, jakie mamy, są Sequence i Selector, zawsze będzie możliwe napisanie 

drzewa w ten sposób. Nawet w przypadku innych rodzajów zadań złożonych, które zobaczymy w 

dalszej części sekcji, sekwencja i selektor są nadal najczęstsze, więc ta naprzemienna struktura jest 

dość powszechna. Prawdopodobnie zbliżamy się do momentu, w którym zachowanie naszego wroga 

wchodząc do pokoju byłoby akceptowalne w grze obecnej generacji. Tutaj możemy zrobić o wiele 

więcej. Moglibyśmy dodać dodatkowe kontrole, aby sprawdzić, czy są okna do wybicia. Moglibyśmy 

dodać zachowania, które pozwoliłyby postaci użyć granatów do wysadzenia drzwi, moglibyśmy 

podnieść przedmioty, aby włamać się do drzwi, i moglibyśmy udawać, że wychodzi i czekać na 

pojawienie się gracza. Cokolwiek w końcu zrobimy, proces rozszerzania drzewa zachowań jest 

dokładnie taki, jak to tutaj pokazałem, pozostawiając sztuczną inteligencję postaci grywalną na każdym 

etapie pośrednim. 

Drzewa zachowań i planowanie reaktywne 

Drzewa zachowań stosują bardzo prostą formę planowania, czasami nazywaną planowaniem 

reaktywnym. Selektory pozwalają postaci próbować różnych rzeczy i wracać do innych zachowań, jeśli 

się nie powiedzie. Nie jest to bardzo wyrafinowana forma planowania: jedynym sposobem, w jaki 

postacie mogą myśleć z wyprzedzeniem, jest ręczne dodanie odpowiednich warunków do ich drzewa 

zachowań. Niemniej jednak nawet to szczątkowe planowanie może dać dobry wzrost wiarygodności 

twoich postaci. Drzewo zachowań reprezentuje wszystkie możliwe akcje, które może wykonać twoja 



postać. Trasa z najwyższego poziomu do każdego liścia reprezentuje jeden kierunek działania, a 

algorytm drzewa zachowań przeszukuje te kierunki działania od lewej do prawej. Innymi słowy, 

przeprowadza wyszukiwanie w głąb. Oczywiście nie ma nic wyjątkowego w drzewach zachowań lub 

reaktywnym planowaniu w głąb; moglibyśmy zrobić to samo, używając innych technik, ale zazwyczaj 

są one znacznie trudniejsze. Na przykład zachowanie polegające na próbowaniu drzwi i włamywaniu 

się przez nie, jeśli są zamknięte, można zaimplementować za pomocą automatu skończonego. Ale dla 

większości ludzi tworzenie jest dość nieintuicyjne. Musiałbyś wyraźnie zakodować zachowanie 

awaryjne w regułach przejść między stanami. Napisanie skryptu dla tego konkretnego efektu byłoby 

dość łatwe, ale wkrótce zobaczymy drzewa zachowań, które trudno będzie przekształcić w skrypty bez 

napisania dużej ilości kodu infrastruktury wspierającego sposób, w jaki drzewa zachowań działają 

naturalnie.  

WDROŻENIE DRZEW ZACHOWANIA 

Drzewa zachowań składają się z niezależnych zadań, każde z własnym algorytmem i implementacją. 

Wszystkie z nich są zgodne z podstawowym interfejsem, który pozwala im dzwonić do siebie, nie 

wiedząc, jak są zaimplementowane. W tej sekcji przyjrzymy się prostej implementacji opartej na 

zadaniach przedstawionych powyżej.  

PSEUDO KOD 

Drzewa zachowań są łatwe do zrozumienia na poziomie kodu. Zaczniemy od przyjrzenia się możliwej 

klasie bazowej zadania, z której mogą dziedziczyć wszystkie węzły w drzewie. Klasa bazowa określa 

metodę używaną do uruchomienia zadania. Metoda powinna zwrócić kod stanu pokazujący, czy się 

powiodła, czy nie. W tej implementacji zastosujemy najprostsze podejście i użyjemy wartości 

logicznych True i False. Implementacja tej metody zwykle nie jest zdefiniowana w klasie bazowej (tzn. 

jest to czysta funkcja wirtualna):  

1 class Task:  

2 # Return on success (true) or failure (false). 

3 function run() -> bool 

Oto przykład prostego zadania, które zakłada, że w pobliżu znajduje się wróg:  

1 class EnemyNear extends Task:  

2 function run() -> bool:  

3 # Task fails if there is no enemy nearby.  

4 return distanceToEnemy < 10 

Innym przykładem prostego zadania może być odtworzenie animacji:  

1 class PlayAnimation extends Task:  

2 animationId: int 

3 speed: float = 1.0 

4 

5 function run() -> bool: 



6 if animationEngine.ready(): 

7 animationEngine.play(animationId, speed) 

8 return true 

9 else:  

10 # Task failure, the animation could not be played.  

11 return false 

To zadanie jest sparametryzowane tak, aby odtwarzać jedną konkretną animację i sprawdza, czy silnik 

animacji jest dostępny, zanim to zrobi. Jednym z powodów, dla których silnik animacji może nie być 

gotowy, jest to, że był już zajęty odtwarzaniem innej animacji. W prawdziwej grze chcielibyśmy mieć 

większą kontrolę nad animacją (na przykład nadal moglibyśmy odtwarzać animację ruchu głowy, gdy 

postać była uruchomiona). W dalszej części tej sekcji przyjrzymy się bardziej wszechstronnemu 

sposobowi implementacji sprawdzania zasobów. Zadanie Selektora można wykonać w prosty sposób:  

1 class Selector extends Task:  

2 children: Task[] 

3 

4 function run() -> bool:v 

5 for c in children:  

6 if c.run(): 

7 return true 

8 return false 

Węzeł Sequence jest zaimplementowany podobnie:  

1 class Sequence extends Task:  

2 children: Task[] 

3 

4 function run() -> bool:  

5 for c in children:  

6 if not c.run(): 

7 return false 

8 return true 

Wydajność 

Wydajność drzewa zachowań zależy od zadań w nim zawartych. Drzewo składające się tylko z węzłów 

Selektora i Sekwencji oraz zadań liścia (Warunki i Akcje), które są O(1) pod względem wydajności i 

pamięci, będą O(n) w pamięci i O(log n) pod względem szybkości, gdzie n jest liczbą węzłów w drzewie.  

Uwagi dotyczące implementacji 



W pseudokodzie użyłem wartości logicznych do reprezentowania wartości zwracanych przez sukces i 

niepowodzenie dla zadań. W praktyce dobrym pomysłem jest użycie bardziej elastycznego typu 

zwracanego niż wartości logiczne (wyliczenie w językach opartych na C jest idealne), ponieważ może 

się okazać, że potrzebujesz więcej niż dwóch wartości zwracanych i może to być poważny problem 

przepracuj dziesiątki implementacji klas zadań, zmieniając wartości zwracane.  

Niedeterministyczne zadania złożone 

Zanim na chwilę opuścimy Selektory i Sekwencje, warto przyjrzeć się kilku prostym odmianom, które 

mogą uczynić Twoją sztuczną inteligencję bardziej interesującą i urozmaiconą. Powyższe 

implementacje prowadzą każde z ich dzieci w ścisłej kolejności. Kolejność określa z góry osoba 

definiująca drzewo. Jest to konieczne w wielu przypadkach: w naszym prostym przykładzie powyżej 

bezwzględnie musimy sprawdzić, czy drzwi są otwarte, zanim spróbujemy przez nie przejść. Zamiana 

tego zamówienia wyglądałaby bardzo dziwnie. Podobnie w przypadku Selectorów, nie ma sensu 

próbować przeciskać się przez drzwi, jeśli są już otwarte, musimy najpierw wypróbować proste i 

oczywiste rozwiązania. Jednak w niektórych przypadkach może to prowadzić do przewidywalnych AI, 

które zawsze próbują tych samych rzeczy w tej samej kolejności. W wielu Sekwencjach są pewne Akcje, 

które nie muszą być w szczególnym zamówieniu. Gdyby nasz wróg wchodzący do pokoju zdecydował 

się wypalić gracza, może potrzebować zapałek i benzyny, ale nie ma znaczenia, w jakiej kolejności, pod 

warunkiem, że zarówno zapałki, jak i benzyna będą na miejscu, zanim spróbują rozpalić ogień. Gdyby 

gracz widział to zachowanie kilka razy, byłoby miło, gdyby różne postacie działające w ten sposób nie 

zawsze dostawały komponenty w tej samej kolejności. W przypadku Selektorów sytuacja może być 

jeszcze bardziej oczywista. Powiedzmy, że nasz wrogi strażnik ma pięć sposobów na wejście. Mogą 

przejść przez otwarte drzwi, otworzyć zamknięte drzwi, przebić się przez zamknięte drzwi, wypalić 

gracza lub wybić się przez okno. Chcielibyśmy, aby pierwsze dwa z nich były zawsze podejmowane po 

kolei, ale jeśli umieścimy pozostałe trzy w zwykłym Selektorze, gracz będzie wiedział, jaki rodzaj 

wymuszonego wejścia nastąpi jako pierwszy. Jeśli normalnie zadziałały operacje włamania (np. nie 

można było wzmocnić drzwi, nie można było ugasić pożaru, nie można zabarykadować okna), to gracz 

nigdy nie zobaczyłby niczego poza pierwszą strategią na liście- marnowanie wysiłku AI budowniczego 

drzew. Tego rodzaju ograniczenia są nazywane ograniczeniami „częściowego rzędu” w literaturze AI. 

Niektóre części mogą być ściśle zamawiane, inne mogą być przetwarzane w dowolnej kolejności. Aby 

wesprzeć to w naszym drzewie zachowań, używamy odmian Selektorów i Sekwencji, które mogą 

uruchamiać swoje dzieci w losowej kolejności. Najprostszym byłby Selektor, który wielokrotnie próbuje 

losowo jednego dziecka:  

1 class RandomSelector extends Task:  

2 children: Task[] 

3 

4 function run() -> bool:  

5 while true:  

6 child = randomChoice(children) 

7 if child.run(): 

8 return true 

Daje nam to losowość, ale ma dwa problemy: może próbować tego samego dziecka więcej niż raz, 

nawet kilka razy z rzędu, i nigdy się nie podda, nawet jeśli wszystkie jego dzieci wielokrotnie zawiodą. 



Z tych powodów ta prosta implementacja nie jest zbyt użyteczna, ale nadal może być używana, 

szczególnie w połączeniu z równoległym zadaniem, które spotkamy w dalszej części tej sekcji. Lepszym 

rozwiązaniem byłoby przejście przez wszystkie dzieci w przypadkowej kolejności. Możemy to zrobić dla 

selektorów lub sekwencji. Stosując odpowiednią procedurę losowego tasowania, możemy to 

zaimplementować jako:  

1 class NonDeterministicSelector extends Task:  

2 children: Task[] 

3 function run() -> bool:  

4 shuffled = randomShuffle(children)  

5 for child in shuffled:  

6 if child.run(): 

7 return true 

8 return false 

i 

1 class NonDeterministicSequence extends Task:  

2 children: Task[] 

3 function run() -> bool:  

4 shuffled = randomShuffle(children)  

5 for child in shuffled:  

6 if not child.run(): 

7 return false 

8 return true 

W każdym przypadku przed uruchomieniem dzieci dodawany jest krok tasowania. To zachowuje 

losowość, ale gwarantuje, że wszystkie dzieci zostaną uruchomione i że węzeł zakończy się, gdy 

wszystkie dzieci zostaną wyczerpane. Wiele standardowych bibliotek ma procedurę losowego 

losowania dla swoich typów danych wektorowych lub list. Jeśli tak nie jest, dość łatwo jest 

zaimplementować algorytm tasowania Durstenfelda (znany również jako tasowanie Fishera-Yatesa lub 

algorytm Knutha)  

1 function randomShuffle(original: any[]) -> any[]: 

2 list = original.copy() 

3 n = list.length 

4 while n > 1:  

5 k = random.integerLessThan(n)  

6 n-- 



7 list[n], list[k] = list[k], list[n]  

8 return list 

Mamy więc w pełni zamówione kompozyty i mamy kompozyty niedeterministyczne. Aby stworzyć 

częściowo uporządkowaną strategię AI, zestawiamy je razem w drzewo zachowań. Rysunek pokazuje 

drzewo dla poprzedniego przykładu: wrogiej SI próbującej wejść do pokoju.  

 

 

Węzły niedeterministyczne są wyświetlane z falą w symbolu i są zacieniowane na szaro. Chociaż 

rysunek pokazuje tylko szczegóły strategii na niskim poziomie, aby wyrzucić gracza, każda strategia 

będzie miała podobną formę, składającą się z zadań złożonych o ustalonej kolejności. To jest bardzo 

powszechne; zadania niedeterministyczne zwykle mieszczą się w ramach zadań o ustalonym porządku, 

zarówno powyżej, jak i poniżej. 

DEKORATORZY 

Do tej pory spotkaliśmy trzy rodziny zadań w drzewie zachowań: Warunki, Akcje i Kompozyty. Jest 

jeszcze czwarta istotna: Dekoratorzy. Nazwa „dekorator” pochodzi od obiektowej inżynierii 

oprogramowania. Wzorzec dekoratora odnosi się do klasy, która otacza inną klasę, modyfikując jej 

zachowanie. Jeśli dekorator ma ten sam interfejs, co klasa, którą opakowuje, to reszta 

oprogramowania nie musi wiedzieć, czy ma do czynienia z oryginalną klasą, czy z dekoratorem. W 

kontekście drzewa zachowań Dekorator jest rodzajem zadania, które ma jedno zadanie podrzędne i w 

pewien sposób modyfikuje jego zachowanie. Możesz myśleć o tym jak o złożonym zadaniu z jednym 

dzieckiem. W przeciwieństwie do kilku zadań złożonych, które napotkamy, istnieje wiele różnych 

rodzajów przydatnych Dekoratorów. Jedna prosta i bardzo powszechna kategoria Dekoratorów 

podejmuje decyzję, czy zezwolić na zachowanie swojego dziecka, czy nie (czasami nazywa się je 

„filtrami”). Jeśli pozwalają na uruchomienie zachowania potomnego, to niezależnie od zwróconego 

kodu stanu jest używany jako wynik filtru. Jeśli nie pozwalają na uruchomienie zachowania dziecka, 

zwykle powracają w niepowodzeniu, więc Selektor może wybrać alternatywną akcję. Istnieje kilka 

przydatnych standardowych filtrów. Na przykład możemy ograniczyć liczbę uruchomień zadania:  



1 class Limit extends Decorator:  

2 runLimit: int 

3 runSoFar: int = 0 

4 

5 function run() -> bool:  

6 if runSoFar >= runLimit:  

7 return false 

8 runSoFar++ 

9 return child.run() 

które można wykorzystać, aby upewnić się, że postać nie będzie próbowała przedostać się przez 

wzmocnione przez gracza drzwi. Możemy użyć Dekoratora, aby kontynuować działanie zadania, aż się 

nie powiedzie:  

1 class UntilFail extends Decorator:  

2 function run() -> bool:  

3 while true:  

4 result: bool = child.run() 

5 if not result:  

6 break 

7 return true 

Możemy połączyć tego Dekoratora z innymi zadaniami, aby zbudować drzewo zachowań, takie jak to 

na rysunku 



 

 

Kod do utworzenia tego drzewa zachowań będzie sekwencją wywołań do konstruktorów zadań, która 

będzie wyglądać mniej więcej tak:  

1 ex = Selector( 

2 Sequence( 

3 Visible,  

4 UntilFail( 

5 Sequence( 

6 Conscious,  

7 Hit,  

8 Pause,  

9 Hit)),  

10 Restrain),  

11 Sequence( 

12 Audible,  

13 Creep),  

14 Move)  

Podstawowe zachowanie tego drzewa jest podobne do poprzedniego. Węzeł selektora w katalogu 

głównym, oznaczony (a) na rysunku, będzie początkowo próbował wykonać swoje pierwsze zadanie 



potomne. To pierwsze dziecko jest węzłem Sequence, oznaczonym (b). Jeśli nie ma widocznego wroga, 

węzeł Sequence (b) natychmiast zawiedzie, a węzeł Selector (a) u korzenia spróbuje swojego drugiego 

dziecka. Drugim dzieckiem węzła głównego jest inny węzeł Selektora, oznaczony (c). Jego pierwsze 

dziecko (d) odniesie sukces, jeśli pojawi się słyszalny wróg, w którym to przypadku postać będzie się 

skradać. Węzeł sekwencji (d) zakończy się pomyślnie, powodując, że węzeł selektora (c) również 

zakończy się pomyślnie. To z kolei spowoduje pomyślne zakończenie węzła głównego (a). Jak dotąd nie 

dotarliśmy do Dekoratora, więc zachowanie jest dokładnie takie, jakie widzieliśmy wcześniej. W 

przypadku, gdy widoczny jest wróg, węzeł Sekwencji (b) będzie nadal prowadził swoje dzieci, docierając 

do dekoratora. Dekorator wykona węzeł sekwencji (e), dopóki się nie powiedzie. Węzeł (e) może 

zawieść tylko wtedy, gdy postać nie jest już przytomna, więc postać będzie ciągle uderzać wroga, 

dopóki nie straci przytomności, po czym węzeł Selektora zakończy się pomyślnie. Węzeł sekwencji (b) 

w końcu wykona zadanie związania nieprzytomnego wroga. Węzeł (b) zakończy się teraz pomyślnie, 

po czym nastąpi natychmiastowe pomyślne zakończenie węzła głównego (a). Zauważ, że węzeł 

Sequence (e) zawiera ustalone powtórzenia hit, pauza, hit. Jeśli więc wróg straci przytomność po 

pierwszym trafieniu w sekwencji, postać nadal uderzy ujarzmionego wroga po raz ostatni. Może to 

sprawiać wrażenie postaci o brutalnej osobowości. To właśnie ten poziom drobnoziarnistej kontroli 

nad potencjalnie ważnymi szczegółami jest kolejnym kluczowym powodem atrakcyjności drzew 

zachowań. Oprócz filtrów, które modyfikują czas i częstotliwość wywoływania zadań, inni dekoratorzy 

mogą z pożytkiem modyfikować kod stanu zwracany przez zadanie:  

1 class Inverter extends Decorator:  

2 function run() -> bool 

3 return not child.run() 

Podałem tutaj tylko kilka prostych Dekoratorów. Jest ich o wiele więcej, które moglibyśmy 

zaimplementować, a więcej zobaczymy poniżej. Każdy z powyższych dekoratorów odziedziczył po 

dekoratorze klasy bazowej. Klasa bazowa jest po prostu zaprojektowana do zarządzania zadaniem 

podrzędnym. Z punktu widzenia naszej prostej realizacji byłoby to:  

1 class Decorator extends Task:  

2 # Stores the child this task is decorating.  

3 child: Task 

Pomimo prostoty, dobrą decyzją implementacyjną jest utrzymanie tego kodu we wspólnej klasie 

bazowej. Kiedy zaczynasz budować praktyczną implementację drzewa zachowań, musisz zdecydować, 

kiedy i przez kogo można ustawić zadania potomne. Przydatne jest posiadanie kodu do zarządzania 

zadaniami w jednym miejscu. Ta sama rada dotyczy zadań złożonych — dobrze jest mieć wspólną klasę 

bazową poniżej zarówno Selektora, jak i Sequence.  

Ochrona zasobów za pomocą dekoratorów 

Zanim opuścimy Dekoratory, istnieje jeden ważny typ Dekoratora, który nie jest tak trywialny do 

zaimplementowania, jak w powyższym przykładzie. Widzieliśmy już, dlaczego tego potrzebujemy, 

kiedy zaimplementowaliśmy powyższe zadanie PlayAnimation. Często części drzewa zachowań muszą 

mieć dostęp do pewnych ograniczonych zasobów. W przykładzie był to szkielet postaci. Silnik animacji 

może odtwarzać tylko jedną animację w każdej części szkieletu w dowolnym momencie. Jeśli ręce 

postaci poruszają się podczas animacji przeładowania, nie można poprosić ich o machanie. Istnieją inne 

zasoby kodu, których może brakować. Możemy mieć ograniczoną liczbę dostępnych instancji 



odnajdywania ścieżek. Gdy wszyscy zostaną o to poproszeni, inne postacie nie będą mogły ich używać 

i powinny wybrać zachowania, które nie pozwolą graczowi wciągnąć gracza w ograniczenia. Istnieją 

inne przypadki, w których zasoby są ograniczone czysto w grach. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy 

jednocześnie odtwarzali dwie próbki audio, ale byłoby dziwne, gdyby oba miały być wykrzyknikami tej 

samej postaci. Podobnie, jeśli jedna postać korzysta ze stacji zdrowia naściennej, żadna inna postać nie 

powinna z niej korzystać. To samo dotyczy punktów osłony w strzelance, chociaż możemy zmieścić 

maksymalnie dwie lub trzy postacie w niektórych punktach osłony, a tylko jedną w innych. W każdym 

z tych przypadków musimy upewnić się, że zasób jest dostępny, zanim wykonamy jakąś akcję. 

Moglibyśmy to zrobić na trzy sposoby:  

1. Umieszczając test na sztywno w zachowaniu, tak jak zrobiliśmy to w przypadku PlayAnimation 

2. Tworząc zadanie Warunek do wykonania testu i używając Sekwencji 

3. Używając Dekoratora do ochrony zasobów 

Pierwsze podejście już zademonstrowałem. Drugim byłoby zbudowanie drzewa zachowań, które 

wygląda podobnie do rysunku 

 

  

Tutaj Sekwencja najpierw próbuje Warunku. Jeśli to się nie powiedzie, zawiedzie cała Sekwencja. Jeśli 

się powiedzie, wywoływana jest akcja animacji. Jest to całkowicie akceptowalne podejście, ale polega 

ono na tym, że projektant drzewa zachowań za każdym razem tworzy poprawną strukturę. Gdy istnieje 

wiele zasobów do sprawdzenia, może to być pracochłonne lub podatne na błędy. Trzecia opcja, 

budowanie Dekoratora, jest nieco bardziej praktyczna i bardziej elegancka. Wersja Dekoratora, którą 

zamierzamy stworzyć, będzie wykorzystywać mechanizm zwany semaforem. Semafory kojarzą się z 

programowaniem równoległym lub wielowątkowym (i nieprzypadkowo jesteśmy nimi zainteresowani, 

o czym przekonamy się w następnym rozdziale). Zostały one pierwotnie wynalezione przez Edsgera 

Dijkstrę, znanego z algorytmów Dijkstry. Semafory to mechanizm zapewniający, że ograniczony zasób 

nie jest nadmiernie subskrybowany. W przeciwieństwie do naszego przykładu PlayAnimation, 

semafory radzą sobie z zasobami, które nie są ograniczone do jednego użytkownika na raz. Możemy 

mieć na przykład pulę dziesięciu odnajdujących ścieżki, co oznacza, że naraz może znajdować się 

najwyżej dziesięć postaci. Semafory działają, rejestrując liczbę dostępnych zasobów i liczbę aktualnych 

użytkowników. Przed użyciem zasobu fragment kodu musi zapytać semafor, czy może go „pozyskać”. 

Kiedy kod jest gotowy, powinien powiadomić semafor, że można go „uwolnić”. Aby zapewnić 

odpowiednią ochronę wątków, semafory potrzebują pewnej infrastruktury, zwykle zależnej od 

prymitywów systemu operacyjnego niskiego poziomu do blokowania. Większość języków 

programowania ma dobre biblioteki semaforów, więc jest mało prawdopodobne, że będziesz musiał 

sam je zaimplementować. Zakładamy, że semafory są dla nas dostarczane i mają następujący interfejs:  

1 class Semaphore:  

2 maximumUsers: int 



3 

4 # Return true if the acquisition is successful.  

5 function acquire() -> bool 

6 

7 # Has no return value.  

8 function release() 

Dzięki implementacji semafora możemy stworzyć naszego Dekoratora w następujący sposób:  

1 class SemaphoreGuard extends Decorator:  

2 # The semaphore that we’re using to guard a resource.  

3 semaphore: Semaphore 

4 

5 function run() -> bool:  

6 if semaphore.acquire() 

7 result = child.run() 

8 semaphore.release() 

9 return result 

10 else:  

11 return false 

Dekorator zwraca swój kod stanu niepowodzenia, gdy nie może uzyskać semafora. Dzięki temu 

wybrane zadanie znajdujące się wyżej w drzewie może znaleźć inną akcję, która nie obejmuje 

kwestionowanego zasobu. Zwróć uwagę, że strażnik nie musi mieć żadnej wiedzy na temat 

rzeczywistego zasobu, którego strzeże. Potrzebuje tylko semafora. Oznacza to, że dzięki tej jednej 

klasie i możliwości tworzenia semaforów możemy strzec każdego rodzaju zasobów, niezależnie od 

tego, czy jest to silnik animacji, stacja zdrowia, czy pula odnajdywania ścieżek. W tej implementacji 

oczekujemy, że semafor będzie używany w więcej niż jednym Dekoratorze strażników w więcej niż 

jednym punkcie w drzewie (lub w drzewach dla kilku postaci, jeśli reprezentuje jakiś wspólny zasób, 

taki jak punkt osłony). Aby ułatwić tworzenie i dostęp do semaforów w kilku Dekoratorach, często 

można zobaczyć fabrykę, która może tworzyć semafory według nazwy:  

1 semaphoreHashtable: HashTable[string -> Semaphore] = {} 

2 

3 function getSemaphore(name: string, maximumUsers: int) -> Semaphore:  

4 if not semaphoreHashtable.has(name):  

5 semaphoreHashtable[name] = new Semaphore(maximumUsers)  

6 return semaphoreHashtable.get(name)  



Dzięki temu projektanci i twórcy poziomów mogą łatwo tworzyć nowe osłony semaforów, po prostu 

określając dla nich unikalną nazwę. Innym podejściem byłoby przekazanie nazwy do konstruktora 

SemaphoreGuard i poproszenie go o wyszukanie lub utworzenie semafora na podstawie tej nazwy. 

Ten Dekorator daje nam potężny sposób na upewnienie się, że zasób nie jest nadmiernie 

subskrybowany. Ale jak dotąd taka sytuacja jest mało prawdopodobna. Założyliśmy, że nasze zadania 

działają, dopóki nie zwrócą wyniku, więc tylko jedno zadanie może być uruchomione o czasie. Jest to 

główne ograniczenie, które sparaliżuje naszą implementację. Aby to znieść, musimy porozmawiać o 

współbieżności, programowaniu równoległym i taktowaniu.  

ZGODNOŚĆ I CZAS 

Jak dotąd udało nam się uniknąć problemu uruchamiania wielu zachowań jednocześnie. Drzewa 

decyzyjne mają działać szybko – dając wynik, na którym można działać. Automaty stanów są procesami 

długotrwałymi, ale ich stan jest jawny, więc łatwo jest uruchamiać je na krótki czas w każdej klatce 

(przetwarzając wszelkie potrzebne przejścia). Drzewa zachowania są inne. W naszym drzewie 

zachowań mogą znajdować się akcje, których wykonanie zajmuje trochę czasu. Przejście do drzwi, 

odtworzenie animacji otwierania drzwi i wtargnięcie przez zamknięte drzwi wymagają czasu. Kiedy 

nasza gra wróci do AI na kolejnych klatkach, skąd będzie wiedziała, co robić? Z pewnością nie chcemy 

ponownie zaczynać od wierzchołka drzewa, ponieważ mogliśmy przerwać w połowie skomplikowanej 

sekwencji. Krótka odpowiedź brzmi, że drzewa zachowań, jakie widzieliśmy do tej pory, są prawie 

bezużyteczne. Są one kompatybilne tylko z akcjami, które można wykonać natychmiast, w 

przeciwieństwie do większości akcji, które chcielibyśmy zaplanować w grze. Aby poprawić sytuację, 

musimy założyć pewien rodzaj współbieżności: możliwość jednoczesnego działania wielu bitów kodu. 

Jednym ze sposobów implementacji tej współbieżności jest wyobrażenie sobie każdego drzewa 

zachowań działającego we własnym wątku. W ten sposób wykonanie akcji może zająć kilka sekund: 

wątek po prostu śpi podczas działania i budzi się ponownie, aby zwrócić True z powrotem do zadania 

znajdującego się nad nim w drzewie. To by zadziałało, ale zazwyczaj programiści chcą używać dobrze 

zdefiniowanej liczby wątków. Dodanie dodatkowych wątków dla każdej SI postaci jest 

niedopuszczalne. Trudniejszym podejściem jest łączenie drzew zachowań z rodzajem kooperatywnych 

algorytmów wielozadaniowości i planowania. W praktyce uruchamianie wielu wątków w tym samym 

czasie może być bardzo marnotrawstwem, a nawet na maszynach wielordzeniowych może być 

konieczne zastosowanie kooperacyjnego podejścia wielozadaniowego, z jednym wątkiem działającym 

na każdym rdzeniu i dowolną liczbą wątków lekkich lub programowych działa na każdym. Chociaż jest 

to najczęstsza praktyczna implementacja, nie będę tu wchodzić w szczegóły. Algorytmy Anytime są 

omówione w dalszej części a szczegóły nie dotyczą tego algorytmu. Na razie, aby uniknąć tej złożoności, 

zakładam, że mamy wielowątkową implementację z tyloma wątkami, ile potrzebujemy.  

Czekanie 

W poprzednim przykładzie napotkaliśmy zadanie pauzy, które pozwalało postaci odczekać chwilę 

między akcjami, aby uderzyć gracza. To bardzo powszechne i przydatne zadanie. Możemy to 

zaimplementować, po prostu usypiając bieżący wątek na chwilę:  

1 class Wait extends Task:  

2 duration: int 

3 

4 function run() -> bool:  

5 sleep(duration)  



6 return result 

Są oczywiście bardziej złożone rzeczy, które możemy zrobić z czekaniem. Możemy go użyć do 

przekroczenia limitu czasu długotrwałego zadania i przedwczesnego zwrócenia wartości. Moglibyśmy 

stworzyć wersję naszego zadania Limit, która zapobiega ponownemu uruchomieniu Akcji w 

określonym przedziale czasowym lub takie, które czeka losowy czas przed powrotem, aby zmienić 

zachowanie naszej postaci. To dopiero początek zadań, które moglibyśmy stworzyć, korzystając z 

informacji o czasie. Żaden z tych pomysłów nie jest szczególnie trudny do zaimplementowania, więc 

nie będę tu podawał pseudokodu. 

Zadanie równoległe 

W naszym nowym, współbieżnym świecie możemy skorzystać z trzeciego zadania złożonego. Nazywa 

się „Parallel” i wraz z Selektorem i Sekwencją tworzy szkielet prawie wszystkich drzew zachowań. 

Zadanie równoległe działa podobnie do zadania Sekwencja. Ma zestaw zadań podrzędnych i uruchamia 

je, dopóki jedno z nich się nie powiedzie. W tym momencie zadanie Parallel jako całość kończy się 

niepowodzeniem. Jeśli wszystkie zadania podrzędne zostaną pomyślnie zakończone, zadanie 

równoległe zostanie pomyślnie zwrócone. W ten sposób jest tożsame z zadaniem Sekwencji i jego 

niedeterministycznymi odmianami. Różnica polega na sposobie, w jaki wykonuje te zadania. Zamiast 

uruchamiać je pojedynczo, uruchamia je wszystkie jednocześnie. Możemy myśleć o tym jako o 

tworzeniu wielu nowych wątków, po jednym na dziecko, i wspólnym wyznaczaniu zadań podrzędnych. 

Gdy jedno z zadań podrzędnych zakończy się niepowodzeniem, Parallel zakończy wszystkie pozostałe 

wątki podrzędne, które nadal działają. Samo jednostronne zakończenie wątków może spowodować 

problemy, pozostawiając grę niespójną lub nie zwalniając zasobów (takich jak zdobyte semafory). 

Procedura zakończenia jest zwykle implementowana jako żądanie, a nie bezpośrednie zakończenie 

wątku. Aby to zadziałało, wszystkie zadania w drzewie zachowań muszą również mieć możliwość 

odebrania żądania zakończenia i odpowiedniego posprzątania po sobie. W jednym opracowanym 

przeze mnie systemie drzewa zachowań zadania mają na to dodatkową metodę:  

1 class Task:  

2 function run() -> bool 

3 function terminate() # No return type.  

W systemie w pełni współbieżnym ta metoda zakończenia zwykle ustawia flagę, a metoda run jest 

odpowiedzialna za okresowe sprawdzanie, czy ta flaga jest ustawiona, i wyłączanie, jeśli jest. Poniższy 

kod upraszcza ten proces, umieszczając rzeczywisty kod zakończenia w metodzie zakończenia. Z 

odpowiednim interfejsem API do obsługi wątków, nasze zadanie równoległe może wyglądać tak:  

1 class Parallel extends Task:  

2 children: Task[] 

3 

4 # Holds all the children currently running.  

5 runningChildren: Task[] = [] 

6 

7 # The final result for our run method.  

8 result: bool 



9 

10 function run() -> bool:  

11 result = null 

12 

13 # Internal functions, defined locally to this run method.  

14 

15 function runChild(child):  

16 runningChildren += child 

17 returned = child.run() 

18 runningChildren -= child 

19 

20 if returned == false:  

21 # Write to the outer result variable.  

22 result = false 

23 

24 # Stop all the running children.  

25 terminate() 

26 

27 else if runningChildren.length == 0:  

28 result = true 

29 

30 function terminate(): 

31 for child in runningChildren:  

32 child.terminate() 

33 

34 # Start all our children running.  

35 for child in children:  

36 thread = new Thread() 

37 thread.start(runChild, child)  

38 

39 # Wait until we have a result to return.  



40 while result == null:  

41 sleep() 

42 

43 return result 

W metodzie run tworzymy jeden nowy wątek dla każdego dziecka. Zakładam, że metoda start wątku 

przyjmuje pierwszy argument, który jest funkcją do uruchomienia i dodatkowe argumenty, które są 

podawane do tej funkcji. W ten sposób działają biblioteki wątków w wielu językach. W językach, w 

których funkcje nie mogą być przekazywane do innych funkcji, będziesz musiał przekazać obiekt, co 

oznacza, że będziemy musieli stworzyć inną klasę, która implementuje poprawny interfejs. Po 

utworzeniu wątków metoda run pozostaje w stanie uśpienia, budząc się tylko po to, aby sprawdzić, czy 

zmienna wynikowa została ustawiona. Wiele systemów wątków zapewnia bardziej wydajne sposoby 

oczekiwania na zmianę zmiennej za pomocą zmiennych warunkowych lub poprzez umożliwienie 

jednemu wątkowi ręcznego budzenia innego (nasze wątki podrzędne mogą ręcznie obudzić wątek 

nadrzędny, gdy zmienią wartość wyniku). Sprawdź dokumentację swojego systemu, aby uzyskać więcej 

informacji. Metoda runChild jest wywoływana z naszego nowo utworzonego wątku i jest 

odpowiedzialna za wywołanie metody uruchamiania zadania potomnego, aby wykonało swoje 

zadanie. Przed uruchomieniem dziecka rejestruje się na liście biegających dzieci. Jeśli zadanie 

równoległe zostanie zakończone, może zakończyć poprawny zestaw wciąż działających wątków. Na 

koniec runChild sprawdza, czy całe zadanie równoległe powinno zwrócić wartość False, a jeśli nie, czy 

to dziecko zakończyło się jako ostatnie, a zadanie równoległe powinno zwrócić True. Jeśli żaden z tych 

warunków nie jest spełniony, zmienna wynikowa pozostanie niezmieniona, a pętla while w metodzie 

uruchamiania Parallel będzie nadal spać.  

Zasady dla równoległości 

Za chwilę zobaczymy w użyciu Parallel. Po pierwsze, warto powiedzieć, że tutaj przyjąłem jedną 

konkretną politykę dla Parallel. W tym przypadku polityka określa sposób, w jaki zadanie równoległe 

decyduje, kiedy i co zwrócić. W naszej polityce zwracamy porażkę, gdy tylko jedno dziecko upadnie, a 

sukces, gdy wszystkie dzieci odniosą sukces. Jak wspomniano powyżej, jest to ta sama polityka, co 

zadanie Sequence. Chociaż jest to najczęstsza polityka, nie jest jedyna. Moglibyśmy również 

skonfigurować Parallel tak, aby miała politykę zadania Selector tak, aby zwracała sukces, gdy pierwszy 

element potomny się powiedzie, a niepowodzenie tylko wtedy, gdy wszystkie zawiodą. Moglibyśmy 

również użyć zasad hybrydowych, w których zwraca sukces lub porażkę po tym, jak pewna określona 

liczba lub proporcja jego dzieci odniosła sukces lub porażkę. O wiele łatwiej jest przeprowadzić burzę 

mózgów nad możliwymi odmianami zadań, niż znaleźć zestaw przydatnych zadań, które projektanci i 

projektanci poziomów intuicyjnie rozumieją i które mogą wywołać zabawne zachowania. Posiadanie 

zbyt wielu zadań lub zbyt mocno sparametryzowanych zadań nie jest dobre dla produktywności. 

Próbowałem w tej książce trzymać się najczęstszych i najbardziej użytecznych odmian, ale natkniesz 

się na inne w studiach, w sekcji zwłok w grze lub na konferencjach. 

Korzystanie równolegle 

Zadanie równoległe jest najwyraźniej używane dla zestawów akcji, które mogą wystąpić w tym samym 

czasie. Możemy na przykład użyć Równoległego, aby nasza postać wtoczyła się za osłonę w tym samym 

czasie, co wykrzykując zniewagę i zmieniając broń główną. Te trzy Akcje nie są w konflikcie (na przykład 

nie używałyby tego samego semafora), więc moglibyśmy je wykonywać jednocześnie. Jest to dość 

niskopoziomowe użycie równoległości — siedzi nisko w drzewie, kontrolując małe poddrzewo. Na 



wyższym poziomie możemy użyć Parallel do kontrolowania zachowania grupy postaci, na przykład 

drużyny ogniowej w strzelance wojskowej. Chociaż każdy członek grupy otrzymuje własne drzewo 

zachowań dla swoich indywidualnych akcji (na przykład strzelanie, ukrywanie się, przeładowanie, 

animowanie i odtwarzanie dźwięku), te akcje grupowe są zawarte w blokach równoległych w 

selektorze wyższego poziomu, który wybiera grupę zachowanie. Jeśli któryś z członków zespołu nie 

będzie w stanie spełnić swojej roli w strategii, Paralela powróci w niepowodzeniu, a Selektor będzie 

musiał wybrać inną opcję. Pokazano to abstrakcyjnie na rysunku. 

 

 

Poddrzewa dla każdej postaci byłyby same w sobie złożone, więc nie pokazałem ich tutaj szczegółowo. 

Oba te zastosowania równoległego łączą zadania akcji. Możliwe jest również użycie funkcji Równolegle 

do łączenia zadań Warunkowych. Jest to szczególnie przydatne, jeśli masz pewne testy warunków, 

których wykonanie wymaga czasu i zasobów. Dzięki wspólnemu uruchomieniu grupy testów 

warunków, awarie w jednym z nich natychmiast kończą pozostałe, zmniejszając zasoby potrzebne do 

ukończenia pełnego pakietu testów. Możemy oczywiście zrobić coś podobnego z sekwencjami, 

stawiając szybkie testy warunkowe  które najpierw działać na wczesnym etapie, zanim przeznaczy 

zasoby na bardziej złożone testy (jest to dobre podejście do złożonych testów geometrii, takich jak 

badanie wzroku). Często jednak możemy mieć serię złożonych testów bez jasnego sposobu określenia 

z wyprzedzeniem, który z nich najprawdopodobniej się nie powiedzie. W takim przypadku 

umieszczenie Warunków w zadaniu Równoległym pozwala jednemu z nich najpierw zawieść i przerwać 

inne. 

Równoległe zadanie sprawdzania stanu 

Ostatnim powszechnym zastosowaniem zadania równoległego jest ciągłe sprawdzanie, czy podczas 

wykonywania akcji są spełnione określone warunki. Na przykład możemy chcieć, aby sojusznicza postać 

AI manipulowała bankiem komputera, aby otworzyć drzwi dla postępu gracza. Postać z przyjemnością 

kontynuuje manipulację tak długo, jak gracz pilnuje wejścia przed wrogami. Możemy użyć zadania 

równoległego, aby spróbować implementacji, jak pokazano na rysunkach poniżej. 

 

 



 

Na obu ryskach Stan sprawdza, czy gracz znajduje się we właściwym miejscu. Na rysunku pierwszym 

używamy Sekwencji, jak poprzednio, aby upewnić się, że sztuczna inteligencja wykonuje swoje Akcje 

tylko wtedy, gdy gracz jest na pozycji. Problem z tą implementacją polega na tym, że gracz może się 

ruszać natychmiast, gdy postać zaczyna pracę. Na rysunku drugim Stan jest stale sprawdzany. Jeśli to 

się kiedykolwiek nie powiedzie (ponieważ gracz się poruszy), postać przestanie robić to, co robi. 

Moglibyśmy osadzić to drzewo w Selektorze, który ma postać zachęcającą gracza do powrotu na swój 

post. Aby upewnić się, że Warunek jest wielokrotnie sprawdzany, użyliśmy dekoratora UntilFail do 

ciągłego sprawdzania, zwracając tylko wtedy, gdy dekorator nie powiedzie się. W oparciu o naszą 

implementację Parallel powyżej, nadal istnieje problem na rysunku drugim, którego nie mamy jeszcze 

narzędzi do rozwiązania. Niedługo do tego wrócimy. Czy jako ćwiczenie możesz prześledzić kolejność 

wykonywania drzewa i zobaczyć, na czym polega problem? Używanie bloków równoległych, aby 

upewnić się, że wstrzymanie warunków jest ważnym przypadkiem użycia w drzewach zachowań. Dzięki 

niemu możemy uzyskać znaczną część mocy automatu stanu, a w szczególności jego zdolność do 

przełączania zadań, gdy zachodzą ważne zdarzenia i pojawiają się nowe możliwości. Zamiast zdarzeń 

wyzwalających przejścia między stanami, możemy używać poddrzew jako stanów i uruchamiać je 

równolegle z zestawem warunków. W przypadku automatu stanów, gdy warunek jest spełniony, 

następuje wyzwolenie przejścia. W przypadku drzewa zachowań zachowanie działa tak długo, jak 

spełniony jest warunek. Zachowanie podobne do maszyny stanów jest pokazane przy użyciu maszyny 

stanów na rysunku.  



 

 

Jest to uproszczone drzewo robota dozorcy, którego poznaliśmy wcześniej w rozdziale. Tutaj ma dwa 

zestawy zachowań: może być w trybie porządkowania, o ile są śmieci do posprzątania, lub może być w 

trybie ładowania. Zauważ, że każdy „stan” jest reprezentowany przez poddrzewo z węzłem 

równoległym. Warunek dla każdego drzewa jest przeciwieństwem tego, czego można się spodziewać 

po maszynie stanów: zawierają one listę warunków potrzebnych do pozostania w stanie, co jest 

logicznym uzupełnieniem wszystkich warunków dla wszystkich przejść maszyny stanów. Górne węzły 

Powtórz i Wybierz sprawiają, że robot nieustannie coś robi. Zakładamy, że powtarzający się Dekorator 

nigdy nie powróci, ani z sukcesem, ani z porażką. Tak więc robot kontynuuje próby dowolnego ze 

swoich zachowań, przełączając się między nimi w miarę spełniania kryteriów. Na tym poziomie 

Warunki nie są zbyt skomplikowane, ale w przypadku większej liczby stanów Warunki potrzebne do 

utrzymania postaci w stanie szybko stałyby się nieporęczne. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, 

gdy twoi agenci potrzebują kilku poziomów zachowań alarmowych — zachowań, które przeszkadzają 

innym w podejmowaniu natychmiastowych, reaktywnych działań w związku z jakimś ważnym 

wydarzeniem w grze. Kodowanie ich w kategoriach zadań równoległych i warunków staje się sprzeczne 

z intuicją, ponieważ zwykle myślimy o zdarzeniu powodującym zmianę działania, a nie o braku 

zdarzenia, które pozwala na brak zmiany działania. Tak więc, chociaż technicznie możliwe jest 

zbudowanie drzew zachowania, które wykazują zachowanie podobne do maszyny stanów, czasami 

możemy to zrobić tylko poprzez tworzenie nieintuicyjnych drzew. Powrócimy do tego zagadnienia, gdy 

przyjrzymy się ograniczeniom drzew zachowań na końcu tej sekcji.  

Zachowanie wewnątrzzadaniowe 

Przykład na wcześniejszym rysunku wykazał trudność, która często pojawia się przy używaniu Parallel 

obok drzew zachowań. W obecnej postaci pokazane drzewo nigdy nie powróci, dopóki gracz nie 

przesunie się z pozycji. Postać wykonywała swoje działania, a następnie stała i czekała, aż Dekorator 

do porażki skończy, co oczywiście nie zrobi tak długo, jak gracz zostanie w miejscu. Moglibyśmy dodać 

Akcję na końcu Sekwencji, w której postać mówi graczowi, aby udał się do drzwi, lub moglibyśmy dodać 

zadanie, które zwraca False. Oba z pewnością zakończyłyby zadanie równoległe, ale zakończyłoby się 

niepowodzeniem, a żadne węzły powyżej niego w drzewie nie wiedziałyby, czy zakończyło się 



niepowodzeniem po zakończeniu, czy nie. Aby rozwiązać ten problem, potrzebujemy zachowań, które 

będą w stanie bezpośrednio na siebie wpływać. Musimy zakończyć Sekwencję Akcją, która wyłącza 

zachowanie Until-fail i zwraca True. Wtedy cała Akcja może się zakończyć. Możemy to zrobić za pomocą 

dwóch nowych zadań. Pierwszy to Dekorator. Po prostu pozwala swojemu węzłowi podrzędnemu 

działać normalnie. Jeśli dziecko zwróci wynik, przekazuje go na górę drzewa. Ale jeśli dziecko nadal 

pracuje, może zostać poproszone o usunięcie się, po czym zwróci z góry określony wynik. Aby to 

zaimplementować, będziemy musieli ponownie użyć współbieżności. Możemy to zdefiniować jako:  

1 class Interrupter extends Decorator:  

2 # Is our child running?  

3 isRunning: bool 

4 

5 # The final result for our run method.  

6 result: bool 

7 

8 function run() -> bool:  

9 result = undefined 

10 

11 # Start our child.  

12 thread = new Thread() 

13 thread.start(runChild, child)  

14 

15 # Wait until we have a result to return.  

16 while result == undefined:  

17 sleep() 

18 

19 return result 

20 

21 function runChild(child):  

22 isRunning = true 

23 result = child.run() 

24 isRunning = false 

25 

26 function terminate(): 



27 if isRunning:  

28 child.terminate() 

29 

30 function setResult(desiredResult: bool):  

31 result = desiredResult 

Jeśli to zadanie wygląda znajomo, to dlatego, że ma tę samą logikę, co Parallel. Jest to odpowiednik 

Parallel dla pojedynczego dziecka, z dodatkiem jednej metody, którą można wywołać, aby ustawić 

wynik ze źródła zewnętrznego, co jest naszym drugim zadaniem. Kiedy jest wywoływany, po prostu 

ustawia wynik w zewnętrznym przerywaczu, a następnie powraca z sukcesem.  

1 class PerformInterruption extends Task:  

2 # The interrupter we’ll be interrupting.  

3 interrupter: Interrupter 

4 

5 # The result we want to insert.  

6 desiredResult: bool 

7 

8 function run() -> bool:  

9 interrupter.setResult(desiredResult)  

10 return true 

Razem te dwa zadania dają nam możliwość komunikacji między dowolnymi dwoma punktami w 

drzewie. Skutecznie łamią ścisłą hierarchię i umożliwiają poziomą interakcję zadań. Dzięki tym dwóm 

zadaniom możemy przebudować drzewo, aby nasza postać wykorzystująca sztuczną inteligencję 

wyglądała jak na rysunku. 

 



W praktyce istnieje wiele innych sposobów, w jakie pary zachowań mogą współpracować, ale często 

mają ten sam wzorzec: Dekorator i Akcja. Moglibyśmy mieć Dekorator, który może uniemożliwić 

uruchomienie swojego dziecka, aby mógł być włączany i wyłączany przez inne zadanie Action. 

Moglibyśmy mieć Dekorator, który ogranicza liczbę powtórzeń zadania, ale można go zresetować przez 

inne zadanie. Moglibyśmy mieć dekorator, który przechowuje wartość zwracaną przez jego dziecko i 

zwraca do rodzica tylko wtedy, gdy inne zadanie mu to każe. Istnieje prawie nieograniczona liczba opcji, 

a systemy drzewiastych zachowań mogą łatwo rozdęć się, aż do uzyskania bardzo dużej liczby 

dostępnych zadań, z których tylko garstka faktycznie jest używana przez projektantów. W końcu ten 

prosty rodzaj komunikacji między zachowaniami nie wystarczy. Niektóre drzewa zachowań są możliwe 

tylko wtedy, gdy zadania umożliwiają prowadzenie bogatszych rozmów ze sobą. 

DODAWANIE DANYCH DO DRZEW ZACHOWANIA 

Aby wyjść poza najprostszą komunikację między zachowaniami, musimy zezwolić zadaniom w naszym 

drzewie zachowań na dzielenie się danymi. Jeśli spróbujesz zaimplementować sztuczną inteligencję za 

pomocą implementacji drzewa zachowań, które widzieliśmy do tej pory, szybko napotkasz problem 

braku danych. W naszym przykładzie wroga próbującego wejść do pokoju nie było wskazania, do 

którego pokoju postać próbowała wejść. Moglibyśmy po prostu zbudować duże drzewa behawioralne 

z osobnymi gałęziami dla każdego obszaru na naszym poziomie, ale byłoby to oczywiście 

marnotrawstwem. W prawdziwej implementacji drzewa zachowań zadania muszą wiedzieć, nad czym 

pracować. Możesz myśleć o zadaniu jako o podprogramie lub funkcji w języku programowania. 

Możemy mieć na przykład poddrzewo, które reprezentuje wypalanie gracza z pokoju. Gdyby to był 

podprogram, należałoby argumentować, aby kontrolować, w którym pokoju należy palić:  

1 function smokeOut(room):  

2 matches = fetchMatches() 

3 gas = fetchGasoline() 

4 douseDoor(room.door, gas)  

5 ignite(room.door, matches)  

W naszym drzewie zachowań potrzebujemy podobnego mechanizmu, aby umożliwić użycie jednego 

poddrzewa w wielu powiązanych scenariuszach. Oczywiście siła podprogramów polega nie tylko na 

tym, że przyjmują parametry, ale także na tym, że możemy ich używać wielokrotnie w wielu 

kontekstach (możemy użyć akcji „zapal”, aby podpalić cokolwiek i użyć jej z wielu partii). strategii). Do 

kwestii ponownego wykorzystania drzew zachowań jako podprogramów powrócimy później. Na razie 

skoncentruję się na tym, jak uzyskują swoje dane. Chociaż chcemy, aby dane przechodziły między 

drzewami zachowań, nie chcemy psuć ich eleganckiego i spójnego API. Z pewnością nie chcemy 

przekazywać danych do zadań jako parametrów do ich metody uruchamiania. Oznaczałoby to, że każde 

zadanie musi wiedzieć, jakie argumenty przyjmują jego zadania podrzędne i jak znaleźć te dane. 

Moglibyśmy sparametryzować zadania w miejscu ich utworzenia, ponieważ przynajmniej część 

programu zawsze będzie musiała wiedzieć, jakie węzły są tworzone, ale w większości implementacji to 

też nie zadziała. Węzły zachowania są składane w drzewo zazwyczaj podczas ładowania poziomu 

(ponownie, wkrótce dopracujemy tę strukturę). Zwykle nie budujemy drzewa dynamicznie podczas 

jego działania. Nawet implementacje, które pozwalają na dynamiczne budowanie drzewa, nadal 

opierają się na określeniu większości drzewa przed rozpoczęciem zachowania. Najbardziej rozsądnym 

podejściem jest oddzielenie danych, których potrzebują zachowania, od samych zadań. Pokażę to, 

używając zewnętrznego magazynu danych dla wszystkich danych, których potrzebuje drzewo 



zachowań. Nazwijmy ten magazyn danych tablicą. W dalszej części tego rozdziału, w sekcji 5.9 o 

architekturach tablicowych, pokażę reprezentację takiej struktury danych i omówię pewne szersze 

implikacje dla jej użycia. Na razie po prostu ważne jest, aby wiedzieć, że tablica może przechowywać 

wszelkiego rodzaju dane i że zainteresowane zadania mogą odpytywać ją o potrzebne dane. 

Korzystając z tej zewnętrznej tablicy, możemy pisać zadania, które nadal są od siebie niezależne, ale w 

razie potrzeby mogą się komunikować. Na przykład w grze drużynowej możemy mieć współpracującą 

sztuczną inteligencję, która może autonomicznie atakować wroga. Moglibyśmy napisać jedno zadanie, 

aby wybrać wroga (na przykład na podstawie bliskości lub analizy taktycznej) i inne zadanie lub 

poddrzewo, aby zaatakować tego wroga. Zadanie, które wybiera wroga, zapisuje wybór, którego 

dokonał na tablicy. Zadanie lub zadania, które angażują wroga, wysyłają zapytanie do tablicy w 

poszukiwaniu aktualnego wroga. Drzewo zachowań może wyglądać jak na rysunku.  

 

 

Wykrywacz wroga mógł napisać:  

target: enemy-10f9 

do tablicy. Zadania Poruszaj się i Strzelaj do tablicy pytały tablicę o jej aktualne wartości „docelowe” i 

używały ich do parametryzacji swojego zachowania. Zadania powinny być napisane tak, aby jeśli tablica 

nie miała celu, zadanie się nie powiedzie, a drzewo zachowań może szukać czegoś innego do zrobienia. 

W pseudokodzie może to wyglądać tak:  

1 class MoveTo extends Task:  

2 # The blackboard we’re using.  

3 blackboard: Blackboard 

4 

5 function run() -> bool:  

6 target = blackboard.get(’target’)  

7 if target:  

8 character = blackboard.get(’character’)  

9 steering.arrive(character, target)  



10 return true 

11 else:  

12 return false 

gdzie wykrywacz wroga może wyglądać tak:  

1 class SelectTarget extends Task:  

2 blackboard: Blackboard 

3 

4 function run() -> bool:  

5 character = blackboard.get(’character’)  

6 candidates = enemiesVisibleTo(character)  

7 if candidates.length > 0:  

8 target = biggestThreat(candidates, character)  

9 blackboard.set(’target’, target)  

10 return true 

11 else:  

12 return false 

W obu tych przypadkach założyłem, że zadanie może znaleźć postać, którą kontroluje, patrząc na te 

informacje na tablicy. W większości gier chcemy, aby niektóre drzewa zachowań były używane przez 

wiele postaci, więc każda z nich będzie wymagała własnej tablicy. Niektóre implementacje kojarzą 

tablice z określonymi poddrzewami, a nie tylko z jednym dla całego drzewa. Dzięki temu poddrzewa 

mają swój własny prywatny obszar przechowywania danych. Jest on dzielony między węzłami w tym 

poddrzewie, ale nie między poddrzewami. Można to zaimplementować za pomocą konkretnego 

Dekoratora, którego zadaniem jest stworzenie nowej tablicy przed uruchomieniem swojego dziecka:  

1 class BlackboardManager extends Decorator:  

2 blackboard: Blackboard = null 

3 

4 function run() -> bool:  

5 blackboard = new Blackboard() 

6 result = child.run() 

7 delete blackboard 

8 

9 return result 



Zastosowanie tego podejścia daje nam hierarchię tablic. Kiedy przychodzi zadanie wyszukania danych, 

chcemy zacząć szukać na najbliższej tablicy, następnie na tablicy powyżej i tak dalej, aż znajdziemy 

wynik lub dotrzemy do ostatniej tablicy w łańcuchu:  

1 class Blackboard:  

2 # The blackboard to fall back to.  

3 parent: Blackboard 

4 

5 # Data as an associative array.  

6 data: HashTable[string -> any]  

7 

8 function get(name: string) -> any:  

9 if name in data: return data[name]  

10 else if parent: return parent.get(name)  

11 else: return null 

Posiadanie tablic w ten sposób pozwala tablicom działać w taki sam sposób, jak zmienne w języku 

programowania. W językach programowania ten rodzaj struktury nazwano by „łańcuchem zasięgu”. 

Ostatnim elementem, którego brakuje w naszej implementacji, jest mechanizm znajdowania przez 

drzewa zachowań najbliższej tablicy. Najłatwiejszym sposobem osiągnięcia tego jest przekazanie 

tablicy w dół drzewa jako argumentu do metody run. Ale czy nie powiedziałem, że nie chcemy zmieniać 

interfejsu? Cóż, tak, ale chcieliśmy uniknąć posiadania różnych interfejsów dla różnych zadań, więc 

zadania musiałyby wiedzieć, jakie parametry przekazać. Sprawiając, że wszystkie zadania przyjmują 

tablicę jako jedyny parametr, zachowujemy anonimowość naszych zadań. Interfejs API zadań wygląda 

teraz tak:  

1 class Task:  

2 function run(blackboard: Blackboard) -> bool 

3 function terminate() 

a nasze zadanie BlackboardManager może wtedy po prostu wprowadzić nową tablicę do swojego 

dziecka, dzięki czemu tablica powróci do tej, którą otrzymała:  

1 class BlackboardManager extends Decorator:  

2 blackboard: Blackboard = null 

3 

4 function run(blackboard: Blackboard) -> bool:  

5 newBlackboard = new Blackboard() 

6 newBlackboard.parent = blackboard 

7 result = child.run() 



8 delete newBlackboard 

9 return result 

Innym podejściem do implementacji hierarchii tablic jest umożliwienie zadaniom zapytania o zadanie 

znajdujące się nad nimi w drzewie. To zapytanie przesuwa się rekursywnie w górę drzewa, aż dotrze 

do zadania BlackboardManager, które może udostępnić tablicę. Takie podejście zachowuje oryginalny 

interfejs API bez argumentów dla metody uruchamiania naszego zadania, ale dodaje dodatkową 

złożoność kodu do każdego zadania, które wymaga wyszukiwania danych. Niektórzy programiści 

stosują zupełnie inne podejścia. Niektóre silniki gier mają już w swoim systemie planowania 

mechanizmy przekazywania danych wraz z fragmentami kodu do uruchomienia. Systemy te można 

zmienić w celu dostarczenia danych z tablicy do drzewa zachowań, dając im automatyczny dostęp do 

narzędzi do debugowania danych wbudowanych w silnik. W tym przypadku wdrożenie któregokolwiek 

z powyższych schematów byłoby powieleniem wysiłków. Niezależnie od tego, który schemat wdrożysz, 

dane na tablicy umożliwiają komunikację między częściami twojego drzewa, a komunikacja ta może 

mieć dowolną złożoność. W sekcji dotyczącej współbieżności powyżej mieliśmy pary zadań, w których 

jedno zadanie wywołuje metody na drugim. To proste podejście do komunikacji jest dobre w 

przypadku braku bogatszego mechanizmu wymiany danych, ale prawdopodobnie nie powinno być 

używane, jeśli zamierzasz dać swoim zadaniom drzewa zachowań dostęp do pełnej tablicy. W takim 

przypadku lepiej, aby komunikowały się poprzez pisanie i czytanie z tablicy, niż wywoływanie metod. 

Komunikacja wszystkich zadań w ten sposób umożliwia łatwe pisanie nowych zadań, aby wykorzystać 

istniejące dane w nowatorski sposób, co przyspiesza rozbudowę funkcjonalności implementacji.br> 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE DRZEW 

W końcowej części tej sekcji przyjrzymy się bardziej szczegółowo, jak w pierwszej kolejności 

konstruować drzewa zachowań, jak możemy je ponownie wykorzystać dla wielu postaci i jak możemy 

wielokrotnie używać poddrzew w różnych kontekstach. Są to trzy oddzielne, ale ważne elementy, które 

należy wziąć pod uwagę. Mają powiązane rozwiązania, ale rozważymy każde z nich po kolei.  

Tworzenie instancji drzew 

Możliwe, że jeśli uczęszczałeś na kurs programowania obiektowego, nauczyłeś się dychotomii między 

wystąpieniami rzeczy i klasami rzeczy. Możemy mieć klasę automatów z napojami, ale konkretny 

automat z napojami w holu biurowym jest instancją tej klasy. Klasy są pojęciami abstrakcyjnymi; 

instancje są konkretną rzeczywistością. Działa to w wielu sytuacjach, ale nie we wszystkich. W 

szczególności przy tworzeniu gier regularnie obserwujemy sytuacje, w których występują trzy, a nie 

dwa poziomy abstrakcji. Do tej pory w tym rozdziale ignorowaliśmy to rozróżnienie, ale jeśli chcemy 

niezawodnie tworzyć i ponownie wykorzystywać drzewa zachowań, musimy się z tym teraz zmierzyć. 

Na pierwszym poziomie mamy klasy, które zdefiniowaliśmy w pseudokodzie. Reprezentują 

abstrakcyjne pomysły na wykonanie jakiegoś zadania. Możemy mieć na przykład zadanie odtworzenia 

animacji lub warunek sprawdzający, czy postać znajduje się w zasięgu ataku. Na drugim poziomie 

mamy instancje tych klas ułożone w drzewie zachowań. Przykłady, które widzieliśmy do tej pory, 

składają się z wystąpień każdej klasy zadań w określonej części drzewa. Tak więc w przykładzie drzewa 

zachowań z rysunku mamy dwa zadania Hit. 



 

 

To są dwie instancje klasy Hit. Każda instancja ma pewną parametryzację: zadanie PlayAnimation 

otrzymuje informację, jaką animację ma odtwarzać, warunek EnemyNear otrzymuje promień i tak 

dalej. Ale teraz spotykamy trzeci poziom. Drzewo zachowań to sposób na zdefiniowanie zestawu 

zachowań, ale te zachowania mogą należeć do dowolnej liczby postaci w grze w tym samym lub różnym 

czasie. Drzewo zachowań musi być skonkretyzowane dla określonej postaci w określonym czasie. Te 

trzy warstwy abstrakcji nie dają się łatwo odwzorować na większość zwykłych języków opartych na 

klasach i będziesz musiał trochę popracować, aby wszystko było płynne. Istnieje kilka podejść:  

1. Użyj języka, który obsługuje więcej niż dwie warstwy abstrakcji.  

2. Użyj operacji klonowania, aby utworzyć instancje drzew dla postaci.  

3. Utwórz nowy format pośredni dla środkowej warstwy abstrakcji.  

4. Użyj zadań drzewa zachowań, które nie zachowują stanu lokalnego i użyj oddzielnych obiektów 

stanu.  

Pierwsze podejście jest prawdopodobnie niepraktyczne. Istnieje inny sposób orientacji obiektowej 

(OO), który nie korzysta z klas. Nazywa się to orientacją obiektową opartą na prototypie i pozwala na 

posiadanie dowolnej liczby różnych warstw abstrakcji. Pomimo tego, że jest ściśle potężniejszy niż OO 

oparte na klasach, został odkryty znacznie później i niestety miał trudności z włamaniem się do 

mentalności programistów. Jedynym szeroko rozpowszechnionym językiem, który go obsługuje, jest 

JavaScript. Drugie podejście jest najłatwiejsze do zrozumienia i wdrożenia. Pomysł polega na tym, że 

na drugiej warstwie abstrakcji budujemy drzewo zachowań z poszczególnych zdefiniowanych przez nas 

klas zadań. Następnie używamy tego drzewa zachowań jako „archetypu” lub „prefabrykatu”; 

przechowujemy go w bezpiecznym miejscu i nigdy nie używamy go do uruchamiania jakichkolwiek 

zachowań. Za każdym razem, gdy potrzebujemy instancji tego drzewa zachowań, pobieramy kopię 

archetypu i używamy kopii. W ten sposób otrzymujemy całą konfigurację drzewa, ale otrzymujemy 

własną kopię. Niektóre silniki gier udostępniają tę instancję w ramach swoich usług podstawowych. 



Unity nazywa je prefabrykatami, a Instantiate tworzy kopię roboczą, którą można dodać do twojej 

sceny. Aby zaimplementować to samodzielnie, jedną z metod jest posiadanie dla każdego zadania 

metody klonowania, która tworzy kopię samego siebie. Możemy wtedy poprosić najwyższe zadanie w 

drzewie o klon samego siebie i zlecić mu rekurencyjne utworzenie kopii. Założono to w poniższych 

przykładach pseudokodu. Wybrałem to dla uproszczenia, aby uniknąć tworzenia przykładów kodu 

specyficznych dla silnika. W niektórych językach nie jest to potrzebne: operacje „głębokiego 

kopiowania” są dostarczane przez wbudowane biblioteki, które mogą to za nas zrobić. Podejście trzecie 

jest przydatne, gdy specyfikacja drzewa zachowań jest przechowywana w jakimś formacie danych. Jest 

to powszechne — autor AI używa narzędzia do edycji, które wyświetla strukturę danych, mówiącą, 

które węzły powinny znajdować się w drzewie zachowań i jakie właściwości powinny mieć. Jeśli mamy 

taką specyfikację dla drzewa, nie musimy trzymać całego drzewa jako archetypu; możemy po prostu 

przechowywać specyfikację i budować jej instancję za każdym razem, gdy jest potrzebna. Tutaj 

jedynymi klasami w naszym systemie są oryginalne klasy zadań, a jedynymi instancjami są końcowe 

drzewa zachowań. Skutecznie dodaliśmy nowy rodzaj pośredniej warstwy abstrakcji w postaci naszej 

niestandardowej struktury danych, którą można utworzyć w razie potrzeby. Jest to mechanizm 

używany za kulisami przez Unity do tworzenia prefabrykatów. Prefabrykaty są faktycznie 

przechowywane w XML. Podejście czwarte jest nieco bardziej skomplikowane do wdrożenia, ale 

zostało zgłoszone przez niektórych programistów. Chodzi o to, że piszemy wszystkie nasze zadania, aby 

nigdy nie miały żadnego stanu związanego z konkretnym użyciem tego zadania dla konkretnej postaci. 

Mogą przechowywać dowolne dane na środkowym poziomie abstrakcji: rzeczy, które są takie same dla 

wszystkich postaci przez cały czas, ale specyficzne dla tego drzewa zachowań. Tak więc węzeł złożony 

może na przykład przechowywać listę dzieci, którymi zarządza (o ile nie zezwalamy na dynamiczne 

dodawanie lub usuwanie dzieci w czasie wykonywania). Ale nasz węzeł równoległy nie może śledzić 

aktualnie uruchomionych dzieci. Aktualna lista aktywnych dzieci będzie się zmieniać od czasu do czasu 

i od postaci do postaci. Jednak dane te muszą być gdzieś przechowywane, w przeciwnym razie drzewo 

zachowań nie mogłoby działać. Tak więc podejście to wykorzystuje oddzielną strukturę danych, 

podobną do naszej tablicy i wymaga przechowywania w niej wszystkich danych specyficznych dla 

znaków. Takie podejście traktuje naszą drugą warstwę abstrakcji jako instancje i dodaje nowy rodzaj 

struktury danych reprezentującej trzecią warstwę abstrakcji. Jest najbardziej wydajny, ale wymaga też 

dużo pracy księgowej. Oczywiście ten trzywarstwowy problem nie dotyczy wyłącznie drzew 

behawioralnych. Pojawia się za każdym razem, gdy mamy pewne klasy bazowe obiektów, które są 

następnie konfigurowane, a następnie tworzone są konfiguracje. Zezwalanie na konfigurację 

elementów gry przez osoby nie będące programistami jest tak wszechobecne w tworzeniu gier na dużą 

skalę (zazwyczaj nazywa się to tworzeniem opartym na danych), że problem ten wciąż się pojawia, do 

tego stopnia, że możliwe jest, że niezależnie od silnika gry ' , z którym pracuje ma już wbudowane 

pewne narzędzia, aby poradzić sobie z tą sytuacją, a wybór podejścia nakreślony powyżej staje się 

dyskusyjny - idziesz z tym, co zapewnia silnik. Jeśli jesteś pierwszą osobą w swoim projekcie, która 

napotkała problem, naprawdę warto poświęcić czas na rozważenie opcji i zbudowanie systemu, który 

będzie działał również dla wszystkich innych. 

Ponowne wykorzystanie całych drzew 

Dzięki odpowiedniemu mechanizmowi tworzenia instancji drzew zachowań, możemy zbudować 

system, w którym wiele postaci może używać tego samego zachowania. Podczas tworzenia, autorzy AI 

tworzą drzewa zachowań, które chcą dla gry i przypisują każdemu z nich unikalną nazwę. Funkcja 

fabryki może następnie zostać poproszona o drzewo zachowania pasujące do nazwy w dowolnym 

momencie. Możemy mieć definicję naszej ogólnej postaci wroga:  

1 Enemy Character (goon):  



2 model = ’enemy34.model’ 

3 texture = ’enemy34-urban.tex’ 

4 weapon = pistol_4 

5 behavior = goon_behavior 

Kiedy tworzymy nowego goona, gra żąda nowego drzewa zachowania goon. Używając podejścia 

klonowania do tworzenia instancji drzew zachowania, możemy mieć kod, który wygląda tak:  

1 function createBehaviorTree(type: string) -> Task:  

2 archetype = behaviorTreeLibrary[type]  

3 return archetype.clone() 

Wyraźnie nieuciążliwy kod! W tym przykładzie założono, że biblioteka drzewa zachowań zostanie 

wypełniona archetypami dla wszystkich drzew zachowań, których możemy potrzebować. Zwykle 

odbywa się to podczas ładowania poziomu, upewniając się, że tylko drzewa, które mogą być potrzebne 

na tym poziomie, są ładowane i tworzone w archetypy.  

Ponowne wykorzystanie poddrzew 

Dzięki naszej bibliotece zachowań możemy jej używać nie tylko do tworzenia całych drzew dla postaci. 

Możemy go również użyć do przechowywania nazwanych poddrzew, które zamierzamy wykorzystać w 

wielu kontekstach. Weź przykład pokazany na rysunku. 

 

 

Pokazuje to dwa oddzielne drzewa zachowań. Zauważ, że każdy z nich ma poddrzewo, które jest 

przeznaczone do walki z wrogiem. Gdybyśmy mieli dziesiątki drzew zachowania dla dziesiątek różnych 

rodzajów postaci, byłoby niewiarygodnie marnotrawstwem konieczność określania i powielania tych 

poddrzew. Przydałoby się je ponownie wykorzystać. Używając ich ponownie, będziemy mogli również 

przyjść później i naprawić błędy lub dodać bardziej wyrafinowane funkcje i wiedzieć, że każda postać 

w grze natychmiast skorzysta na aktualizacji. Z pewnością możemy przechowywać częściowe 

poddrzewa w naszej bibliotece drzewa zachowań. Ponieważ każde drzewo ma jedno zadanie główne i 

ponieważ każde zadanie wygląda tak samo, nasza biblioteka nie dba o to, czy przechowuje poddrzewa, 

czy całe drzewa. Dodatkową komplikacją dla poddrzew jest to, jak usunąć je z biblioteki i osadzić w 

pełnym drzewie. Najprostszym rozwiązaniem jest wykonanie tego wyszukiwania podczas tworzenia 

nowej instancji drzewa zachowań. Aby to zrobić, dodajesz nowe zadanie „odniesienia” w swoim 

drzewie zachowań, które mówi grze, aby poszła i znalazła nazwane poddrzewo w bibliotece. To zadanie 

nigdy nie jest uruchamiane — istnieje tylko po to, aby powiedzieć mechanizmowi tworzenia instancji, 

aby w tym momencie wstawił kolejne poddrzewo. Na przykład ta klasa jest trywialna do 

zaimplementowania przy użyciu klonowania rekurencyjnego:  



1 class SubtreeReference extends Task:  

2 # What named subtree are we referring to.  

3 referenceName: string 

4 

5 function run() -> bool:  

6 throw Error(”This␣task␣isn’t␣meant␣to␣be␣run!”)  

7 

8 function clone() -> Task:  

9 return createBehaviorTree(referenceName)  

W tym podejściu nasze drzewo zachowania archetypów zawiera te węzły referencyjne, ale gdy tylko 

utworzymy instancję naszego pełnego drzewa, zastąpi ono kopię poddrzewa zbudowaną przez 

bibliotekę. Zauważ, że poddrzewo jest tworzone, gdy tworzone jest drzewo zachowań, gotowe do 

użycia przez postać. Na platformach z ograniczoną pamięcią lub w grach z tysiącami postaci AI warto 

wstrzymać się z tworzeniem poddrzewa, dopóki nie będzie potrzebne, oszczędzając pamięć w 

przypadkach, gdy części dużego drzewa zachowań są rzadko używane. Może to być szczególnie 

przydatne, gdy drzewko zachowań ma wiele gałęzi do specjalnych przypadków: na przykład jak użyć 

szczególnej rzadkiej broni lub co zrobić, jeśli gracz podejmie jakąś szczególnie sprytną próbę zasadzki. 

Te bardzo specyficzne poddrzewa nie muszą być tworzone dla każdej postaci, marnując pamięć; 

zamiast tego mogą być tworzone na żądanie, jeśli pojawi się rzadka sytuacja. Możemy to 

zaimplementować za pomocą Dekoratora. Dekorator zaczyna bez dziecka, ale tworzy je, gdy jest to 

potrzebne po raz pierwszy:  

1 class SubtreeLookupDecorator extends Decorator:  

2 subtreeName: string 

3 

4 function run() -> bool:  

5 if child == null:  

6 child = createBehaviorTree(subtreeName)  

7 return child.run() 

Oczywiście moglibyśmy rozszerzyć to dalej, aby usunąć dziecko i zwolnić pamięć po jego użyciu, jeśli 

naprawdę chcemy, aby drzewo zachowań było jak najmniejsze. Dzięki technikom, które poznaliśmy, 

mamy narzędzia do zbudowania kompleksowego systemu drzewek zachowań z całymi drzewami i 

określonymi komponentami, które mogą być ponownie wykorzystane przez wiele postaci w grze. Z 

drzewami zachowań możemy zrobić o wiele więcej, oprócz dziesiątek ciekawych zadań, które 

moglibyśmy napisać i wielu ciekawych zachowań, które moglibyśmy zbudować. Drzewa zachowań są z 

pewnością ekscytującą technologią, ale nie rozwiązują wszystkich naszych problemów. 

OGRANICZENIA ZACHOWANIA DRZEW 



W ciągu ostatniej dekady drzewa zachowań pojawiły się znikąd, aby stać się podstawową techniką 

sztucznej inteligencji w grach, wspomaganą przez dobre wsparcie narzędzi w popularnych silnikach 

gier. Nieuchronnie przy każdym szumie może być łatwo postrzegać je jako rozwiązanie prawie każdego 

problemu, jaki możesz sobie wyobrazić w grze AI. Warto być trochę ostrożnym. Zrozumienie, w jakim 

zachowaniu drzewa są złe, jest równie ważne, jak zrozumienie, w czym się wyróżniają. Widzieliśmy już 

kluczowe ograniczenie drzew zachowań. Są dość niezgrabne, gdy reprezentują rodzaj zachowania 

opartego na stanie, z którym spotkaliśmy się w poprzedniej sekcji. Nie każde zachowanie oparte na 

stanie powoduje problemy. Jeśli twoja postać przechodzi między typami zachowań wyłącznie z 

powodu powodzenia lub niepowodzenia działań (więc na przykład wściekają się, gdy nie mogą czegoś 

zrobić), drzewa zachowań działają dobrze. Ale stają się znacznie bardziej nieporęczne, jeśli masz 

postać, która musi reagować na zdarzenia zewnętrzne – na przykład przerywanie trasy patrolu, aby 

nagle ukryć się lub podnieść alarm – lub postać, która musi zmieniać strategie, gdy szuka amunicji 

Niska. Nie twierdzę, że te zachowania nie mogą być zaimplementowane w drzewach zachowań, tylko 

że byłoby to mniej idiomatyczne. Ponieważ drzewa zachowań utrudniają myślenie i projektowanie w 

kategoriach stanów, sztuczna inteligencja oparta wyłącznie na drzewach zachowań ma tendencję do 

unikania tego rodzaju zachowań. Jeśli spojrzysz na drzewo zachowań stworzone przez artystę lub 

projektanta poziomów, zwykle unikają zauważalnych zmian w dyspozycji postaci lub zachowania 

alarmowego. Szkoda, ponieważ te wskazówki są proste i potężne oraz pomagają podnieść poziom 

sztucznej inteligencji. Możemy oczywiście zbudować system hybrydowy, w którym postacie mają wiele 

drzew zachowań i użyć maszyny stanów, aby określić, z którego drzewa zachowań aktualnie korzystają. 

Korzystając z podejścia polegającego na posiadaniu bibliotek drzewa zachowań, które widzieliśmy 

powyżej, zapewnia to najlepsze z obu światów. Niestety, nakłada to również znaczne dodatkowe 

obciążenie na autorów AI i twórców narzędzi, ponieważ muszą teraz obsługiwać dwa rodzaje 

tworzenia: maszyny stanów i drzewa zachowań. Alternatywnym podejściem byłoby utworzenie zadań 

w drzewie zachowań, które zachowują się jak maszyny stanów — wykrywają ważne zdarzenia i 

zamykają bieżące poddrzewo, aby rozpocząć kolejne. To jednak tylko przesuwa trudność tworzenia, 

ponieważ nadal musimy zbudować system dla autorów sztucznej inteligencji, aby sparametryzować te 

stosunkowo złożone zadania. Drzewa zachowań same w sobie były wielką wygraną dla sztucznej 

inteligencji w grach, a deweloperzy nadal będą odkrywać ich potencjał przez wiele lat. Podejrzewam, 

że tak długo, jak będą posuwać naprzód stan wiedzy, nie będzie silnego konsensusu co do tego, jak 

najlepiej uniknąć tych ograniczeń, ponieważ deweloperzy i dostawcy narzędzi będą eksperymentować 

z własnymi podejściami. 

LOGIKA ROZMYTA 

Do tej pory decyzje, które podjęliśmy, były bardzo okrojone i wysuszone. Warunki i decyzje były 

prawdziwe lub fałszywe i nie kwestionowaliśmy linii podziału. Logika rozmyta to zestaw technik 

matematycznych zaprojektowanych do radzenia sobie z szarymi obszarami. Wyobraź sobie, że piszemy 

AI dla postaci poruszającej się w niebezpiecznym środowisku. W podejściu automatu skończonego 

możemy wybrać dwa stany: „ostrożny” i „pewny”. Gdy postać jest ostrożna, przemyka powoli, 

wypatrując kłopotów. Kiedy postać jest pewna siebie, chodzi normalnie. Gdy postać przechodzi przez 

poziom, przełącza się między dwoma stanami. To może wydawać się dziwne. Możemy pomyśleć, że 

postać stopniowo staje się odważniejsza, ale nie jest to pokazane, dopóki nagle nie przestaje się 

skradać i idzie dalej, jakby nic się nigdy nie wydarzyło. Logika rozmyta pozwala nam zatrzeć granicę 

między ostrożnością a pewnością siebie, dając nam całe spektrum poziomów pewności. Dzięki logice 

rozmytej nadal możemy podejmować decyzje, takie jak „chodź powoli, gdy jesteśmy ostrożni”, ale 

zarówno „powoli”, jak i „ostrożnie” mogą obejmować zakres stopni.  

OSTRZEŻENIE 



Logika rozmyta została wykorzystana w kilku grach i ma zastosowanie do wielu problemów 

decyzyjnych. Zasługuje na swoje miejsce  w twoim zestawie technik. Należy jednak mieć świadomość, 

że logika rozmyta, z uzasadnionych powodów, została w dużej mierze zdyskredytowana w głównym 

nurcie akademickiej społeczności AI ze względu na problemy, które prawdopodobieństwo może 

skutecznie modelować. Możesz przeczytać więcej szczegółów u Russell i Norviga, ale streszczenie jest 

takie, że zawsze lepiej jest używać prawdopodobieństwa do przedstawienia wszelkiego rodzaju 

niepewności. Mówiąc bardziej konkretnie, udowodniono, że jeśli grasz w jakąkolwiek grę o sumie 

zerowej, gracz, który nie opiera swoich decyzji na teorii prawdopodobieństwa, może w końcu stracić 

pieniądze. Powodem jest to, że wady każdej innej teorii niepewności, poza teorią 

prawdopodobieństwa, mogą potencjalnie zostać wykorzystane przez przeciwnika. Logika rozmyta stała 

się bardziej popularna w grach niż teoria prawdopodobieństwa, częściowo dlatego, że łatwiej jest 

tłumaczyć proste reguły (np. „chodź powoli, gdy uważaj”). A częściowo dlatego, że panuje przekonanie, 

że stosowanie metod probabilistycznych może być powolne. Wraz z pojawieniem się sieci Bayesa i inne 

techniki modelowania graficznego, również nie są takim problemem.  

WPROWADZENIE DO LOGIKI ROZMYTEJ 

Ta sekcja zawiera krótki przegląd logiki rozmytej potrzebnej do zrozumienia technik opisanych w tym 

rozdziale. Sama logika rozmyta to ogromny temat, z wieloma subtelnymi cechami, a ja nie mam miejsca 

na omówienie wszystkich interesujących i użytecznych części teorii. Jeśli chcesz mieć szeroki grunt, 

polecam Buckley i Eslami, szeroko używany tekst na ten temat, który teraz może być trudny do 

znalezienia lub drogi.  

Zbiory rozmyte 

W tradycyjnej logice używamy pojęcia „orzecznik”, jakość lub opis czegoś. Na przykład postać może 

być głodna. W tym przypadku „głodny” jest predykatem, a każdy znak albo go ma, albo go nie ma. 

Podobnie postać może zostać zraniona. Nie ma poczucia, jak bardzo boli; każdy znak ma lub nie ma 

predykatu. Może istnieć pewna liczba bazowa (na przykład punkty życia), ale będzie pewna linia 

podziału określająca, czy znak ma predykat. Możemy postrzegać te predykaty jako zbiory. Wszystko, 

do czego odnosi się orzeczenie, znajduje się w zbiorze, a wszystko inne jest na zewnątrz. Zbiory te 

nazywane są zbiorami klasycznymi iw ich kategoriach można sformułować tradycyjną logikę. Logika 

rozmyta rozszerza pojęcie predykatu, nadając mu wartość. Tak więc postać może zostać zraniona na 

przykład o wartości 0,5 lub głodna o wartości 0,9. Postać z wartością obrażeń 0,7 będzie bardziej 

zraniona niż postać z wartością 0,3. Tak więc zamiast należeć do zbioru lub być z niego wykluczonym, 

wszystko może częściowo należeć do zbioru, a niektóre rzeczy mogą należeć do więcej niż inne. W 

terminologii logiki rozmytej zbiory te nazywane są zbiorami rozmytymi, a wartość liczbowa nazywana 

jest stopniem przynależności. Tak więc mówi się, że postać o wartości głodnej 0,9 należy do grupy 

głodnej o stopniu członkostwa 0,9. Dla każdego zbioru stopień przynależności równy 1 jest przypisany 

do czegoś całkowicie w zbiorze rozmytym. Jest to równoważne członkostwu w zbiorze klasycznym. 

Podobnie wartość 0 wskazuje na coś całkowicie poza zbiorem rozmytym. Kiedy przyjrzymy się 

poniższym regułom logiki, przekonasz się, że wszystkie reguły tradycyjnej logiki nadal działają, gdy 

przynależność do zbioru wynosi 0 lub 1. Teoretycznie moglibyśmy użyć dowolnego zakresu wartości 

liczbowych do przedstawienia stopnia przynależności . Ale będę używał stałych wartości od 0 do 1 dla 

stopnia przynależności w tej książce, podobnie jak w prawie wszystkich tekstach logiki rozmytej. Jednak 

dość powszechne jest implementowanie logiki rozmytej przy użyciu liczb całkowitych (na przykład w 

skali od 0 do 255), ponieważ arytmetyka liczb całkowitych jest szybsza i dokładniejsza niż używanie 

wartości zmiennoprzecinkowych. Jakakolwiek wartość, której używamy, nie oznacza niczego poza 

logiką rozmytą. Częstym błędem jest interpretowanie wartości jako prawdopodobieństwa lub 

procentu. Czasami warto spojrzeć na to w ten sposób, ale wyniki zastosowania technik logiki rozmytej 



rzadko będą takie same, jak w przypadku zastosowania technik probabilistycznych, co może być 

mylące. 

Członkostwo w wielu zbiorach 

Wszystko może być jednocześnie członkiem wielu zbiorów. Na przykład postać może być zarówno 

głodna, jak i zraniona. To samo dotyczy zarówno zestawów klasycznych, jak i rozmytych. Często w 

logice tradycyjnej mamy do czynienia z grupą predykatów, które wzajemnie się wykluczają. Na przykład 

postać nie może być jednocześnie zraniona i zdrowa. W logice rozmytej już tak nie jest. Postać może 

być zraniona i zdrowa, może być wysoka i niska, może być pewna siebie i ciekawa. Postać będzie miała 

po prostu różne stopnie członkostwa dla każdego zestawu (np. może być 0,5 ranny i 0,5 zdrowego). 

Rozmytym odpowiednikiem wzajemnego wykluczenia jest wymóg, aby stopnie przynależności 

sumowały się do 1. Tak więc, jeśli zbiory postaci zranionych i zdrowych wzajemnie się wykluczają, to 

nieważne byłoby posiadanie postaci zranionej 0,4 i zdrowej 0,7. Podobnie, gdybyśmy mieli trzy 

wzajemnie wykluczające się zestawy – pewny siebie, ciekawy i przerażony – postać, która jest pewna 

siebie 0,2 i ciekawa 0,4 będzie być przerażonym 0.4. Rzadko zdarzają się implementacje rozmytego 

podejmowania decyzji, aby to wymusić. Większość implementacji dopuszcza dowolne zestawy 

wartości przynależności, opierając się na metodzie fuzzyfikacji, która daje zestaw wartości 

przynależności, które w przybliżeniu sumują się do 1. W praktyce wartości, które są nieco odbiegające, 

mają bardzo małą różnicę w wynikach.  

Fuzzyfikacja 

Logika rozmyta działa tylko ze stopniami przynależności do zbiorów rozmytych. Ponieważ nie jest to 

format, w którym większość gier przechowuje swoje dane, potrzebna jest pewna konwersja. 

Przekształcanie zwykłych danych w stopnie przynależności nazywa się fuzzyfikacją; cofnięcie go jest, co 

nie jest zaskoczeniem, defyzzyfikacją.  

Fuzzyfikacja numeryczna 

Najpopularniejszą techniką fuzzyfikacji jest zamiana wartości numerycznej na przynależność do 

jednego lub więcej zbiorów rozmytych. Postacie w grze mogą mieć na przykład pewną liczbę punktów 

wytrzymałości, które chcielibyśmy zamienić na przynależność do zestawów rozmytych „zdrowych” i 

„raniących”. Jest to realizowane przez funkcję członkostwa. Dla każdego zestawu rozmytego funkcja 

odwzorowuje wartość wejściową (w naszym przypadku punkty trafienia) na stopień przynależności. 

Rysunek przedstawia dwie funkcje przynależności, jedną dla zbioru „zdrowego” i jedną dla zbioru 

„zranienia”.  

 



Z tego zbioru funkcji możemy odczytać wartości przynależności. Zaznaczono dwie postacie: postać A 

jest zdrowa 0,8 i zraniona 0,2, a postać B jest zdrowa 0,3 i zraniona 0,7. Należy zauważyć, że w tym 

przypadku funkcje przynależności zostały wybrane w taki sposób, że generowane przez nie wartości 

zawsze sumują się do 1. Nie ma ograniczeń co do liczby różnych funkcji przynależności, które mogą 

opierać się na tej samej wartości wejściowej, a ich wartości nie muszą się sumować do 1.  

Fuzzyfikacja innych typów danych 

W kontekście gry często musimy również rozmyć wartości logiczne i wyliczenia. Najczęstszym 

podejściem jest przechowywanie wcześniej określonych wartości członkostwa dla każdego 

odpowiedniego zestawu. Postać może mieć wartość logiczną wskazującą, czy nosi potężny artefakt. 

Funkcja przynależności ma przechowywaną wartość zarówno dla prawdy, jak i dla fałszu, i wybierana 

jest odpowiednia wartość. Jeśli zbiór rozmyty odpowiada bezpośrednio wartości logicznej (jeśli zbiór 

rozmyty to na przykład „posiadanie potężnego artefaktu”), wówczas wartości przynależności będą 

wynosić 0 i 1. Ta sama struktura obowiązuje dla wartości wyliczanych, gdzie istnieją więcej niż dwie 

opcje: każda możliwa wartość ma z góry określoną przechowywaną wartość członkostwa. Na przykład 

w bijatykach sztuk walki postacie mogą posiadać jedną z szarf wskazujących na ich sprawność. Aby 

określić stopień przynależności do zbioru rozmytego „przerażający wojownik”, można użyć funkcji 

przynależności na rysunku. 

 

Defuzzyfikacja 

Po zastosowaniu dowolnej logiki rozmytej, jakiej potrzebujemy, pozostaje nam zestaw wartości 

przynależności do zbiorów rozmytych. Aby zamienić je z powrotem w przydatne dane, musimy użyć 

techniki defuzyfikacji. Technika fuzzyfikacji, którą przyjrzeliśmy się w ostatniej sekcji, jest dość 

oczywista i prawie wszechobecna. Niestety nie istnieje odpowiednio oczywista metoda rozmycia. 

Istnieje kilka możliwych technik rozmycia i nie ma jasnego konsensusu co do tego, która z nich jest 

najlepsza. Wszystkie mają podobną podstawową strukturę, ale różnią się wydajnością i stabilnością 

wyników. Defuzzification polega na przekształceniu zestawu wartości członkostwa w pojedynczą 

wartość wyjściową. Wartość wyjściowa jest prawie zawsze liczbą. Polega na posiadaniu zestawu funkcji 

przynależności dla wartości wyjściowej. Próbujemy odwrócić metodę fuzzyfikacji: znaleźć wartość 

wyjściową, która prowadziłaby do wartości przynależności, które znamy. Rzadko zdarza się, aby było 

to możliwe bezpośrednio. Na rysunku  



 

mamy wartości członkostwa 0,2, 0,4 i 0,7 dla zbiorów rozmytych „pełzanie”, „chód” i „bieg”. Funkcje 

przynależności pokazują, że nie ma możliwej wartości prędkości ruchu, która dawałaby nam te wartości 

przynależności, gdybyśmy ją wprowadzili do systemu fuzzyfikacji.Chcielibyśmy jednak zbliżyć się jak 

najbliżej, a każda metoda zbliża się do problemu w w inny sposób. Warto zauważyć, że terminy 

używane do opisu metod rozmycia są niejasne. Często znajdziesz różne algorytmy opisane pod tą samą 

nazwą. Brak jakiegokolwiek realnego znaczenia w stopniu wartości przynależności oznacza, że różne, 

ale podobne metody często dają równie użyteczne wyniki, zachęcają do zamieszania i różnorodności 

podejść. 

Korzystanie z najwyższego członkostwa 

Możemy po prostu wybrać zbiór rozmyty, który ma największy stopień przynależności i na tej 

podstawie wybrać wartość wyjściową. W naszym przykładzie powyżej wartość członkostwa „run” 

wynosi 0,7, więc możemy wybrać prędkość reprezentatywną dla biegania. Wybierane są cztery punkty 

wspólne: minimalna wartość, przy której funkcja zwraca 1 (czyli najmniejsza wartość, która dałaby 

wartość 1 dla przynależności do zbioru), maksymalna wartość (obliczona w ten sam sposób), średnia 

dwa, a dwusieczna funkcji. Dwusieczną funkcji oblicza się całkując pole pod krzywą funkcji 

przynależności i wybierając punkt, który przecina tę powierzchnię. Rysunek  

 

pokazuje to, wraz z innymi metodami, dla pojedynczej funkcji przynależności. Chociaż proces integracji 

może być czasochłonny, można go przeprowadzić jednorazowo, być może offline. Wynikowa wartość 

jest wtedy zawsze używana jako punkt reprezentatywny dla tego zbioru. Rysunek pokazuje wszystkie 

cztery wartości dla przykładu. Jest to technika bardzo szybka i prosta do wdrożenia. Niestety zapewnia 

tylko zgrubne rozmycie. Postać z wartościami członkostwa 0 creep, 0 walk, 1 run będzie miała 

dokładnie taką samą prędkość wyjściową jak postać z 0.33 creep, 0.33 walk, 0.34 run 

Mieszanie na podstawie członkostwa 

Prostym sposobem na obejście tego ograniczenia jest połączenie każdego charakterystycznego punktu 

na podstawie odpowiadającego mu stopnia przynależności. Tak więc postać z 0 pełzania, 0 chodzenia, 



1 biegiem użyje prędkości charakterystycznej dla zestawu biegu (obliczonej w dowolny ze sposobów, 

które widzieliśmy powyżej: minimalna, maksymalna, dwusieczna lub średnia). Postać z 0.33 pełzaniem, 

0.33 chodzeniem, 0.34 biegiem będzie miała prędkość podaną przez 

0:33vcreep + 0:33vwalk + 0:4vrun 

gdzie vcreep  to prędkość charakterystyczna dla pełzania, a pozostałe zmienne podobnie dla chodzenia i 

biegania. Jedynym warunkiem jest upewnienie się, że mnożniki są znormalizowane. Możliwe jest 

posiadanie postaci z 0,6 pełzania, 0,6 chodzenia, 0,7 biegu. Proste pomnożenie wartości członkostwa 

przez punkty charakterystyczne prawdopodobnie da prędkość wyjściową szybszą niż bieganie. Kiedy 

minimalne wartości są mieszane, wynikowa defuzzyfikacja jest często nazywana metodą Najmniejszej 

z Maksymalnej lub Lewą od Maksymalnej (LM). Podobnie mieszankę max-mam można nazwać Largest 

of Maximum (również czasami LM!) lub Right of Maximum. Mieszanka wartości średnich może być 

znana jako średnia maksymalna (MoM). Niestety, niektóre odniesienia zakładają, że mamy tylko jedną 

funkcję członkowską zaangażowaną w rozmycie. W tych odniesieniach można znaleźć te same nazwy 

metod, które są używane do reprezentowania form niemieszanych. Nazewnictwo metod defuzyfikacji 

jest często kwestią zgadywania. W praktyce nie ma znaczenia, jak się nazywają, o ile możesz znaleźć 

taki, który Ci odpowiada. 

Środek ciężkości 

Ta technika jest również znana jako środek ciężkości obszaru. Ta metoda uwzględnia wszystkie wartości 

członkostwa, a nie tylko największe. Po pierwsze, każda funkcja przynależności jest przycinana do 

wartości przynależności dla odpowiadającego jej zbioru. Tak więc, jeśli postać ma członkostwo w runie 

równe 0,4, funkcja członkostwa jest przycinana powyżej 0,4. Jest to pokazane na rysunku dla jednej i 

dla całego zestawu funkcji. 

 

Następnie znajduje się środek masy przyciętych obszarów, integrując każdy z nich po kolei. Ten punkt 

jest używany jako wartość wyjściowa. Punkt środka masy jest oznaczony na rysunku. Korzystanie z tej 

metody wymaga czasu. W przeciwieństwie do metody dwusiecznej pola powierzchni, nie możemy 

przeprowadzić integracji offline, ponieważ nie wiemy z góry, na jakim poziomie każda funkcja zostanie 

przycięta. Wynikowa integracja (często numeryczna, chyba że funkcja przynależności ma znaną całkę) 

może czas. Warto zauważyć, że ta metoda środka ciężkości, choć często stosowana, różni się od metody 

o identycznej nazwie w specyfikacji Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) do kontroli 

rozmytej. Wersja IEEE nie przycina każdej funkcji przed obliczeniem jej środka ciężkości. Wynikowy 

punkt jest zatem stały dla każdej funkcji przynależności, a zatem podlegałby podejściu punktów 

mieszanych w naszej kategoryzacji. 

Wybór metody defuzzyfikacji 



Chociaż w wielu aplikacjach wykorzystujących logikę rozmytą preferowane jest podejście środka 

ciężkości, jego implementacja jest dość skomplikowana i może utrudnić dodawanie nowych funkcji 

przynależności. Wyniki dostarczane przez podejście punktów mieszanych są często równie dobre i 

znacznie szybsze do obliczenia. Obsługuje również przyspieszenie implementacji, które eliminuje 

potrzebę korzystania z funkcji członkostwa. Zamiast obliczać reprezentatywne punkty każdej funkcji, 

możesz po prostu określić wartości bezpośrednio. Wartości te można następnie mieszać w normalny 

sposób. W naszym przykładzie możemy określić, że prędkość pełzania wynosi 0,2 metra na sekundę, 

spacer 1 metr na sekundę, a bieg 3 metry na sekundę. Defuzzyfikacja jest wtedy po prostu ważoną 

sumą tych wartości, opartą na znormalizowanych stopniach przynależności.  

Defuzzyfikacja do wartości logicznej 

Aby uzyskać wynik logiczny, używamy pojedynczego zestawu rozmytego i wartości odcięcia. Jeżeli 

stopień przynależności do zbioru jest mniejszy niż wartość odcięcia, wynik jest uważany za fałszywy; w 

przeciwnym razie uważa się to za prawdziwe. Jeśli kilka zbiorów rozmytych musi przyczynić się do 

podjęcia decyzji, są one zwykle łączone przy użyciu reguły rozmytej (patrz poniżej) w jeden zestaw, 

który można następnie rozmyć do wyjściowej wartości logicznej.  

Defuzzyfikacja do wartości wyliczanej 

Metoda rozmycia wartości wyliczanej zależy od tego, czy różne wyliczenia tworzą serię, czy są to 

niezależne kategorie. Nasz poprzedni przykład pasów do sztuk walki tworzy serię: pasy są w porządku, 

a ich stopień sprawności rośnie. Z kolei zestaw wyliczonych wartości może reprezentować różne 

działania do wykonania: postać może decydować, czy zjeść, spać, czy obejrzeć film. Nie da się ich łatwo 

ułożyć w dowolnej kolejności. Wyliczenia, które można zamówić, są często rozmyte jako wartość 

liczbowa. Każda z wyliczonych wartości odpowiada niepokrywającemu się zakresowi liczb. 

Defuzzyfikacja przebiega dokładnie tak, jak w przypadku każdego innego wyjścia numerycznego, a 

następnie dodatkowy krok umieszcza wyjście w odpowiednim zakresie, zamieniając go w jedną z 

wyliczonych opcji. Rysunek  

 

pokazuje to w akcji na przykładzie sztuk walki: dezfuzzyfikacja skutkuje wartością „mocy”, która jest 

następnie przekształcana na odpowiedni kolor pasa. Wyliczenia, których nie można uporządkować, są 

zwykle rozmyte, upewniając się, że zestaw rozmyty odpowiada każdej możliwej opcji (na przykład za 

pomocą reguły rozmytej do łączenia innych zestawów). Może istnieć rozmyty zestaw do „jedzenia”, 



inny do „spania”, a inny do „oglądania filmu”. Wybierany jest zestaw, który ma najwyższą wartość 

członkostwa, a odpowiadająca mu wartość wyliczeniowa jest wyprowadzana. 

Łączenie faktów 

Teraz, gdy omówiliśmy zbiory rozmyte i ich członkostwo oraz sposób wchodzenia i wyprowadzania 

danych z logiki rozmytej, możemy przyjrzeć się samej logice. Logika rozmyta jest podobna do logiki 

tradycyjnej; Operatory logiczne (takie jak AND, OR i NOT) służą do łączenia prawdziwości prostych 

faktów w celu zrozumienia prawdziwości złożonych faktów. Jeśli znamy dwa oddzielne fakty „pada 

deszcz” i „zimno”, to wiemy, że stwierdzenie „pada deszcz i zimno” również jest prawdziwe. W 

przeciwieństwie do tradycyjnej logiki, teraz każdy prosty fakt nie jest prawdziwy ani fałszywy, ale jest 

wartością liczbową - stopniem przynależności do odpowiadającego mu zbioru rozmytego. Może padać 

częściowo deszcz (członkostwo 0,5) i lekko zimno (członkostwo 0,2). Musimy być w stanie obliczyć 

wartość prawdy dla zdań złożonych, takich jak „pada deszcz i zimno”. W logice tradycyjnej używamy 

tabeli prawdy, która mówi nam, jaka prawdziwość zdania złożonego jest oparta na różnych możliwych 

wartościach prawdziwości jego składników. Więc AND jest reprezentowane jako: 

 

W logice rozmytej każdy operator ma regułę numeryczną, która pozwala nam obliczyć stopień 

prawdziwości na podstawie stopni prawdziwości każdego z jego wejść. Rozmyta reguła AND to 

m (A AND B) = min(mA;mB) 

gdzie mA jest stopniem przynależności do zbioru A (tj. wartością logiczną A). Zgodnie z obietnicą, tabela 

prawdy dla tradycyjnej logiki odpowiada tej regule, gdy 0 jest używane jako fałsz, a 1 jest używane jako 

prawda: 

 

Odpowiednia reguła dla OR to 

m(A OR B) = max(mA;mB) 

i NOT jest to  

m(NOT A) = 1 – mA 

Zauważ, że podobnie jak tradycyjna logika, operator NOT odnosi się tylko do jednego faktu, podczas 

gdy AND i OR odnoszą się do dwóch faktów. Te same odpowiedniki obecne w logice tradycyjnej są 

używane w logice rozmytej. Więc  

A OR B = NOT (NOT A I NOT B) 

Korzystając z tych zależności, otrzymujemy następującą tabelę operatorów logiki rozmytej: 



 

Te definicje są zdecydowanie najczęstsze. Niektórzy badacze zaproponowali użycie alternatywnych 

definicji dla AND i OR, a zatem także dla innych operatorów. Przyjęcie tych definicji jest dość 

bezpieczne; alternatywne sformułowania są prawie zawsze wyraźnie podane, gdy są używane. A 

implementując logikę rozmytą we własnej grze, nie ma wyraźnej przewagi nad korzystaniem z 

jakiejkolwiek alternatywy.  

Zasady rozmyte 

Ostatnim elementem logiki rozmytej, którego będziemy potrzebować, jest koncepcja reguły rozmytej. 

Reguły rozmyte wiążą znane członkostwo pewnych zbiorów rozmytych w celu wygenerowania nowych 

wartości członkowstwa dla innych zbiorów rozmytych. Możemy na przykład powiedzieć: „Jeśli zbliżamy 

się do zakrętu i jedziemy szybko, powinniśmy hamować”. Ta zasada odnosi się do dwóch zestawów 

danych wejściowych: „blisko rogu” i „szybka podróż”. Określa stopień przynależności do zbioru 

trzeciego, „powinien hamować”. Korzystając z definicji AND podanej powyżej, widzimy, że: 

mShould Brake= min (mClose to Corner; mTraveling Quickly) 

Gdybyśmy wiedzieli, że jesteśmy „blisko narożnika” z członkostwem 0,6 i „szybko podróżujemy” z 

członkostwem 0,9, to wiedzielibyśmy, że nasze członkostwo „powinien hamować” wynosi 0,6. 

PODEJMOWANIE DECYZJI Z LOGIKAMI ROZMYTYMI 

Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić z logiką rozmytą, aby podejmować decyzje. Możemy go użyć w 

dowolnym systemie, w którym normalnie mielibyśmy tradycyjną logikę AND, NOT i OR. Może być 

używany do określenia, czy przejścia w maszynie stanów powinny zostać uruchomione. Może być 

stosowany również w regułach systemu regułowego omówionego później. W tej sekcji przyjrzymy się 

innej strukturze podejmowania decyzji, która używa tylko reguł zawierających operator logiki rozmytej 

AND. Algorytm nie ma nazwy. Deweloperzy często nazywają to po prostu „logiką rozmytą”. Jest on 

pobierany z poddziedziny logiki rozmytej zwanej sterowaniem rozmytym i jest zwykle używany do 

budowy sterowników przemysłowych, które podejmują działania w oparciu o zestaw danych 

wejściowych. Słyszałem, że nazywa się to rozmytą maszyną stanów, chociaż jest to nazwa nadawana 

częściej innemu algorytmowi. Nieuchronnie można by powiedzieć, że nazewnictwo tych algorytmów 

jest nieco rozmyte.  

Problem 

W wielu problemach można wykonać zestaw różnych działań, ale nie zawsze jest jasne, które z nich 

jest najlepsze. Często skrajności są bardzo łatwe do określenia, ale pośrodku znajdują się szare obszary. 

Szczególnie trudno jest zaprojektować rozwiązanie, gdy działania są nie tylko włączane/wyłączane, ale 

mogą być w pewnym stopniu zastosowane. Weźmy wspomniany powyżej przykład prowadzenia 

samochodu. Czynności dostępne dla samochodu obejmują kierowanie i kontrolę prędkości 

(przyspieszanie i hamowanie), które można wykonywać w różnych stopniach. Można gwałtownie 

zahamować do zatrzymania lub po prostu nacisnąć hamulec, aby zmniejszyć prędkość. Jeśli samochód 

jedzie na oślep z dużą prędkością w ciasny zakręt, jest całkiem jasne, że chcielibyśmy zahamować. Jeśli 



samochód wypadnie z zakrętu na początku długiej prostej, to chcielibyśmy przycisnąć pedał gazu. Te 

skrajności są jasne, ale dokładnie, kiedy należy hamować i jak mocno wcisnąć pedał, są szare obszary, 

które odróżniają świetnych kierowców od przeciętnych. Techniki podejmowania decyzji, których 

używaliśmy do tej pory, nie pomogą nam zbytnio w tych okolicznościach. Moglibyśmy na przykład 

zbudować drzewo decyzyjne lub maszynę skończoną, aby pomóc nam hamować we właściwym czasie, 

ale byłby to proces albo/albo. Osoba podejmująca decyzje w oparciu o logikę rozmytą powinna pomóc 

w reprezentowaniu tych szarych obszarów. Możemy użyć rozmytych reguł napisanych, aby radzić sobie 

w ekstremalnych sytuacjach. Reguły te powinny generować rozsądne (choć niekoniecznie optymalne) 

wnioski dotyczące tego, które działanie jest najlepsze w każdej sytuacji pośredniej.  

Algorytm 

Osoba podejmująca decyzje ma dowolną liczbę wyraźnych danych wejściowych. Mogą to być wartości 

liczbowe, wyliczane lub logiczne. Każde wejście jest mapowane na stany rozmyte przy użyciu funkcji 

przynależności, jak opisano wcześniej. Niektóre implementacje wymagają, aby dane wejściowe były 

podzielone na dwa lub więcej stanów rozmytych, tak aby suma ich stopni członkostwa wynosiła 1. 

Innymi słowy, zbiór stanów reprezentuje wszystkie możliwe stany dla tego wejścia. Zobaczymy, jak ta 

właściwość pozwala nam na optymalizacje w dalszej części sekcji. Rysunek 5.44 pokazuje przykład tego 

z trzema wartościami wejściowymi: pierwsza i druga mają dwa odpowiadające sobie stany, a trzecia 

ma trzy stany.  

 

Tak więc zestaw wyraźnych danych wejściowych jest mapowany na wiele stanów, które można 

uporządkować w wzajemnie wykluczające się grupy. Oprócz tych stanów wejściowych mamy zestaw 

stanów wyjściowych. Te stany wyjściowe są normalnymi stanami rozmytymi, reprezentującymi różne 

możliwe akcje, które postać może wykonać. Łączenie stanów wejściowych i wyjściowych to zestaw 

reguł rozmytych. Zazwyczaj reguły mają strukturę:  

IF input-state-1 AND ... AND input-state-n THEN output-state 



Na przykład, używając trzech danych wejściowych na powyższym rysunku, możemy mieć reguły takie 

jak:  

IF chasing AND corner-entry AND going-fast THEN brake 

IF leading AND mid-corner AND going-slow THEN accelerat 

Reguły są skonstruowane w taki sposób, że każda klauzula w regule jest stanem z innego ostrego 

wejścia. Klauzule są zawsze połączone z rozmytym AND. W tym przykładzie zawsze są trzy klauzule, 

ponieważ mieliśmy trzy wyraźne dane wejściowe, a każda klauzula reprezentuje jeden ze stanów z 

każdego wejścia. Powszechnym wymogiem jest posiadanie pełnego zestawu reguł: po jednej dla każdej 

kombinacji stanów z każdego wejścia. W naszym przykładzie dałoby to 18 reguł (2 × 3 × 3). Aby 

wygenerować dane wyjściowe, przechodzimy przez każdą regułę i obliczamy stopień przynależności do 

stanu wyjściowego. Jest to po prostu kwestia przyjęcia minimalnego stopnia przynależności dla stanów 

wejściowych w tej regule (ponieważ są one łączone za pomocą AND). Ostateczny stopień członkostwa 

dla każdego stanu wyjściowego będzie maksymalnym wynikiem z dowolnej z obowiązujących reguł. Na 

przykład w uproszczonej wersji poprzedniego przykładu mamy dwa wejścia (położenie narożne i 

prędkość), każdy z dwoma możliwymi stanami. Blok reguł wygląda następująco:  

IF corner-entry AND going-fast THEN brake 

IF corner-exit AND going-fast THEN accelerate 

IF corner-entry AND going-slow THEN accelerate 

IF corner-exit AND going-slow THEN accelerate 

Możemy mieć następujące stopnie członkostwa:  

Corner-entry = 0:1 

Corner-exit = 0:9 

Going-fast = 0:4 

Going-slow = 0:6 

Wtedy wyniki z każdej reguły są:  

Brake = min(0:1; 0:4) = 0:1 

Accelerate = min(0:9; 0:4) = 0:4 

Accelerate = min(0:1; 0:6) = 0:1 

Accelerate = min(0:9; 0:6) = 0:6 

Tak więc ostateczna wartość hamulca wynosi 0,1, a ostateczna wartość przyspieszenia to maksimum 

stopni podanych przez każdą regułę, czyli 0,6. Poniższy pseudokod zawiera skrót, który oznacza, że nie 

musimy obliczać wszystkich wartości dla wszystkich reguł. Rozważając na przykład drugą regułę 

przyspieszenia, wiemy, że wyjście przyspieszenia będzie co najmniej 0,4 (wynik z pierwszej reguły 

przyspieszenia). Gdy tylko zobaczymy wartość 0,1, wiemy, że ta reguła będzie miała wynik nie większy 

niż 0,1 (ponieważ przyjmuje minimum). Przy już wartości 0,4 bieżąca reguła nie może być maksymalną 

wartością przyspieszenia, więc równie dobrze możemy przestać przetwarzać tę regułę. Po 

wygenerowaniu poprawnych stopni przynależności dla stanów wyjściowych, możemy wykonać 



defuzzification, aby określić, co zrobić (w naszym przykładzie możemy wypisać wartość liczbową, aby 

wskazać, jak mocno przyspieszyć lub zahamować w tym przypadku umiarkowane przyspieszenie).  

Struktura reguły 

Warto mieć jasność co do zastosowanej powyżej struktury reguł. Jest to struktura, która umożliwia 

efektywne obliczanie stopnia przynależności do stanu wyjściowego. Reguły można przechowywać w 

prosty sposób jako listę stanów i są one zawsze traktowane w ten sam sposób, ponieważ mają ten sam 

rozmiar (jedna klauzula na zmienną wejściową), a ich klauzule są zawsze łączone za pomocą operatora 

AND. Natknąłem się na kilka mylących zasobów, najczęściej stron internetowych i samouczków, które 

przedstawiają tę strukturę tak, jakby była w jakiś sposób fundamentalna dla samej logiki rozmytej. Nie 

ma nic złego w używaniu dowolnej struktury reguły obejmującej wszelkiego rodzaju operacje rozmyte 

(AND, OR, NOT itp.) i dowolną liczbę klauzul. W przypadku bardzo złożonych decyzji z dużą ilością 

danych wejściowych analizowanie ogólnych reguł logiki rozmytej może być szybsze. Z zastrzeżeniem, 

że zbiór stanów rozmytych dla jednego wejścia reprezentuje wszystkie możliwe stany, oraz z 

dodatkowym ograniczeniem, że obecne są wszystkie możliwe kombinacje reguł (nazwę te reguły 

„formatu blokowego”), system ma zgrabną właściwość matematyczną. Dowolne reguły ogólne 

wykorzystujące dowolną liczbę klauzul w połączeniu z dowolnymi operatorami rozmytymi można 

wyrazić jako zestaw reguł formatu blokowego. Jeśli masz problem z zauważeniem tego, zauważ, że z 

pełnym zestawem reguł AND, możemy określić dowolną tabelę prawdy, którą nam się podoba 

(spróbuj). Każdy zestaw spójnych reguł będzie miał własną tabelę prawdy i możemy ją bezpośrednio 

modelować za pomocą reguł formatu blokowego. Teoretycznie każdy zestaw (niesprzecznych) reguł 

można przekształcić w nasz format. Chociaż istnieją przekształcenia w tym celu, są one przydatne tylko 

do konwersji istniejącego zestawu reguł. Aby stworzyć grę, lepiej zacząć od zakodowania reguł w 

formacie, w jakim są potrzebne. 

Pseudo kod 

Rozmyty decydent można zaimplementować w następujący sposób:  

1 function fuzzyDecisionMaker(inputs: any[], 

2 membershipFns: MembershipFunction[][], 

3 rules: FuzzyRule[]) -> float[]: 

4 # Will hold the degrees of membership for each input state and 

5 # output state, respectively.  

6 inputDom: float[] = [] 

7 outputDom: float[] = [0, 0, ... , 0]  

8 

9 # Convert the inputs into state values.  

10 for i in 0..len(inputs):  

11 # Get the input value.  

12 input = inputs[i]  

13 



14 # Get the membership functions for this input.  

15 membershipFnList = membershipFns[i]  

16 

17 # Go through each membership function.  

18 for membershipFn in membershipFnList:  

19 # Convert the input into a degree of membership.  

20 inputDom[membershipFn.stateId] = membershipFn.dom(input)  

21 

22 # Go through each rule.  

23 for rule in rules:  

24 # Get the current output d.o.m. for the conclusion state.  

25 best = outputDom[rule.conclusionStateId]  

26 

27 # Hold the minimum of the inputDoms seen so far.  

28 min = 1 

29 

30 # Go through each state in the input of the rule.  

31 for state in rule.inputStateIds:  

32 # Get the d.o.m. for this input state.  

33 dom = inputDom[state]  

34 

35 # If we’re smaller than the best conclusion so far, we may 

36 # as well exit now, because even if we are the smallest in 

37 # this rule, the conclusion will not be the best overall.  

38 if dom < best:  

39 break continue # i.e., go to next rule.  

40 

41 # Check if we’re the lowest input d.o.m. so far.  

42 if dom < min:  

43 min = dom 

44 



45 # min now holds the smallest d.o.m. of the inputs, and because 

46 # we didn’t break above, we know it is larger than the current 

47 # best, so write the current best.  

48 outputDom[rule.conclusionStateId] = min 

49 

50 # Return the output state degrees of membership.  

51 return outputDom 

 

Funkcja przyjmuje jako dane wejściowe zestaw zmiennych wejściowych, listę list funkcji przynależności 

oraz listę reguł. Funkcje przynależności są zorganizowane na listach, gdzie każda funkcja na liście 

operuje na tej samej zmiennej wejściowej. Listy te są następnie łączone w ogólną listę z jednym 

elementem na zmienną wejściową. Dane wejściowe i listy MembersFns mają zatem taką samą liczbę 

elementów.  

Struktury danych i interfejsy 

Funkcje członkowskie potraktowałem jako struktury o następującej postaci:  

1 class MembershipFunction:  

2 stateId: int 

3 function dom(input: any) -> float 

gdzie stateId jest unikalnym identyfikatorem całkowitym stanu rozmytego, dla którego funkcja oblicza 

stopień przynależności. Jeśli funkcje przynależności definiują ciągły zestaw identyfikatorów liczony od 

zera, to odpowiednie stopnie przynależności mogą być po prostu przechowywane w tablicy. Reguły 

działają również jako struktury w powyższym kodzie i mają następującą postać:  

1 class FuzzyRule:  

2 inputStateIds: int[] 

3 conclusionStateId: int 

gdzie inputStateIds jest listą identyfikatorów dla stanów po lewej stronie reguły, a contextStateId jest 

identyfikatorem całkowitym dla stanu wyjściowego po prawej stronie reguły. Identyfikator stanu 

konkluzji jest również używany, aby umożliwić zapisanie nowo wygenerowanego stopnia członkostwa 

w tablicy. Numery identyfikacyjne stanów wejścia i wyjścia powinny zaczynać się od 0 i być ciągłe (tj. 

jest wejście 0 i wyjście 0, wejście 1 i wyjście 1 itd.). Są traktowane jako indeksy w dwóch oddzielnych 

tablicach.  

Uwagi dotyczące implementacji 

Powyższy kod można zaimplementować w taki sposób, aby obliczenia były wykonywane równolegle, 

przy użyciu szerokich rejestrów dostępnych w sprzęcie SIMD (na przykład rozszerzenia SSE komputera 

PC lub kod GPU ogólnego przeznaczenia). W takim przypadku przedstawiony kod zwarcia zostanie 

pominięty; tak ciężkie rozgałęzienie nie nadaje się do zrównoleglania algorytmu. W rzeczywistej 

implementacji często zachowuje się stopnie przynależności dla wartości wejściowych, które pozostają 



takie same w poszczególnych ramkach, zamiast wysyłać je za każdym razem przez funkcje 

przynależności. Blok reguł jest duży, ale przewidywalny. Ponieważ istnieje każda możliwa kombinacja, 

możliwe jest uporządkowanie reguł tak, aby nie musiały przechowywać listy identyfikatorów stanów 

wejściowych. Można użyć pojedynczej tablicy zawierającej wnioski, która jest indeksowana 

przesunięciami dla każdej możliwej kombinacji stanów wejściowych. 

Wydajność 

Algorytmem jest O(n + m) w pamięci, gdzie n to liczba stanów wejściowych, a m to liczba stanów 

wyjściowych. Po prostu posiada stopień członkostwa dla każdego. Poza samym algorytmem reguły 

muszą być przechowywane. To wymaga: 

 

 

pamięci, gdzie ni to liczba stanów przypadających na zmienną wejściową, a i to liczba zmiennych 

wejściowych. Więc, 

 

 

Algorytm to 

 

 

na czas, bo są 

 

 

zasady, a każda z nich ma klauzule i. Każda klauzula musi zostać oceniona w algorytmie. 

Słabości 

Ogromną słabością tego podejścia jest brak skalowalności. Działa dobrze dla małej liczby zmiennych 

wejściowych i małej liczby stanów na zmienną. Przetworzenie systemu z 10 zmiennymi wejściowymi, 

każda z 5 stanami, wymagałoby prawie 10 milionów reguł. To znacznie przekracza możliwości 

tworzenia. W przypadku większych systemów tego rodzaju możemy albo użyć niewielkiej liczby 



ogólnych reguł rozmytych, albo użyć metody Combs do tworzenia reguł, w której liczba reguł skaluje 

się liniowo wraz z liczbą stanów wejściowych.  

Metoda grzebieniowa 

Metoda Combsa opiera się na prostym wyniku logiki klasycznej: regule postaci:  

(a AND b) ENTAILS c 

można wyrazić jako:  

(a ENTAILS c) OR (b ENTAILS c)  

gdzie ENTAILS jest operatorem logicznym z własną tabelą prawdy:  

a :  b :  a ENTAILS b 

true :  true : true 

true : false : false 

false : true : true 

false : false : false 

W ramach ćwiczenia możesz utworzyć tabele prawdy dla dwóch poprzednich instrukcji logicznych i 

sprawdzić, czy są one równe. Operator ENTAILS jest odpowiednikiem „IF a THEN b”. Mówi, że powinno 

być prawdziwe, to b musi być prawdziwe. Jeśli a nie jest prawdziwe, nie ma znaczenia, czy b jest 

prawdziwe, czy nie. Na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, że (fałsz ENTAILS prawda) jest 

prawdą, ale jest to całkiem logiczne. Załóżmy, że powiemy, że:  

IF I-am-in-the-bath THEN I-am-wet 

Tak więc, jeśli jestem w wannie, będę mokry (oczywiście ignorując możliwość, że jestem w pustej 

wannie). Ale możesz być mokry z wielu innych powodów: złapania deszczu, brania prysznica i tak dalej. 

Więc jestem-mokry może być prawdą, a jestem-w-wannie może być fałszem, a zasada nadal będzie 

obowiązywać. Oznacza to, że możemy napisać:  

IF a AND b THEN c 

jak:  

(IF a THEN c) OR (IF b THEN c)  

Wcześniej powiedzieliśmy, że konkluzje reguł są połączone OR, więc możemy podzielić nową regułę 

formatu na dwie osobne reguły:  

IF a THEN c 

IF b THEN c 

Na potrzeby tej dyskusji nazwę to formatem Combs (chociaż nie jest to powszechnie używane 

określenie). To samo działa w przypadku większych reguł:  

IF a-1 AND ... AND a-n THEN c 

można przepisać jako:  

IF a-1 THEN c 



...   

IF a-n THEN c 

Tak więc przeszliśmy od reguł obejmujących wszystkie możliwe kombinacje stanów do prostego 

zestawu reguł z tylko jednym stanem w klauzuli IF i jednym w klauzuli THEN. Ponieważ nie mamy już 

żadnych kombinacji, będzie tyle samo reguł, co istniejące stany wejściowe. Nasz przykład z 10 danymi 

wejściowymi z 5 stanami każdy daje nam tylko 50 reguł zamiast 10 milionów. Jeśli reguły można zawsze 

rozłożyć na tę formę, to po co w ogóle zawracać sobie głowę regułami formatu blokowego? Cóż, do tej 

pory przyglądaliśmy się tylko dekompozycji jednej reguły i ukryliśmy problem. Rozważ parę zasad:  

IF corner-entry AND going-fast THEN brake 

IF corner-exit AND going-fast THEN accelerate 

Są one rozkładane na cztery zasady:  

IF corner-entry THEN brake 

IF going-fast THEN brake 

IF corner-exit THEN accelerate 

IF going-fast THEN accelerate 

To niespójny zestaw zasad; nie możemy jednocześnie hamować i przyspieszać. Więc kiedy jedziemy 

szybko, co to będzie? Odpowiedź jest oczywiście taka, że zależy to od tego, gdzie jesteśmy w kącie. Tak 

więc, chociaż jedną regułę można rozłożyć, więcej niż jedna reguła nie. W przeciwieństwie do reguł 

formatu blokowego, nie możemy przedstawić żadnej tabeli prawdy za pomocą reguł formatu Combs. 

Z tego powodu nie ma możliwości przekształcenia, które konwertuje ogólny zestaw reguł do tego 

formatu. Może się tak zdarzyć, że określony zestaw reguł można przekonwertować na format 

grzebienia, ale to po prostu szczęśliwy zbieg okoliczności. Zamiast tego metoda Combs zaczyna się od 

zera: projektanci logiki rozmytej tworzą reguły, ograniczając się tylko do formatu Combs. Ogólne 

wyrafinowanie systemu logiki rozmytej będzie nieuchronnie ograniczone, ale łatwość tworzenia reguł 

oznacza, że można je łatwiej modyfikować. Nasz działający przykład, który w formacie blokowym był 

IF corner-entry AND going-fast THEN brake 

IF corner-exit AND going-fast THEN accelerate 

IF corner-entry AND going-slow THEN accelerate 

IF corner-exit AND going-slow THEN accelerate 

można wyrazić jako:  

IF corner-entry THEN brake 

IF corner-exit THEN accelerate 

IF going-fast THEN brake 

IF going-slow THEN accelerate 

Z wejściami:  

Corner-entry = 0:1 



Corner-exit = 0:9 

Going-fast = 0:4 

Going-slow = 0:6 

reguły formatu blokowego dały nam wyniki 

Brake = 0:1 

Accelerate = 0:6 

Natomiast metoda Combs daje nam:  

Brake = 0:4 

Accelerate = 0:9 

Gdy oba zestawy wyników zostaną rozmyte, oba prawdopodobnie doprowadzą do niewielkiego 

przyspieszenia. Metoda Combsa jest zaskakująco praktyczna w systemach logiki rozmytej. Gdyby 

metoda Combsa została zastosowana w logice klasycznej (np. budowanie warunków dla przejść między 

stanami), byłaby ona beznadziejnie restrykcyjna. Jednak w logice rozmytej wiele stanów rozmytych 

może być aktywnych w tym samym czasie, a to oznacza, że mogą ze sobą oddziaływać (możemy na 

przykład zarówno hamować, jak i przyspieszać, ale ogólna zmiana prędkości zależy od stopnia 

przynależności obu państw). Ta interakcja oznacza, że metoda Combs tworzy reguły, które nadal mogą 

generować efekty interakcji między stanami, nawet jeśli te interakcje nie są już wyraźnie określone w 

regułach. 

MASZYNY W STANIE ROZMYTYM 

Chociaż programiści często mówią o rozmytych maszynach stanowych, nie zawsze mają na myśli to 

samo. Maszyna stanów rozmytych może być dowolną maszyną stanów z pewnym elementem 

rozmytym. Może ona mieć przejścia, które używają logiki rozmytej do wyzwalania, lub może używać 

stanów rozmytych zamiast stanów konwencjonalnych. Może nawet zrobić jedno i drugie. Chociaż 

widziałem kilka podejść, z których żadne nie jest szczególnie rozpowszechnione, jako przykład zilustruję 

to podejście za pomocą prostej maszyny stanów, która używa stanów rozmytych, ale wyraźnych 

wyzwalaczy dla przejść.  

Problem 

Zwykłe automaty stanowe są odpowiednie, gdy postać jest wyraźnie w takim lub innym stanie. Jak 

widzieliśmy, istnieje wiele sytuacji, w których istnieją szare obszary. Chcielibyśmy mieć maszynę 

stanów, która potrafiłaby rozsądnie obsługiwać zmiany stanów, jednocześnie pozwalając postaci na 

przebywanie w wielu stanach w tym samym czasie.  

Algorytm 

W konwencjonalnej maszynie stanu śledziliśmy bieżący stan jako pojedynczą wartość. Teraz możemy 

być w dowolnym lub nawet we wszystkich stanach z pewnym stopniem członkostwa (DOM). Dlatego 

każdy stan ma swoją własną wartość DOM. Aby określić, które stany są aktualnie aktywne (tj. mają 

DOM większy od zera), możemy po prostu przejrzeć wszystkie stany. W większości praktycznych 

zastosowań tylko podzbiór stanów będzie aktywny w danym momencie, więc bardziej efektywne może 

być utrzymywanie oddzielnej listy wszystkich aktywnych stanów. W każdej iteracji automatu stanów 

przejścia należące do wszystkich aktywnych stanów mają szansę na wyzwolenie. Uruchamiane jest 

pierwsze przejście w każdym stanie aktywnym. Oznacza to, że w jednej iteracji może nastąpić wiele 



przejść. Jest to niezbędne do utrzymania nieostrości maszyny. Niestety, ponieważ zaimplementujemy 

maszynę stanów na komputerze szeregowym, przejścia nie mogą być jednoczesne. Możliwe jest 

buforowanie wszystkich przejść odpalania i określenie ogólnego efektu ich połączenia. W naszym 

algorytmie użyjemy prostszego procesu: odpalimy przejścia należące do każdego stanu w malejącej 

kolejności DOM. Jeśli przejście zostanie uruchomione, może przejść do dowolnej liczby nowych 

stanów. Samo przejście ma również powiązany stopień przejścia. DOM stanu docelowego jest 

podawany przez DOM bieżącego stanu ORAZ ze stopniem przejścia. Na przykład stan A ma DOM 0,4, a 

jedno z jego przejść T prowadzi do innego stanu B o stopniu przejścia 0,6. Załóżmy na razie, że DOM B 

wynosi obecnie zero. Nowy DOM B będzie:  

MB = M (A AND T) = min(0:4; 0:6) = 0:4 

gdzie Mx jest stopniem przynależności do zbioru x, jak poprzednio. Jeśli aktualny DOM stanu B nie jest 

równy zero, to nowa wartość będzie OR-edycja z istniejącą wartością. Załóżmy, że obecnie wynosi 0,3, 

mamy 

MB = M (B OR (A AND T)) = max(0:3; 0:4) = 0:4 

W tym samym czasie stan początkowy przejścia jest połączony AND z NOT T; to znaczy stopień, w jakim 

nie wychodzimy ze stanu początkowego, jest określony przez jeden minus stopień przejścia. W naszym 

przykładzie stopień przejścia wynosi 0,6. Jest to równoznaczne z powiedzeniem, że dzieje się 0,6 

przejścia, więc 0,4 przejścia się nie dzieje. DOM dla stanu A określa wzór:  

MA= M (A AND NOT T)= min(0:4; 1 - 0:6) = 0:4 

Jeśli przekształcisz to w wyraźną logikę, jest to równoważne z normalnym zachowaniem automatu 

stanów: stan początkowy jest aktywny ORAZ odpalanie przejścia powoduje, że stan końcowy jest 

aktywny. Ponieważ każde takie przejście spowoduje, że stan końcowy będzie aktywny, może istnieć 

kilka możliwych źródeł (tj. są one połączone razem). Podobnie, gdy przejście zostanie uruchomione, 

stan początkowy jest wyłączony, ponieważ przejście skutecznie przejęło swoją aktywację i przekazało 

ją dalej. Przejścia są wyzwalane w taki sam sposób, jak w przypadku automatów skończonych. Ukryję 

tę funkcjonalność za wywołaniem metody, aby można było wykonywać wszelkiego rodzaju testy, w 

tym testy z wykorzystaniem logiki rozmytej, jeśli jest to wymagane. Jedyną inną modyfikacją, jakiej 

potrzebujemy, jest zmiana sposobu wykonywania akcji. Ponieważ akcje w systemie logiki rozmytej są 

zwykle skojarzone z wartościami, które zostały rozmyte, a defuzzyfikacja zazwyczaj używa więcej niż 

jednego stanu, nie ma sensu, aby stany bezpośrednio żądały akcji. Zamiast tego wydzieliłem wszystkie 

żądania akcji z automatu stanów i założyłem, że istnieje dodatkowy, zewnętrzny proces defuzzyfikacji 

używany do określenia wymaganej akcji. 

Pseudo kod 

Algorytm jest prostszy niż automaty stanowe, które widzieliśmy wcześniej. Można go zrealizować w 

następujący sposób:  

1 class FuzzyStateMachine:  

2 # Holds a state along with its current degree of membership.  

3 class StateAndDOM:  

4 state: int 

5 dom: float 



6 

7 # The initial states, along with DOM values.  

8 initialStates: StateAndDOM[] 

9 

10 # The current states, with DOM values.  

11 currentStates = initialStates 

12 

13 # Checks and applies transitions.  

14 function update(): 

15 # Sorts the current states into DOM order.  

16 statesInOrder = currentStates.sortByDecreasingDOM() 

17 

18 # Go through each state in turn.  

19 for state in statesInOrder:  

20 

21 # Go through each transition in the state.  

22 for transition in currentState.getTransitions(): 

23 

24 # Check for triggering.  

25 if transition.isTriggered(): 

26 # Get the transition’s degree of transition.  

27 dot = transition.getDot() 

28 

29 # Move into all target states.  

30 for endState in transition.getTargetStates(): 

31 # Update the degree of membership.  

32 end = currentStates.get(endState)  

33 end.dom = max(end.dom, min(state.dom, dot))  

34 

35 # Check if the state is new.  

36 if end.dom > 0 and not end in currentStates:  



37 currentStates.append(end)  

38 

39 # Remove some membership from the start.  

40 state.dom = min(state.dom, 1 - dot)  

41 

42 # Check if we need to remove the start state.  

43 if state.dom <= 0.0:  

44 currentStates.remove(state)  

45 

46 # We don’t look at any more transitions for this 

47 # active state.  

48 break 

Struktury danych i interfejsy 

Elementem currentStates jest lista instancji StateAndDom. Oprócz normalnych operacji w stylu 

listowym (tj. iteracji, usuwania elementu, testowania członkostwa, dodawania elementu) obsługuje 

dwie operacje specyficzne dla tego algorytmu. Metoda sortByDecreasingDOM zwraca kopię listy 

posortowanej w kolejności malejących wartości DOM. Nie tworzy kopii żadnej z instancji StateAndDom 

na liście. Potrzebujemy kopii, ponieważ będziemy wprowadzać zmiany w oryginale podczas 

przeglądania jego zawartości. Może to powodować problemy lub nieskończone pętle (chociaż w tym 

algorytmie nie będą powodowane żadne nieskończone pętle), więc należy tego unikać jako dobrą 

praktykę programistyczną. Metoda get wyszukuje na liście instancję StateAndDom z jej składowej 

stanu. Ma zatem następującą postać:  

1 class StateAndDomList extends StateAndDom[]: 

2 function get(state: int) -> StateAndDom 

3 function sortByDecreasingDOM() -> StateAndDomList 

gdzie klasą bazową jest dowolna struktura danych, która normalnie obsługuje tablice z możliwością 

rozbudowy. Przejścia mają następującą postać:  

1 class Transition:  

2 function isTriggered() -> bool 

3 function getTargetStates() -> int[]  

4 function getDOT() -> floatt 

Metoda isTriggered zwraca wartość true, jeśli przejście może zostać uruchomione, getTargetStates 

zwraca listę stanów, do których nastąpi przejście, a getDOT zwraca stopień przejścia.  

Uwagi dotyczące implementacji 



Metoda isTriggered klasy Transition może być zaimplementowana w taki sam sposób, jak w przypadku 

standardowej maszyny stanów. Może korzystać z infrastruktury, którą opracowaliśmy wcześniej w 

rozdziale, w tym drzew decyzyjnych. Może również zawierać logikę rozmytą do określania przejść. 

Stopień przejścia zapewnia mechanizm ujawniania tej logiki rozmytej automatowi stanów. Załóżmy na 

przykład, że metoda isTriggered wykorzystuje pewną logikę rozmytą do określenia, że jej warunki 

przejścia są spełnione z DOM równym 0,5. Może wtedy wystawić 0,5 jako stopień przejścia, a przejście 

będzie miało w przybliżeniu połowę swojego normalnego działania na stan maszyny.  

Wydajność 

Algorytm wymaga tymczasowego przechowywania dla każdego aktywnego stanu i dlatego jest O(n) w 

pamięci, gdzie n jest liczbą aktywnych stanów (tj. tych z DOM > 0). Algorytm analizuje każde przejście 

dla każdego aktywnego stanu, a zatem wynosi O(nm) w czasie, gdzie m jest liczbą przejść na stan. 

Podobnie jak we wszystkich poprzednich narzędziach do podejmowania decyzji, wymagania dotyczące 

wydajności i pamięci mogą z łatwością być znacznie wyższe, jeśli algorytmy w którejkolwiek z jego 

struktur danych nie są O(1) zarówno pod względem czasu, jak i pamięci.  

Wiele stopni przejścia 

Możliwe jest posiadanie innego stopnia przejścia na stan docelowy. Stopień członkostwa dla państw 

docelowych obliczany jest w taki sam sposób jak poprzednio. Stopień członkostwa państwa startowego 

jest bardziej złożony. Bierzemy bieżącą wartość i ORAZ z NOT stopnia przejścia, jak poprzednio. W tym 

przypadku jednak istnieje wiele stopni przejścia. Aby uzyskać pojedynczą wartość, bierzemy maksimum 

stopni przejścia (tj. najpierw ORAZ je razem). Załóżmy na przykład, że mamy następujące stany:  

State A = 0:5 

State B = 0:6 

State C = 0:4 

następnie zastosuj przejście:  

A ←BDOT=0:2 AND CDOT=0:7 

da:  

State B = max(0:6; min(0:2; 0:5)) = 0:6  

State C = max(0:4; min(0:7; 0:5)) = 0:5 

State A = min(0:5; 1 � max(0:2; 0:7)) = 0:3 

Ponownie, jeśli rozpakujesz to w kategoriach logiki klasycznej, pasuje to do zachowania automatu 

skończonego. Przy różnych stopniach przejścia do różnych stanów w rzeczywistości mamy całkowicie 

rozmyte przejścia: stopnie przejścia reprezentują szare obszary między pełnym przejściem do jednego 

lub drugiego stanu. 

SYSTEMY MARKOWA 

Maszyna stanów rozmytych może jednocześnie znajdować się w wielu stanach, z których każdy ma 

przypisany stopień członkostwa. Bycie proporcjonalnie w całym zbiorze stanów jest przydatne poza 

logiką rozmytą. Podczas gdy logika rozmyta nie przypisuje żadnego zewnętrznego znaczenia swoim 

stopniom przynależności (muszą być one rozmyte do jakiejkolwiek użytecznej wartości), czasami 

przydatna jest praca bezpośrednio z wartościami liczbowymi dla stanów. Możemy mieć zestaw 



wartości priorytetowych, na przykład kontrolujący, która grupa postaci może stanąć na czele ataku, lub 

pojedyncza postać może użyć wartości liczbowych do reprezentowania bezpieczeństwa każdej pozycji 

snajperskiej na poziomie. Obie te aplikacje korzystają z wartości dynamicznych. Różne postacie mogą 

prowadzić w różnych sytuacjach taktycznych lub gdy ich względne zdrowie zmienia się podczas bitwy. 

Bezpieczeństwo stanowisk snajperskich może się różnić w zależności od pozycji wrogów i tego, czy 

przeszkody ochronne zostały zniszczone. Taka sytuacja pojawia się regularnie i stosunkowo łatwo jest 

stworzyć algorytm podobny do maszyny stanów do manipulowania wartościami. Nie ma jednak zgody 

co do tego, jak nazywa się ten rodzaj algorytmu. Najczęściej nazywa się to maszyną stanów rozmytych, 

bez rozróżnienia między implementacjami, które używają logiki rozmytej, a tymi, które jej nie używają. 

W tej książce zarezerwuję „maszynę stanów rozmytych” dla algorytmów wykorzystujących logikę 

rozmytą. Matematyka stojąca za naszą implementacją to proces Markowa, więc będę nazywał ten 

algorytm maszyną stanów Markowa. Pamiętaj, że ta nomenklatura nie jest powszechna. Zanim 

przyjrzymy się maszynie stanów, przedstawię krótkie wprowadzenie do procesów Markowa.  

PROCESY MARKOWA 

Możemy przedstawić zbiór stanów liczbowych jako wektor liczb. Każda pozycja w wektorze odpowiada 

pojedynczemu stanowi (np. pojedynczej wartości priorytetu lub bezpieczeństwu określonej lokalizacji). 

Wektor nazywany jest wektorem stanu. Nie ma ograniczeń co do tego, jakie wartości pojawiają się w 

wektorze. Może być dowolna liczba zer, a cały wektor może się sumować do dowolnej wartości. 

Aplikacja może nakładać własne ograniczenia na dozwolone wartości. Jeśli wartości reprezentują 

rozkład (na przykład, jaka część sił wroga znajduje się na każdym terytorium kontynentu), sumują się 

do 1. Procesy Markowa w matematyce prawie zawsze dotyczą rozkładu zmiennych losowych. Tak duża 

część literatury zakłada, że wektor stanu sumuje się do 1. Wartości w wektorze stanu zmieniają się 

zgodnie z działaniem macierzy przejścia. Procesy Markowa pierwszego rzędu (jedyne, które 

rozważymy) mają pojedynczą macierz przejścia, która generuje nowy wektor stanu z poprzednich 

wartości. Procesy Markowa wyższego rzędu uwzględniają również wektor stanu we wcześniejszych 

iteracjach. Macierze przejść są zawsze kwadratowe. Element w (i; j) w macierzy reprezentuje proporcję 

elementu i w starym wektorze stanu, który jest dodany do elementu j w nowym wektorze. Jedna 

iteracja procesu Markowa polega na pomnożeniu wektora stanu przez macierz przejścia przy użyciu 

normalnych reguł mnożenia macierzy. Wynikiem jest wektor stanu o takim samym rozmiarze jak 

oryginał. Każdy element w nowym wektorze stanu ma składowe wnoszone przez każdy element w 

starym wektorze.  

Konserwatywne procesy Markow 

Konserwatywny proces Markowa zapewnia, że suma wartości w wektorze stanu nie zmienia się w 

czasie. Jest to niezbędne w przypadku aplikacji, w których suma wektora stanu powinna być zawsze 

stała (gdzie reprezentuje na przykład rozkład lub wartości reprezentują liczbę jakiegoś obiektu w grze). 

Proces będzie zachowawczy, jeśli wszystkie wiersze w macierzy przejścia sumują się do 1. 

Procesy iterowane 

Zwykle zakłada się, że ta sama macierz przejścia jest ciągle stosowana do wektora stanu. Istnieją 

techniki obliczania ostatecznych, stabilnych wartości w wektorze stanu (jest to wektor własny 

macierzy, o ile taki wektor istnieje). Ten iteracyjny proces tworzy łańcuch Markowa. Jednak w grach 

często występuje dowolna liczba różnych macierzy przejść. Różne macierze przejść reprezentują różne 

zdarzenia w grze i odpowiednio aktualizują wektor stanu. Wracając do naszego snajperskiego 

przykładu, załóżmy, że mamy wektor stanu reprezentujący bezpieczeństwo czterech pozycji 

snajperskich: 



 

co daje 4,0. Oddanie strzału z pierwszej pozycji zaalarmuje wroga o jego istnieniu. Zmniejszy się 

bezpieczeństwo tej pozycji. Ale podczas gdy wróg skupia się na kierunku ataku, inne pozycje będą 

odpowiednio bezpieczniejsze. Moglibyśmy użyć macierzy przejścia: 

 

do reprezentowania tej sprawy. Stosując to do wektora stanu, otrzymujemy nowe wartości 

bezpieczeństwa: 

 

co daje 3.4. Tak więc całkowite bezpieczeństwo spadło (z 4,0 do 3,4). Bezpieczeństwo snajperskiego 

punktu 1 zostało zdziesiątkowane (z 1,0 do 0,1), ale bezpieczeństwo pozostałych trzech punktów 

nieznacznie wzrosło. Byłyby podobne matryce do strzelania z każdego z pozostałych punktów 

snajperskich. Zauważ, że gdyby każda macierz miała ten sam rodzaj formy, ogólne bezpieczeństwo 

wciąż by się zmniejszało. Po chwili nigdzie nie będzie bezpiecznie. Może to być realistyczne (po krótkiej 

strzelaninie ze snajpera wróg prawdopodobnie upewni się, że nigdzie nie jest bezpiecznie), ale w grze 

możemy chcieć zwiększyć wartości bezpieczeństwa, jeśli nie odda żadnego strzału. Matryca taka jak: 

 

osiągnąłby to, gdyby był stosowany raz na każdą minutę, która mija bez strzałów. O ile nie mamy do 

czynienia ze znanymi rozkładami prawdopodobieństwa, wartości w macierzy przejść zostaną 

utworzone ręcznie. Strojenie wartości w celu uzyskania pożądanego efektu może być trudne. Będzie 

to zależeć od tego, do czego używane są wartości w wektorze stanu. W aplikacjach, nad którymi 

pracowałem (związanych ze sterowaniem zachowaniami i priorytetami w systemie opartym na 

regułach, które są opisane w innym miejscu w książce), zachowanie ostatecznej postaci było dość 

tolerancyjne dla zakresu wartości, a strojenie nie było Zbyt trudne. 

Procesy Markowa w matematyce i nauce 

W matematyce proces Markowa pierwszego rzędu to każdy proces probabilistyczny, w którym 

przyszłość zależy tylko od teraźniejszości, a nie od przeszłości. Służy do modelowania zmian rozkładu 

prawdopodobieństwa w czasie. Wartości w wektorze stanu są prawdopodobieństwami dla zbioru 



zdarzeń, a macierz przejścia określa, jakie prawdopodobieństwo będzie miało każde zdarzenie w 

następnej próbie, biorąc pod uwagę ich prawdopodobieństwa w ostatniej próbie. Stany mogą być 

prawdopodobieństwem słońca lub prawdopodobieństwem deszczu, wskazując pogodę na jeden dzień. 

Wektor stanu początkowego wskazuje znaną [ pogodę jednego dnia (np. 1 0 ] jeśli było słonecznie), a 

stosując przejście możemy określić prawdopodobieństwo słonecznego dnia następnego. Poprzez 

wielokrotne stosowanie przejścia mamy łańcuch Markowa i możemy określić prawdopodobieństwo 

wystąpienia każdego rodzaju pogody w dowolnym momencie w przyszłości. W AI łańcuchy Markowa 

są częściej spotykane w przewidywaniu: przewidywaniu przyszłości z teraźniejszości. Stanowią one 

podstawę wielu technik rozpoznawania mowy, na przykład, w których sensowne jest przewidywanie, 

co użytkownik powie obok, aby pomóc w ujednoznacznieniu podobnie brzmiących słów. Istnieją 

również algorytmy do uczenia się za pomocą łańcuchów Markowa (poprzez obliczenie lub 

aproksymację wartości macierzy przejścia). W przykładzie rozpoznawania mowy łańcuchy Markowa 

przechodzą proces uczenia się, aby lepiej przewidywać, co ma powiedzieć dany użytkownik. 

MASZYNA STANU MARKOWA 

Korzystając z procesów Markowa, możemy stworzyć narzędzie do podejmowania decyzji, które 

wykorzystuje wartości liczbowe dla swoich stanów. Automat stanów będzie musiał odpowiedzieć na 

warunki lub zdarzenia w grze, wykonując przejście na wektorze stanu. Jeśli przez chwilę nie wystąpią 

żadne warunki ani zdarzenia, może wystąpić domyślne przejście.  

Algorytm 

Przechowujemy wektor stanu jako prostą listę liczb. Pozostała część kodu gry może używać tych 

wartości w dowolny sposób. Przechowujemy zestaw przejść. Przejścia składają się z zestawu warunków 

wyzwalania i macierzy przejścia. Warunki wyzwalania mają dokładnie taką samą formę, jak w 

przypadku zwykłych automatów stanowych. Przejścia należą do całej machiny stanowej, a nie do 

poszczególnych stanów. W każdej iteracji sprawdzamy warunki każdego przejścia i określamy, które z 

nich są wyzwalane. Pierwsze wyzwalane przejście jest następnie proszone o uruchomienie i stosuje 

swoją macierz przejścia do wektora stanu, aby nadać nową wartość.  

Przejścia domyślne 

Chcielibyśmy, aby domyślne przejście nastąpiło po pewnym czasie, jeśli żadne inne przejścia nie 

zostaną uruchomione. Moglibyśmy to zrobić, wdrażając rodzaj warunku przejścia, który opiera się na 

czasie. Domyślne przejście byłoby wtedy po prostu kolejnym przejściem na liście, uruchamianym po 

odliczeniu czasu. Przejście musiałoby jednak obserwować automat stanów i upewnić się, że resetuje 

zegar za każdym razem, gdy wyzwalane jest kolejne przejście. Aby to zrobić, może być konieczne 

bezpośrednie zapytanie przejść o stan wyzwalania, co jest powieleniem wysiłku, lub maszyna stanów 

musiałaby ujawnić te informacje za pomocą metody. Ponieważ automat stanów już wie, czy żadne 

przejścia nie są wyzwalane, częściej wprowadza się domyślne przejście do automatu stanów jako 

przypadek specjalny. Automat stanów ma wewnętrzny zegar i domyślną macierz przejść. Jeśli nastąpi 

wyzwolenie dowolnego przejścia, licznik czasu zostanie zresetowany. Jeśli żadne przejścia nie są 

wyzwalane, licznik czasu jest zmniejszany. Jeśli zegar osiągnie zero, do wektora stanu zostanie 

zastosowana domyślna macierz przejść i zegar zostanie ponownie zresetowany. Zauważ, że można to 

również zrobić w zwykłej maszynie stanów, jeśli przejście powinno nastąpić po okresie bezczynności. 

Jednak częściej używałem go w numerycznych maszynach stanowych.  

Działania 



W przeciwieństwie do maszyny skończonej, nie jesteśmy w określonym stanie. Dlatego państwa nie 

mogą bezpośrednio kontrolować, jakie działanie podejmuje postać. W algorytmie automatu 

skończonego klasa stanu może zwracać akcje do wykonania tak długo, jak stan jest aktywny. Przejścia 

zwracały również działania, które można było wykonać, gdy przejście było aktywne. W maszynie stanu 

Markowa przejścia nadal zwracają akcje, ale stany nie. Będzie dodatkowy kod, który w jakiś sposób 

wykorzystuje wartości w wektorze stanu. W naszym snajperskim przykładzie możemy po prostu 

wybrać największą wartość bezpieczeństwa i zaplanować strzał z tej pozycji. Jakkolwiek liczby są 

interpretowane, potrzebny jest oddzielny fragment kodu, aby zmienić wartość w działanie.  

Pseudo kod 

Maszyna stanowa Markowa ma następującą postać:  

1 class MarkovStateMachine:  

2 # The state vector.  

3 state: float[N]  

4 

5 # The frames to wait before using the default transition.  

6 resetTime: int 

7 

8 # The default transition matrix.  

9 defaultTransitionMatrix: float[N,N]  

10 

11 # The current countdown.  

12 currentTime: int = resetTime 

13 

14 # A list of transitions.  

15 transitions: MarkovTransition[] 

16 

17 function update() -> Action[]: 

18 # Check each transition for a trigger.  

19 triggeredTransition = null 

20 for transition in transitions:  

21 if transition.isTriggered(): 

22 triggeredTransition = transition 

23 break 

24 



25 # Check if we have a transition to fire.  

26 if triggeredTransition:  

27 # Reset the timer.  

28 currentTime = resetTime 

29 

30 # Multiply the matrix and the state vector.  

31 matrix = triggeredTransition.getMatrix() 

32 state = matrix * state 

33 

34 # Return the triggered transition’s action list.  

35 return triggeredTransition.getActions() 

36 

37 else:  

38 # Otherwise check the timer.  

39 currentTime -= 1 

40 

41 if currentTime <= 0:  

42 # Do the default transition.  

43 state = defaultTransitionMatrix * state 

44 currentTime = resetTime 

45 

46 # Return no actions, since no transition triggered.  

47 return [] 

Struktury danych i interfejsy 

Lista przejść w automacie stanów zawiera instancje z następującym interfejsem:  

1 class MarkovTransition:  

2 function isTriggered() 

3 function getMatrix() 

4 function getActions() 

 

ZACHOWANIE UKIERUNKOWANE NA CELE 



Do tej pory koncentrowałem się na podejściach, które reagują: postaci dostarczany jest zestaw danych 

wejściowych, a zachowanie wybiera odpowiednie działanie. Nie ma realizacji pragnień ani celów. 

Postać jedynie reaguje na dane wejściowe. Możliwe jest oczywiście, aby postać wyglądała, jakby miała 

cele lub pragnienia, nawet przy użyciu najprostszych technik podejmowania decyzji. Postać, której 

pragnieniem jest zabicie wroga, wytropi go, zareaguje na pojawienie się wroga atakiem, a gdy go 

zabraknie, będzie szukać wroga. Ta sama postać może mieć również pozorną chęć pozostania przy 

życiu, w takim przypadku będzie brał pod uwagę własną ochronę, reagując na niski stan zdrowia lub 

obecność niebezpieczeństwa. Podstawowa struktura może reagować na dane wejściowe, ale postać 

nie musi wyglądać w ten sposób. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to nieporozumienie, które 

ludzie znający akademicką sztuczną inteligencję mają na temat sztucznej inteligencji w grach. Proste 

techniki można sprawić, by wydawały się bardziej inteligentne, ponieważ świat gry jest z natury 

ograniczony, a projektant może ograniczyć sposób, w jaki gracz wchodzi z nim w interakcję. Dym i lustra 

to nie zniewaga, to sposób, w jaki pracujemy. Ponieważ dla graczy nie ma znaczenia, co kontroluje 

postać, o ile wygląda dobrze. Proste techniki prowadzą nas daleko. Istnieją jednak bardziej 

zaawansowane podejścia, których możemy użyć, aby uczynić postać bardziej elastyczną w 

poszukiwaniu celu. W niektórych gatunkach gier jest to przydatne podejście. Jest to szczególnie 

widoczne w grach symulacyjnych ludzi, takich jak The Sims. Tutaj tylko kilka postaci jest jednocześnie 

na ekranie. Każda z nich ma szereg parametrów emocjonalnych i fizycznych, które zmieniają się w 

czasie w zależności od otoczenia i działań. Gracz często może bezpośrednio kontrolować poczynania 

postaci, choć postać zawsze jest zdolna do samodzielnego działania. W grze takiej jak The Sims nie ma 

ogólnego celu gry. W innych tytułach, takich jak Ghost Master, jest określony cel (próbujesz wystraszyć 

mieszkańców domu za pomocą różnych duchów i nadprzyrodzonych mocy). W tego rodzaju grze 

postacie mają do dyspozycji szeroki wachlarz różnych akcji. Działania mogą obejmować gotowanie 

czajnika, siedzenie na kanapie lub rozmowę z inną postacią. Sama akcja jest reprezentowana przez 

animację z puszki. Postacie muszą zademonstrować swój stan emocjonalny i fizyczny, wybierając 

odpowiednie działania. Powinny jeść, gdy są głodne, spać, gdy są zmęczone, rozmawiać z przyjaciółmi, 

gdy są samotne, i przytulać się, gdy potrzebują miłości. Moglibyśmy po prostu uruchomić drzewo 

decyzyjne, które wybiera dostępne działania w oparciu o aktualne parametry emocjonalne i fizyczne 

postaci. W grze takiej jak The Sims prowadziłoby to do bardzo dużego drzewa decyzyjnego. Do wyboru 

są setki sparametryzowanych akcji dla każdej postaci. Lepszym podejściem byłoby przedstawienie 

postaci zestawu możliwych działań i wybranie tej, która najlepiej odpowiada jej bieżącym potrzebom. 

Jest to zachowanie zorientowane na cel (GOB), wyraźnie dążące do spełnienia wewnętrznych celów 

postaci. Podobnie jak wiele algorytmów, nazwa może być stosowana tylko luźno. GOB może oznaczać 

różne rzeczy dla różnych osób i jest często używany w odniesieniu do dowolnego decydenta 

poszukującego celu lub do konkretnych algorytmów podobnych do tych tutaj. Będę używał go jako 

ogólnego terminu. W tej części zaczniemy od bardzo prostego frameworka GOB i użyjemy go do 

zaimplementowania narzędzia decyzyjnego GOB opartego na narzędziach. Później opiszę planowanie 

działań zorientowane na cel (GOAP), rozszerzenie podstawowego systemu GOB, które może planować 

sekwencje działań, aby osiągnąć swój cel. 

ZACHOWANIE UKIERUNKOWANE NA CELE 

Zachowanie zorientowane na cel to ogólny termin, który obejmuje dowolną technikę uwzględniającą 

cele lub pragnienia. Nie ma jednej techniki dla GOB, a niektóre inne techniki w tym rozdziale, w 

szczególności systemy oparte na regułach, mogą być użyte do tworzenia postaci poszukujących celu. 

W tej sekcji przyjrzymy się systemowi podejmowania decyzji opartemu na narzędziach, który może 

wybierać spośród szeregu działań w oparciu o jego aktualne cele. Jest to system oparty na tym, który 

sam zaimplementowałem dla klienta, a podobny do tego, o którym wiem, był używany gdzie indziej. 



Cele 

Postać może mieć jeden lub więcej celów, zwanych także motywami. Możliwych celów mogą być setki, 

a postać może mieć w danej chwili dowolną ich liczbę. Mogą mieć cele takie jak jedzenie, regeneracja 

zdrowia lub zabicie wroga. Każdy cel ma poziom ważności (często nazywany naleganiem) 

reprezentowany przez liczbę. Cel z wysokim naciskiem będzie miał tendencję do silniejszego wpływania 

na zachowanie postaci. Postać spróbuje zrealizować swój cel lub zmniejszyć naleganie. Niektóre gry 

pozwalają na całkowite zaspokojenie celów (np. zabicie wroga). Inne gry mają ustalony zestaw celów, 

które są zawsze obecne, i po prostu zmniejszają naleganie, gdy cel jest spełniony (postać może zawsze 

mieć na przykład cel „wyzdrowienia”, ale przy niskim naleganiu, gdy już są zdrowy). Zerowa wartość 

nalegania jest równoznaczna z całkowicie spełnionym celem. Celowo mieszam tutaj cele i motywy. W 

celu stworzenia wspaniałych postaci w grze cele i motywy można zwykle traktować jako to samo lub 

przynajmniej nieco rozmyć. Ściślej, są one dość różne: motywy mogą prowadzić do celów opartych na 

przekonaniach postaci, na przykład (tj. możemy mieć cel zabicia wroga motywowany zemstą za naszych 

kolegów, z przekonania, że nasz wróg ich zabił) . Dokładne definicje zależą od badacza. Dla naszych 

celów jest to dodatkowa warstwa, której nie potrzebujemy do tego algorytmu, więc będę traktować 

motywy i cele jako w dużej mierze to samo i zwykle będę je nazywać celami. Moglibyśmy łatwo 

realizować cele bez wartości nalegania, ale to utrudnia wybór, na których celach się skoncentrować. 

Zdecydowałem się używać liczb rzeczywistych, a nie logicznych, ponieważ wynikowe algorytmy nie są 

bardziej złożone. Jeśli twoja gra ma tysiące postaci z setkami celów, warto po prostu użyć celów 

włączania/wyłączania i oszczędzać miejsce do przechowywania. W grze takiej jak The Sims fizyczne i 

emocjonalne parametry postaci można interpretować jako wartości celu. Postać może mieć motyw 

głodu: im wyższa wartość głodu, tym więcej jedzenia staje się pilnym celem. 

Działania 

Oprócz zestawu celów potrzebujemy zestawu możliwych działań do wyboru. Akcje te mogą być 

generowane centralnie, ale często są też generowane przez obiekty na świecie. W świecie The Sims 

czajnik dodaje akcję „gotowania czajnika”, a pusty piekarnik dodaje akcję „włóż surowe jedzenie” do 

listy możliwości. W grze akcji wróg może wprowadzić akcję „zaatakuj mnie”, podczas gdy drzwi mogą 

odsłonić akcję „zamknij”. Dostępne akcje zależą od aktualnego stanu gry. Pusty piekarnik może 

sprawdzić, czy postać niesie surowe jedzenie, zanim wykona akcję „włóż”. Piekarnik zawierający 

surową żywność nie pozwala na dodanie większej ilości żywności; ujawnia akcję „gotowania jedzenia”. 

Podobnie, drzwi ujawniają akcję „odblokowania”, jeśli są już zablokowane, lub może najpierw akcję 

„włóż klucz” przed zezwoleniem na odblokowanie. Gdy działania są dodawane do listy opcji, są one 

oceniane pod kątem każdego motywu, jaki posiada postać. Ta ocena pokazuje, jak duży wpływ miałoby 

działanie na określony motyw. Tak więc akcja „granie z konsolą do gier” może bardzo zwiększyć 

szczęście, ale także zmniejszyć energię. W strzelance akcje są bardziej atomowe. Każde działanie daje 

listę celów, które można osiągnąć. Na przykład akcja „strzelania” może spełnić cel polegający na zabiciu 

wroga, podobnie jak akcja „wiosenna pułapka” i tak dalej. Cel, który obiecuje działanie, może być 

oddalony o kilka kroków. Na przykład kawałek surowego jedzenia może zaspokoić głód. Jeśli postać go 

podniesie, nie będzie mniej głodna, ale teraz pusty piekarnik zaoferuje akcję „włóż”, ponownie 

obiecując nakarmienie postaci. To samo trwa poprzez akcję „ugotuj jedzenie”, akcję „usuń jedzenie z 

piekarnika”, a na koniec akcję „jedz”. W niektórych grach pojedyncza akcja składa się z sekwencji 

działań. Akcja „strzelania” może składać się na przykład z akcji „dobycia broni”, „celowania” i 

„strzelania”. Sekcja wykonywania akcji na końcu tego rozdziału zawiera więcej szczegółów na temat 

tego rodzaju połączonych akcji. 

PROSTY WYBÓR 



Mamy więc zestaw możliwych działań i zestaw celów. Działania obiecują realizację różnych celów. 

Kontynuując przykład symulacji ludzi, możemy mieć:  

Cel: Jedz = 4 Cel: Sen = 3 

Akcja: Get-raw-Food (jeść − 3)  

Akcja: Get-Snack (jeść − 2)  

Działanie: Śpij w łóżku (Sen – 4)  

Działanie: Sleep-On-Sofa (Sleep − 2)  

Możemy użyć szeregu narzędzi do podejmowania decyzji, aby wybrać działanie i nadać inteligentnie 

wyglądające zachowanie. Prostym podejściem byłoby wybranie najpilniejszego celu (tego z 

największym uporem) i znalezienie działania, które albo całkowicie go spełnia, albo zapewnia 

największy spadek uporu. W powyższym przykładzie byłaby to akcja „zdobądź surową żywność” (co z 

kolei może prowadzić do gotowania i jedzenia jedzenia). Zmiana w naleganiu na cel, która jest 

obiecywana przez działanie, jest heurystyczną oceną jego użyteczności – zastosowania, jakie może być 

dla postaci. Postać naturalnie chce wybrać akcję o największej użyteczności, a zmiana celu jest do tego 

wykorzystywana. Jeśli więcej niż jedno działanie może spełnić cel, możemy wybierać między nimi 

losowo lub po prostu wybrać pierwszą, którą znajdziemy.  

Pseudo kod 

Możemy to zaimplementować jako:  

1 function chooseAction(actions: Action[], goals: Goal[]) -> Action:  

2 # Find the most valuable goal to try and fulfil.  

3 topGoal: Goal = goals[0]  

4 for goal in goals[1..]:  

5 if goal.value > topGoal.value:  

6 topGoal = goal 

7  

8 # Find the best action to take.  

9 bestAction: Action = actions[0]  

10 bestUtility: float = -actions[0].getGoalChange(topGoal)  

11 

12 for action in actions[1..]:  

13 # We invert the change because a low change value is good (we 

14 # want to reduce the value for the goal) but utilities are 

15 # typically scaled so high values are good.  

16 utility = -action.getGoalChange(topGoal)  



17 

18 # We look for the lowest change (highest utility).  

19 if thisUtility > bestUtility:  

20 bestUtility = thisUtility 

21 bestAction = action 

22 

23 # Return the best action, to be carried out.  

24 return bestAction 

czyli po prostu dwa bloki kodu w stylu max(), jeden dla celu, a drugi dla akcji.  

Struktury danych i interfejsy 

W powyższym kodzie założyłem, że cele mają interfejs postaci:  

1 class Goal:  

2 name: string 

3 value: float 

a działania mają postać:  

1 class Action:  

2 function getGoalChange(goal: Goal) -> float 

Biorąc pod uwagę cel, funkcja getGoalChange zwraca zmianę w naleganiu, którą zapewniłoby 

wykonanie akcji.  

Wydajność 

Algorytm to O(n + m) w czasie, gdzie n to liczba bramek, a m to liczba możliwych działań. Jest to O(1) 

w pamięci, wymaga jedynie tymczasowego przechowywania. Jeśli cele są identyfikowane przez 

powiązaną liczbę całkowitą od zera (jest to proste, ponieważ pełny zakres celów jest zwykle znany 

przed uruchomieniem gry), wtedy metodę getGoalChange struktury akcji można po prostu 

zaimplementować, sprawdzając zmianę w tablica, operacja na stałym czasie.  

Słabości 

Takie podejście jest proste, szybkie i może dać zaskakująco sensowne rezultaty, zwłaszcza w grach z 

ograniczoną liczbą dostępnych akcji (takich jak strzelanki, gry akcji z perspektywy trzeciej osoby, gry 

przygodowe lub RPG). Ma jednak dwie główne słabości: nie bierze pod uwagę skutków ubocznych, 

które może mieć działanie, i nie zawiera żadnych informacji o czasie. Po kolei rozwiążemy te problemy. 

OGÓLNE UŻYTECZNOŚCI 

Poprzedni algorytm działał w dwóch krokach. Najpierw rozważył, który cel należy zredukować, a 

następnie zdecydował, jak najlepiej go zmniejszyć. Niestety, radzenie sobie z najpilniejszym celem 

może mieć skutki uboczne dla innych. Oto kolejny przykład symulacji ludzi, w którym upór mierzy się 

w pięciostopniowej skali:  



Goal: Eat = 4 Goal: Bathroom = 3 

Action: Drink-Soda (Eat − 2; Bathroom + 3)  

Action: Visit-Bathroom (Bathroom − 4)  

Postać, która jest głodna i potrzebuje łazienki, jak pokazano w przykładzie, prawdopodobnie nie chce 

pić sody. Napój gazowany może powstrzymać pragnienie przekąsek, ale doprowadzi do sytuacji, w 

której potrzeba toalety znajdzie się na szczycie pięciopunktowej skali. Najwyraźniej ludzie wiedzą, że 

podjadanie może poczekać kilka minut na przerwę w łazience. Ta niezamierzona interakcja może 

okazać się kłopotliwa, ale równie dobrze może być śmiertelna. Postać w strzelance może pilnie 

potrzebować apteczki, ale wpadnięcie w zasadzkę, aby ją zdobyć, nie jest rozsądną strategią. 

Oczywiście często musimy brać pod uwagę skutki uboczne działań. Możemy to zrobić wprowadzając 

nową wartość: niezadowolenie postaci. Jest obliczany na podstawie wszystkich wartości nalegania na 

cel, przy czym wysoki naleganie powoduje, że postać jest bardziej niezadowolona. Celem postaci jest 

zmniejszenie ogólnego poziomu niezadowolenia. Nie skupia się już na jednym celu, ale na całym 

zestawie. Moglibyśmy po prostu zsumować wszystkie wartości nalegania, aby wywołać 

niezadowolenie postaci. Lepszym rozwiązaniem jest skalowanie uporu tak, aby wyższe wartości 

przyczyniały się do nieproporcjonalnie wysokich wartości niezadowolenia. Podkreśla to wysoko 

cenione cele i pozwala uniknąć garści średnich wartości zasypujących jeden wysoki cel. Z moich 

eksperymentów wystarczy podniesienie do kwadratu wartości celu. Na przykład,  

Goal: Eat = 4 Goal: Bathroom = 3 

Action: Drink-Soda (Eat − 2; Bathroom + 2)  

after: Eat = 2, Bathroom = 5: Discontentment = 29 

Action: Visit-Bathroom (Bathroom − 4)  

after: Eat = 4, Bathroom = 0: Discontentment = 16 

Aby podjąć decyzję, każda możliwa akcja jest rozpatrywana po kolei. Przewiduje się całkowite 

niezadowolenie po zakończeniu akcji. Wybiera się działanie, które prowadzi do najmniejszego 

niezadowolenia. Powyższa lista pokazuje ten wybór w tym samym przykładzie, co widzieliśmy 

wcześniej. Teraz akcja „odwiedź łazienkę” została poprawnie zidentyfikowana jako najlepsza. 

Niezadowolenie to po prostu wynik, który staramy się zminimalizować; możemy to nazwać cokolwiek. 

W literaturze wyszukiwania (gdzie GOB i GOAP znajdują się w akademickiej sztucznej inteligencji) jest 

znany jako metryka energii. Dzieje się tak, ponieważ teoria wyszukiwania jest powiązana z 

zachowaniem procesów fizycznych (w szczególności z tworzeniem kryształów i krzepnięciem metali), a 

wynik, który je napędza, jest równoważny z energią. 

Pseudo kod 

Algorytm wygląda teraz tak:  

1 function chooseAction(actions: Action[], goals: Goal[]) -> Action:  

2 # Find the action leading to the lowest discontentment.  

3 bestAction: Action = null 

4 bestValue: float = infinity 

5  



6 for action in actions:  

7 thisValue = discontentment(action, goals)  

8 if thisValue < bestValue:  

9 bestValue = thisValue 

10 bestAction = action 

11 

12 return bestAction 

13 

14 function discontentment(action: Action, goals: Goal[]) -> float:  

15 # Keep a running total.  

16 discontentment: float = 0 

17 

18 # Loop through each goal.  

19 for goal in goals:  

20 # Calculate the new value after the action.  

21 newValue = goal.value + action.getGoalChange(goal)  

22 

23 # Get the discontentment of this value.  

24 discontentment += goal.getDiscontentment(value)  

25 

26 return discontentment 

Tutaj podzieliłem proces na dwie funkcje. Druga funkcja oblicza całkowite niezadowolenie wynikające 

z wykonania jednego konkretnego działania. To z kolei wywołuje metodę getDiscontentment struktury 

Goal. Obliczenie przez cel jego wkładu w niezadowolenie daje nam dodatkową elastyczność, zamiast 

zawsze używać kwadratu jego nalegania. Niektóre cele mogą być naprawdę ważne i mieć bardzo 

wysokie wartości niezadowolenia dla dużych wartości (takich jak na przykład cel pozostania przy życiu); 

mogą, na przykład, zwrócić swój upór w kostkach lub zwrócić się do wyższej siły. Inne mogą być 

stosunkowo nieistotne i wnosić jedynie niewielki wkład. W praktyce będzie to wymagało pewnych 

poprawek w grze, aby było to prawidłowe.  

Struktury danych i interfejsy 

Struktura akcji pozostaje taka sama jak poprzednio, ale struktura Goal dodaje swoją metodę 

getDiscontentment, zaimplementowaną w następujący sposób:  

1 class Goal:  

2 value: float 



3 

4 function getDiscontentment(newValue: float) -> float:  

5 return newValue * newValue 

Wydajność 

Algorytm ten pozostaje O(1) w pamięci, ale teraz jest O(nm) w czasie, gdzie n to liczba bramek, a m to 

liczba działań, jak poprzednio. Musi brać pod uwagę czynnik niezadowolenia każdego celu przy każdym 

możliwym działaniu. W przypadku dużej liczby działań i celów może być znacznie wolniejszy niż 

oryginalna wersja. W przypadku niewielkiej liczby działań i celów, przy odpowiednich optymalizacjach, 

może to być w rzeczywistości znacznie szybsze. To przyspieszenie optymalizacji wynika z tego, że 

algorytm jest odpowiedni dla optymalizacji SIMD, w których wartości niezadowolenia dla każdego celu 

są obliczane równolegle. Oryginalny algorytm nie ma takiego samego potencjału. 

WYCZUCIE CZASU 

Aby podjąć świadomą decyzję, jakie działanie podjąć, postać musi wiedzieć, ile czasu zajmie wykonanie 

tej czynności. Dla postaci z niedoborem energii może być lepiej, jeśli szybko uzyska mniejszy zastrzyk 

energii (na przykład jedząc tabliczkę czekolady), zamiast spędzać osiem godzin na spaniu. Działania 

eksponują czas potrzebny na ukończenie, umożliwiając nam wykorzystanie go w procesie 

podejmowania decyzji. Działania, które są pierwszym z kilku kroków prowadzących do celu, pozwolą 

oszacować całkowity czas do osiągnięcia celu. Na przykład akcja „podnieś surową żywność” może 

zgłosić 30-minutowy czas trwania. Czynność podnoszenia jest prawie natychmiastowa, ale zanim 

jedzenie będzie gotowe, potrzeba jeszcze kilku kroków (w tym długiego czasu gotowania). Czas jest 

często dzielony na dwa składniki. Wykonanie akcji zwykle zajmuje trochę czasu, ale w niektórych grach 

dotarcie do właściwej lokalizacji i rozpoczęcie akcji może zająć dużo czasu. Ponieważ w niektórych 

grach czas gry jest często bardzo skompresowany, czas potrzebny na rozpoczęcie akcji staje się 

znaczący. Przejście z jednej strony poziomu na drugą może zająć 20 minut czasu gry. To długa podróż, 

aby przeprowadzić 10-minutową akcję. Jeśli jest to konieczne, długość podróży wymagana do 

rozpoczęcia działania nie może być bezpośrednio określona przez samo działanie. Musi być podana 

jako zgadywanie (heurystyka, taka jak „czas jest proporcjonalna do odległości w linii prostej od postaci 

do obiektu”) lub dokładnie wyliczona (poprzez odnajdywanie najkrótszej trasy). Znalezienie ścieżki przy 

każdej dostępnej akcji wiąże się ze znacznym obciążeniem. W przypadku poziomu gry z setkami 

obiektów i wieloma setkami lub tysiącami możliwych działań znajdowanie ścieżki w celu obliczenia 

czasu każdego z nich jest niepraktyczne. Należy użyć heurystyki. Alternatywnym podejściem do tego 

problemu jest rozszerzenie „Smelly” GOB, opisane na końcu tej sekcji.  

Użyteczność angażująca czas 

Aby wykorzystać czas przy podejmowaniu decyzji, mamy dwie możliwości: możemy uwzględnić czas w 

obliczeniach naszego niezadowolenia lub użyteczności albo możemy preferować działania, które są 

krótkie od tych, które są długie, przy czym wszystkie inne rzeczy są równe. Można to stosunkowo łatwo 

dodać do poprzedniej struktury, modyfikując funkcję niezadowolenia, aby zwracała niższą wartość dla 

krótszych działań. Nie będę tu wdawał się w szczegóły. Bardziej interesującym podejściem jest 

uwzględnienie konsekwencji dogrywki. W niektórych grach wartości celów zmieniają się z biegiem 

czasu: postać może być coraz bardziej głodna, jeśli nie dostanie jedzenia, postaci może zabraknąć 

amunicji, chyba że znajdzie paczkę z amunicją, lub postać może zyskać więcej mocy na atak kombo im 

dłużej utrzymuje swoją pozycję obronną. Kiedy nalegania na cele zmieniają się same, nie tylko działanie 

bezpośrednio wpływa na niektóre cele, ale także czas potrzebny na ukończenie działania może 



spowodować, że inne zmienią się naturalnie. Można to uwzględnić w obliczeniach niezadowolenia, 

które analizowaliśmy wcześniej. Jeśli wiemy, jak wartości celów będą się zmieniać w czasie (i jest to 

duże „jeśli”, do którego będziemy musieli wrócić), możemy uwzględnić te zmiany w obliczeniach 

niezadowolenia. Wracając do naszego przykładu z łazienką, oto postać, która rozpaczliwie potrzebuje 

jedzenia:  

Goal: Eat = 4 changing at + 4 per hour 

Goal: Bathroom = 3 changing at + 2 per hour 

Action: Eat-Snack (Eat − 2) 15 minutes 

after: Eat = 2, Bathroom = 3.5: Discontentment = 16.25 

Action: Eat-Main-Meal (Eat − 4) 1 hour 

after: Eat = 0, Bathroom = 5: Discontentment = 25 

Action: Visit-Bathroom (Bathroom − 4) 15 minutes 

after: Eat = 5, Bathroom = 0: Discontentment = 25 

Postać wyraźnie będzie szukała jedzenia, zanim zacznie martwić się o łazienkę. Może wybierać między 

gotowaniem długiego posiłku a szybką przekąską. Szybka przekąska jest teraz działaniem z wyboru. 

Długi posiłek będzie trwał tak długo, że po jego zakończeniu potrzeba pójścia do łazienki będzie 

ekstremalna. Ogólne niezadowolenie z tego działania jest wysokie. Z drugiej strony akcja przekąsek 

szybko się kończy i zapewnia wystarczająco dużo czasu. Wyjście bezpośrednio do łazienki nie jest 

najlepszą opcją, ponieważ motyw głodu jest tak natarczywy. W grze z wieloma możliwymi działaniami 

do rozważenia lub w której cele nie zmieniają się w czasie (tj. wszelkie wartości nalegań służą tylko do 

zmiany wyboru; nie reprezentują stale zmieniającego się stanu wewnętrznego postaci), to podejście 

będzie nie działa tak dobrze.  

Pseudo kod 

Tylko funkcja niezadowolenia musi zostać zmieniona z naszej poprzedniej wersji algorytmu. Teraz 

wygląda to tak:  

1 function discontentment(action: Action, goals: Goal[]) -> float:  

2 # Keep a running total.  

3 discontentment: float = 0 

4 

5 # Loop through each goal.  

6 for goal in action:  

7 # Calculate the new value after the action.  

8 newValue = goal.value + action.getGoalChange(goal) 

9 

10 # Calculate the change due to time alone.  

11 newValue += action.getDuration() * goal.getChange() 



12 

13 # Get the discontentment of this value.  

14 discontentment += goal.getDiscontentment(newValue)  

Działa poprzez modyfikację oczekiwanej nowej wartości celu zarówno przez akcję (jak poprzednio), jak 

i normalną szybkość zmiany celu pomnożoną przez czas trwania akcji.  

Struktury danych i interfejsy 

Aby to wesprzeć, dodałem metodę zarówno do klasy Goal, jak i do klasy Action. Klasa celu ma teraz 

następujący format:  

1 class Goal:  

2 value: float 

3 function getDiscontentment(newValue: float) -> float 

4 function getChange() -> float 

Metoda getChange zwraca ilość zmian, których normalnie doświadcza cel, na jednostkę czasu. 

Wrócimy do tego, jak można to zrobić poniżej. Akcja ma następujący interfejs:  

1 class Action:  

2 function getGoalChange(goal: float) -> float 

3 function getDuration() -> float 

gdzie nowa metoda getDuration zwraca czas potrzebny do zakończenia akcji. Może to obejmować 

działania następcze, jeśli akcja jest częścią sekwencji, i może obejmować czas potrzebny na dotarcie do 

odpowiedniej lokalizacji, aby rozpocząć działanie.  

Wydajność 

Algorytm ten ma dokładnie taką samą charakterystykę wydajności jak poprzednio: O(1) w pamięci i 

O(nm) w czasie (gdzie n to liczba bramek, am liczba działań, jak poprzednio). Jeśli metody 

Goal.getChange i Action.getDuration po prostu zwracają zapisaną wartość, to algorytm dodaje tylko 

kilka dodatkowych operacji do formularza podstawowego. Metody te mogą być jednak znacznie 

bardziej skomplikowane. W szczególności Action.getDuration może wymagać wywołania ścieżki. 

Wydajność tego zdominuje ten algorytm.  

Obliczanie zmiany celu w czasie 

W niektórych grach zmiana celów w czasie jest ustalana i ustalana przez projektantów. Na przykład The 

Sims ma podstawowe tempo, w jakim zmienia się każdy motyw. Nawet jeśli stawka nie jest stała, ale 

zmienia się w zależności od okoliczności, gra nadal ją zna, ponieważ na jej podstawie stale aktualizuje 

każdy motyw. W obu sytuacjach możemy po prostu użyć poprawnej wartości bezpośrednio w metodzie 

getChange. W niektórych sytuacjach możemy jednak nie mieć dostępu do wartości. W strzelance, w 

której motyw „zranienia” jest kontrolowany przez liczbę otrzymywanych trafień, nie wiemy z góry, jak 

zmieni się wartość (zależy to od tego, co dzieje się w grze). W takim przypadku musimy mieć 

przybliżone tempo zmian. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem, aby to zrobić, jest regularne 

rejestrowanie zmian w każdym celu. Za każdym razem, gdy uruchamiana jest procedura GOB, możemy 

szybko sprawdzić każdy cel i dowiedzieć się, jak bardzo się zmienił (jest to proces O(n), więc nie wpłynie 



on dramatycznie na czas wykonania algorytmu). Zmiana może być przechowywana w postaci średniej 

ważonej od czasu ostatniej aktualizacji, takiej jak:  

1 stawka od ostatniego czasu = zmiana od ostatniego czasu / czas od ostatniego 

2 podstawowa stawka = 0,95 * podstawowa stawka + 0,05 * stawka od ostatniego czasu 

gdzie 0,95 i 0,05 mogą być dowolnymi wartościami, które sumują się do 1. Wartość timeSinceLast jest 

liczbą jednostek czasu, które minęły od ostatniego uruchomienia procedury GOB. Daje to naturalny 

wzorzec zachowania postaci. Daje wrażenie podejmowania decyzji z uwzględnieniem kontekstu, 

praktycznie bez wysiłku wdrożeniowego, a średnia ważona od niedawna zapewnia bardzo prosty 

stopień uczenia się. Jeśli postać otrzymuje bicie, automatycznie będzie się zachowywać bardziej 

defensywnie (ponieważ będzie oczekiwała, że każda akcja będzie kosztować ją więcej zdrowia), 

natomiast jeśli będzie sobie radzić dobrze, zacznie stawać się śmielsza.  

Potrzeba planowania 

Bez względu na to, jakiego mechanizmu selekcji użyjemy (oczywiście w granicach rozsądku), 

założyliśmy, że akcje są dostępne do selekcji tylko wtedy, gdy postać może je wykonać. Dlatego 

spodziewalibyśmy się, że postacie będą zachowywać się dość rozsądnie i nie wybierać działań, które są 

obecnie niemożliwe. Przyjrzeliśmy się metodzie, która bierze pod uwagę wpływ jednego działania na 

wiele celów i wybraliśmy działanie, które daje najlepszy ogólny wynik. Ostateczny wynik często nadaje 

się do wykorzystania w grze bez większego wyrafinowania. Niestety istnieje inny rodzaj interakcji, 

którego nasze dotychczasowe podejście nie rozwiązuje. Ponieważ akcje są zależne od sytuacji, 

normalne jest, że jedna akcja włącza lub wyłącza kilka innych. Takie problemy zostały celowo 

zaprojektowane z większości gier korzystających z GOB (w tym The Sims, świetny przykład ograniczeń 

techniki AI kierującej projektowaniem poziomów), ale łatwo jest wymyślić prosty scenariusz, w którym 

są one znaczące. Wyobraźmy sobie fantasy RPG, w którym postać używająca magii ma w swojej różdżce 

pięć kryształów świeżej energii. Potężne zaklęcia pochłaniają wiele kryształów energii. Postać 

rozpaczliwie potrzebuje uzdrowienia i chciałaby również odeprzeć zstępującego na nią dużego ogra. 

Motywy i możliwe działania przedstawiono poniżej.  

1 Goal: Heal = 4 

2 Goal: Kill-Ogre = 3 

3 Action: Fireball (Kill-Ogre − 2) 3 energy-slots 

4 Action: Lesser-Healing (Heal − 2) 2 energy-slots 

5 Action: Greater-Healing (Heal − 4) 3 energy-slots 

Najlepszą kombinacją jest rzucenie zaklęcia „mniejszego leczenia”, a następnie zaklęcia „kula ognia”, 

używając dokładnie pięciu magicznych slotów. Kierując się dotychczasowym algorytmem, mag 

wybierze zaklęcie, które daje najlepszy efekt. Najwyraźniej rzucanie „mniejszego leczenia” pozostawia 

ją w gorszej pozycji zdrowia niż „większe leczenie”, więc wybiera to drugie. Teraz niestety nie ma już 

wystarczającej ilości soku w różdżce i kończy jako pasza dla ogrów. W tym przykładzie możemy 

uwzględnić magię różdżki jako część motywów (staramy się zminimalizować liczbę używanych slotów), 

ale w grze, w której może być wiele setek trwałych efektów (otwieranie drzwi, otwieranie pułapek, 

trasy strzeżone, wrogowie zaalarmowani), możemy potrzebować niewygodnej liczby dodatkowych 

motywów. Aby postać mogła odpowiednio przewidywać efekty i wykorzystywać sekwencje działań, 

należy wprowadzić pewien poziom planowania. Planowanie działań zorientowane na cel rozszerza 



podstawowy proces podejmowania decyzji. Pozwala postaciom zaplanować szczegółowe sekwencje 

działań, które zapewniają całościową optymalną realizację ich celów. 

OGÓLNA GOTOWOŚĆ UŻYTKOWA 

Schemat GOB oparty na narzędziach uwzględnia efekty pojedynczego działania. Działanie daje 

wskazówkę, w jaki sposób zmieni każdą z wartości celu, a decydent wykorzystuje te informacje do 

przewidzenia, jaki będzie później pełny zestaw wartości, a tym samym całkowite niezadowolenie. 

Możemy rozszerzyć to na więcej niż jedną akcję w serii. Załóżmy, że chcemy określić najlepszą 

sekwencję czterech działań. Możemy rozważyć wszystkie kombinacje czterech działań i przewidzieć 

wartość niezadowolenia po ich wykonaniu. Najniższa wartość niezadowolenia wskazuje kolejność 

działań, które powinny być preferowane, a pierwszą z nich możemy od razu wykonać. Jest to w zasadzie 

struktura GOAP: rozważamy wiele działań w sekwencji i staramy się znaleźć sekwencję, która najlepiej 

odpowiada celom postaci w dłuższej perspektywie. W tym przypadku używamy wartości 

niezadowolenia, aby wskazać, czy cele zostały osiągnięte. Jest to elastyczne podejście i prowadzi do 

prostego, ale dość nieefektywnego algorytmu. W kolejnym rozdziale opiszę również algorytm GOAP, 

który stara się zaplanować działania, aby osiągnąć jeden cel. Istnieją dwie komplikacje, które utrudniają 

GOAP. Po pierwsze, istnieje sama liczba dostępnych kombinacji działań. Oryginalny algorytm GOB miał 

czas O(nm), ale dla k kroków naiwna implementacja GOAP miałaby czas O(nmk). W przypadku 

rozsądnej liczby działań (pamiętaj, że The Sims mogą mieć setki możliwości) i rozsądnej liczby kroków, 

aby spojrzeć w przyszłość, będzie to niedopuszczalnie długo. Musimy użyć albo niewielkiej liczby celów 

i działań, albo jakiejś metody, aby zmniejszyć część tej złożoności. Po drugie, łącząc dostępne akcje w 

sekwencje, nie rozwiązaliśmy problemu włączania lub wyłączania akcji. Musimy nie tylko wiedzieć, 

jakie będą cele po zakończeniu działania, ale także musimy wiedzieć, jakie działania będą wtedy 

dostępne. Nie możemy szukać sekwencji czterech akcji z bieżącego zestawu, ponieważ do czasu 

wykonania czwartej akcji może ona być dla nas niedostępna. Aby wesprzeć GOAP, musimy być w stanie 

wypracować przyszły stan świata i wykorzystać go do wygenerowania możliwości działania, które będą 

obecne. Kiedy przewidujemy wynik działania, musimy przewidzieć wszystkie efekty, a nie tylko zmianę 

celów postaci. Aby to osiągnąć, wykorzystujemy model świata: reprezentację stanu świata, którą 

można łatwo zmieniać i manipulować bez zmiany rzeczywistego stanu gry. To może być dokładny 

model świata gry. Możliwe jest również modelowanie przekonań i wiedzy postaci poprzez celowe 

ograniczanie tego, co jest dozwolone w jej modelu. Postać, która nie wie o trollu pod mostem, nie 

powinna go mieć w swoim modelu. Bez modelowania przekonanie, że algorytm GOAP postaci znalazłby 

istnienie trolla i uwzględniłby to w jego planowaniu. To może wyglądać dziwnie, ale zwykle nie jest 

zauważalne. Przechowywanie pełnej kopii stanu gry dla każdej postaci może być przesadą. O ile stan 

gry nie jest bardzo prosty, zazwyczaj będzie wiele setek do dziesiątek tysięcy elementów danych do 

śledzenia. Zamiast tego modele świata można zaimplementować jako listę różnic: model przechowuje 

informacje tylko wtedy, gdy różnią się od rzeczywistych danych gry. W ten sposób, jeśli algorytm musi 

znaleźć jakąś część danych w modelu, najpierw przegląda listę różnic. Jeśli dane nie są tam zawarte, to 

wie, że są one niezmienione ze stanu gry i stamtąd je pobiera.  

Algorytm 

Do tej pory opisałem stosunkowo prosty problem dla GOAP. To szereg różnych akademickich podejść 

do GOAP, które dopuszczają znacznie bardziej skomplikowane dziedziny problemów. Cechy, takie jak 

ograniczenia (rzeczy dotyczące świata, których nie wolno zmieniać podczas sekwencji działań), 

porządkowanie częściowe (sekwencje działań lub grupy działań, które mogą być wykonywane w 

dowolnej kolejności) oraz niepewność (brak wiedzy na temat dokładnego wyniku akcji będzie) 

wszystkie dodają złożoności, której nie potrzebujemy w większości gier. Algorytm, który zamierzam 

opisać, jest tak prosty, jak tylko może być GOAP, ale z mojego doświadczenia wynika, że jest w 



porządku dla większości aplikacji do gier. Zaczynamy od modelu świata (może pasować do obecnego 

stanu świata lub reprezentować przekonania postaci). Z tego modelu powinniśmy być w stanie uzyskać 

listę dostępnych akcji dla postaci i powinniśmy być w stanie po prostu wziąć kopię modelu. Planowanie 

jest kontrolowane przez parametr maksymalnej głębokości, który wskazuje, ile ruchów należy 

wyprzedzić. Algorytm tworzy tablicę modeli świata z jednym elementem więcej niż wartość parametru 

depth. Będą one używane do przechowywania stanów pośrednich świata w miarę postępu algorytmu. 

Pierwszy model świata jest ustawiony na obecny model świata. Prowadzi ewidencję aktualnej 

głębokości planowania, początkowo zerowej. Śledzi również najlepszą dotychczas sekwencję działań i 

wartość dyskomfortu, do której prowadzi. Algorytm działa iteracyjnie, przetwarzając jeden model 

świata w iteracji. Jeśli aktualna głębokość jest równa maksymalnej głębokości, algorytm oblicza 

wartość dyskomfortu i porównuje ją z najlepszą do tej pory. Jeśli nowa sekwencja jest najlepsza, zostaje 

zapisana. Jeśli bieżąca głębokość jest mniejsza niż maksymalna głębokość, algorytm znajduje następną 

nierozważną akcję dostępną w bieżącym modelu świata. Ustawia następny model świata w tablicy jako 

wynik zastosowania akcji do bieżącego modelu świata i zwiększa jego aktualną głębokość. Jeśli nie ma 

więcej dostępnych akcji, aktualny model świata został ukończony, a algorytm zmniejsza bieżącą 

głębokość o jeden. Gdy bieżąca głębokość w końcu wróci do zera, wyszukiwanie jest zakończone. Jest 

to typowa technika wyszukiwania w głąb, zaimplementowana bez rekurencji. Algorytm przeanalizuje 

wszystkie możliwe sekwencje działań do naszej największej głębi. Jak wspomniano powyżej, jest to 

marnotrawstwo i może zająć zbyt dużo czasu nawet w przypadku niewielkich problemów. Niestety jest 

to jedyny sposób, aby zagwarantować, że otrzymamy najlepszą ze wszystkich możliwych sekwencji 

akcji. Jeśli w większości sytuacji jesteśmy gotowi poświęcić tę gwarancję, aby uzyskać w miarę dobre 

wyniki, możemy radykalnie skrócić czas realizacji. Aby przyspieszyć działanie algorytmu, możemy użyć 

heurystyki: żądamy, abyśmy nigdy nie brali pod uwagę działań, które prowadzą do wyższych wartości 

dyskomfortu. W większości przypadków jest to rozsądne założenie, chociaż w wielu przypadkach się 

psuje. Istoty ludzkie często zadowalają się chwilowym dyskomfortem, ponieważ na dłuższą metę 

przyniesie im to większe szczęście. Na przykład nikt nie lubi rozmów kwalifikacyjnych, ale jest to warte 

późniejszej pracy (a przynajmniej masz taką nadzieję). Z drugiej strony takie podejście pomaga uniknąć 

nieprzyjemnych sytuacji występujących w środku planu. Przypomnij sobie wcześniej dylemat łazienka 

czy soda. Jeśli nie przyjrzymy się pośrednim wartościom dyskomfortu, możemy mieć plan, który bierze 

napój, ma kłopotliwy moment, zmienia ubranie i kończy się na rozsądnym poziomie dyskomfortu. 

Istoty ludzkie by tego nie zrobiły; wybrali plan, który pozwoliłby uniknąć wypadku. Aby wdrożyć tę 

heurystykę, musimy obliczyć wartość dyskomfortu w każdej iteracji i zapisać ją. Jeśli wartość 

dyskomfortu jest wyższa niż na poprzedniej głębokości, wówczas obecny model można zignorować i 

możemy od razu zmniejszyć obecną głębokość i spróbować innego działania. Nawet maksymalna 

głębokość 2 powoduje dużą różnicę w sposobie, w jaki postacie wybierają akcje (a zwiększenie 

głębokości powoduje za każdym razem malejące zwroty w wiarygodności).  

Pseudo kod 

Możemy zaimplementować deep-first GOAP w następujący sposób:  

1 function planAction(worldModel: WorldModel, maxDepth: int) -> Action:  

2 # Create storage for world models at each depth, and actions that 

3 # correspond to them.  

4 models = new WorldModel[maxDepth+1]  

5 actions = new Action[maxDepth]  



6 

7 # Set up the initial data.  

8 models[0] = worldModel 

9 currentDepth = 0 

10 

11 # Keep track of the best action.  

12 bestAction = null 

13 bestValue = infinity 

14 

15 # Iterate all actions at depth zero.  

16 while currentDepth >= 0:  

17 # Check if we’re at maximum depth.  

18 if currentDepth >= maxDepth:  

19 # Calculate discontentment at the deepest level.  

20 currentValue = 

21 models[currentDepth].calculateDiscontentment() 

22 

23 # If the current value is the best, store the first step 

24 # of how we got here.  

25 if currentValue < bestValue:  

26 bestValue = currentValue 

27 bestAction = actions[0]  

28 

29 # We’re done at this depth, so drop back.  

30 currentDepth -= 1 

31 

32 # Otherwise, we need to try the next action.  

33 else:  

34 nextAction = models[currentDepth].nextAction() 

35 

36 if nextAction:  



37 # We have an action to apply, copy the current 

38 # model.  

39 models[currentDepth+1] = models[currentDepth]  

40 

41 # and apply the action to the copy.  

42 actions[currentDepth] = nextAction 

43 models[currentDepth+1].applyAction(nextAction)  

44 

45 # and process it on the next iteration.  

46 currentDepth += 1 

47 

48 # Otherwise we have no action to try, so we’re done at 

49 # this level.  

50 else:  

51 # Drop back to the next highest level.  

52 currentDepth -= 1 

53 

54 # We’ve finished iterating, so return the result.  

55 return bestAction 

Przypisanie między instancjami WorldModel w tablicy modeli:  

models[currentDepth + 1] = models[currentDepth]  

zakłada, że tego rodzaju przydział jest wykonywany przez kopię. Jeśli używasz odwołań, modele będą 

wskazywać te same dane, metoda applyAction zastosuje akcję do obu, a algorytm nie będzie działał.  

Struktury danych i interfejsy 

Algorytm wykorzystuje dwie struktury danych: Action i WorldModel. Działania mogą być realizowane 

jak dotychczas. Struktura WorldModel ma następujący format:  

1 class WorldModel:  

2 function calculateDiscontentment() -> float 

3 function nextAction() -> Action 

4 function applyAction(action: Action)  



Metoda niezadowolenia powinna zwracać całkowite niezadowolenie związane ze stanem świata, jak 

podano w modelu. Można to zaimplementować przy użyciu tej samej metody sumowania wartości 

celu, której używaliśmy wcześniej.  

Metoda applyAction wykonuje akcję i stosuje ją do modelu świata. Przewiduje, jaki wpływ miałoby 

działanie na model świata i odpowiednio aktualizuje jego zawartość. Metoda nextAction wykonuje 

kolejno wszystkie prawidłowe akcje, które można zastosować. Kiedy akcja zostanie zastosowana do 

modelu (tj. model zostanie zmieniony), iterator resetuje się i zaczyna zwracać akcje dostępne z nowego 

stanu świata. Jeśli nie ma więcej akcji do zwrócenia, powinien zwrócić wartość null.  

Uwagi dotyczące implementacji 

Ta implementacja może zostać przekonwertowana na klasę, a algorytm może zostać podzielony na 

procedurę konfiguracji i metodę wykonywania pojedynczej iteracji. Zawartość pętli while w funkcji 

może być następnie wywoływana dowolną liczbę razy przez system planowania. Szczególnie w 

przypadku dużych problemów jest to niezbędne, aby umożliwić przyzwoite planowanie bez obniżania 

liczby klatek na sekundę. Zauważ w algorytmie, że śledzimy tylko i zwracamy następną akcję do 

wykonania. Aby zwrócić cały plan, musimy rozwinąć bestAction, aby zawierał całą sekwencję, a 

następnie można przypisać do niej wszystkie akcje w tablicy actions, a nie tylko pierwszy element.  

Wydajność 

Głębokość-pierwszy GOAP to O(k) w pamięci i O(nmk) w czasie, gdzie k to maksymalna głębokość, n to 

liczba bramek (używana do obliczenia wartości niezadowolenia), a m to średnia liczba dostępnych akcji 

. Dodanie heurystyki może radykalnie skrócić rzeczywisty czas wykonywania (nie ma to wpływu na 

wykorzystanie pamięci), ale kolejność skalowania pozostaje taka sama. Jeśli większość działań nie 

zmienia wartości większości celów, możemy osiągnąć O(nm) w czasie jedynie przeliczając wkład 

niezadowolenia celów, które faktycznie się zmieniają. W praktyce nie jest to duża poprawa, ponieważ 

dodatkowy kod potrzebny do sprawdzenia zmian i tak spowolni implementację. W moich 

eksperymentach zapewniło to niewielkie przyspieszenie w przypadku niektórych złożonych 

problemów i gorszą wydajność w przypadku prostych.  

Słabości 

Chociaż technika jest prosta do wdrożenia, algorytmicznie wydaje się, że podchodzimy do problemu z 

użyciem brutalnej siły. W całej książce podkreślałem, że jako twórcy gier możemy robić to, co działa. 

Ale kiedy sam zacząłem budować system GOAP, poczułem, że wyszukiwanie w głąb jest trochę naiwne 

(nie wspominając o mojej reputacji jako specjalisty AI), więc uległem bardziej skomplikowanemu 

podejściu. Z perspektywy czasu algorytm był przesadą dla aplikacji i powinienem był trzymać się prostej 

wersji podobnej do opisanej powyżej. W rzeczywistości dla tej formy GOAP nie ma lepszego 

rozwiązania niż wyszukiwanie w głąb. Heurystyka, jak widzieliśmy, może nieco przyspieszyć, 

przycinając nieprzydatne opcje, ale ogólnie nie ma lepszego podejścia. Wszystko to zakłada, że chcemy 

wykorzystać ogólną wartość niezadowolenia do kierowania naszym planowaniem. Na początku sekcji 

przyjrzeliśmy się algorytmowi, który wybrał jeden cel do spełnienia (na podstawie jego nalegań), a 

następnie wybrał odpowiednie działania, aby go zrealizować. Jeśli porzucimy niezadowolenie i 

wrócimy do tego problemu, to algorytm A*, który poznaliśmy w rozdziale 4 dotyczącym odnajdywania 

ścieżek, może zostać zastosowany, a jego skuteczność stanie się dominująca. 

GOAP Z IDA* 

Na naszą domenę problemową składa się zbiór celów i działań. Cele mają różne poziomy uporczywości, 

które pozwalają nam wybrać jeden cel do dążenia. Działania mówią nam, jakie cele spełniają. W 



poprzedniej sekcji nie mieliśmy jednego celu; staraliśmy się znaleźć najlepszą ze wszystkich możliwych 

sekwencji akcji. Teraz mamy jeden cel i interesuje nas najlepsza sekwencja działań, która prowadzi do 

naszego celu. Musimy ograniczyć nasz problem, aby szukać działań, które całkowicie spełniają cel. W 

przeciwieństwie do poprzednich podejść, które starają się zredukować jak najwięcej uporczywości 

(przy całkowitym spełnieniu będącym szczególnym przypadkiem usunięcia tego wszystkiego), teraz 

musimy mieć jeden wyraźny cel, do którego należy dążyć, w przeciwnym razie A* nie może działać 

magicznie . W tym przypadku również musimy zdefiniować „najlepszy”. Najlepiej byłoby, gdyby 

sekwencja była jak najkrótsza. Może to być krótkie pod względem liczby działań lub całkowitego czasu 

trwania działań. Jeśli w każdej akcji używany jest inny zasób niż czas (np. magia) moc, pieniądze lub 

amunicję), wtedy moglibyśmy to również uwzględnić. W taki sam sposób, jak w przypadku 

odnajdywania ścieżki, długość planu może być kombinacją wielu czynników, o ile można go 

przedstawić jako pojedynczą wartość. Ostateczną miarę nazwiemy kosztem planu. Idealnie 

chcielibyśmy znaleźć plan o najniższych kosztach. Mając jeden cel do osiągnięcia i pomiar kosztów, 

który należy zminimalizować, możemy wykorzystać A* do kierowania naszym planistą. A* jest używany 

w swojej podstawowej formie w wielu aplikacjach GOAP, a jego modyfikacje można znaleźć w 

większości pozostałych. Omówiłem już A* w najdrobniejszych szczegółach w Części 4, więc uniknę 

wdawania się w zbyt wiele szczegółów na temat tego, jak to działa tutaj. Możesz przejść do Części 4, 

aby uzyskać bardziej skomplikowaną analizę krok po kroku, dlaczego ten algorytm działa.  

IDA* 

Jeśli liczba możliwych akcji jest duża, liczba możliwych sekwencji będzie ogromna. W przeciwieństwie 

do odnajdywania ścieżki, gdy jest stosunkowo mało sąsiadujących punktów dla dowolnej lokalizacji, w 

niektórych grach mogą istnieć setki możliwych działań do wykonania w dowolnym stanie. Ponadto 

może nie być ograniczeń co do liczby działań, które możemy podjąć. Dopóki nie wiemy, kiedy przestać 

szukać, moglibyśmy kontynuować działanie przez lata lub dekady, nie osiągając naszego celu. Ponieważ 

cele często mogą być nieosiągalne, musimy dodać limit liczby akcji dozwolonych w sekwencji. Jest to 

równoważne maksymalnej głębokości w podejściu wyszukiwania według głębokości. Używając A* do 

odnajdywania ścieżki, zakładamy, że będzie co najmniej jedna prawidłowa droga do celu, więc 

pozwalamy A* przeszukiwać tak głęboko, jak chce, aby znaleźć rozwiązanie. Ostatecznie, Pathfinderowi 

zabraknie lokalizacji do rozważenia i zakończy działanie. W GOAP to samo prawdopodobnie się nie 

wydarzy. Zawsze są działania, które należy podjąć, a komputer nie może stwierdzić, czy cel jest 

nieosiągalny inaczej niż poprzez wypróbowanie każdej możliwej kombinacji działań. Jeśli cel jest 

nieosiągalny, algorytm nigdy się nie zakończy, ale z radością będzie wykorzystywał coraz większą ilość 

pamięci. Aby to ograniczyć, dodajemy maksymalną głębokość. Dodanie tego limitu głębokości sprawia, 

że nasz algorytm jest idealnym kandydatem do korzystania z iteracyjnej wersji pogłębiania A*. Wiele 

odmian A*, które omówiliśmy w Części 4, działa dla GOAP. Możesz użyć pełnej implementacji A*, 

tablicy węzłów A*, a nawet uproszczonego A* ograniczonego do pamięci (SMA*). Z mojego 

doświadczenia wynika jednak, że iteracyjne pogłębianie A* (IDA*) jest doskonałym wyborem. 

Obsługuje ogromną liczbę akcji bez zasypywania pamięci i pozwala nam w łatwy sposób ograniczyć 

głębokość poszukiwań. W kontekście tego rozdziału ma również tę zaletę, że jest podobny do 

poprzedniego algorytmu zorientowanego na głębię.  

Heurystyka 

Wszystkie algorytmy A* wymagają funkcji heurystycznej. Heurystyka pozwala oszacować odległość od 

celu. Pozwala algorytmowi preferencyjnie uwzględniać działania bliskie celu. Będziemy potrzebować 

funkcji heurystycznej, która szacuje, jak daleko dany model świata jest od osiągnięcia celu. To może 

być trudne do oszacowania, zwłaszcza gdy wymagane są długie sekwencje skoordynowanych działań. 

Może się wydawać, że nie dokonuje się żadnego postępu, chociaż tak jest. Jeśli stworzenie heurystyki 



jest całkowicie niemożliwe, możemy użyć heurystyki zerowej (tj. takiej, która zawsze zwraca 

szacunkową wartość zero). Podobnie jak w odnajdywaniu ścieżek, sprawia to, że A* zachowuje się w 

taki sam sposób, jak algorytm Dijkstry: sprawdzanie wszystkich możliwych sekwencji. 

Algorytm 

IDA* zaczyna się od wywołania funkcji heurystycznej na modelu świata początkowego. Wartość jest 

zapisywana jako aktualna granica wyszukiwania. IDA* następnie przeprowadza serię przeszukiwań w 

głąb. Każde wyszukiwanie w głąb jest kontynuowane, dopóki nie znajdzie sekwencji, która spełnia swój 

cel, albo wyczerpie wszystkie możliwe sekwencje. Wyszukiwanie jest ograniczone zarówno 

maksymalną głębokością wyszukiwania, jak i wartością odcięcia. Jeśli całkowity koszt sekwencji działań 

jest większy niż wartość graniczna, działanie jest ignorowane. Jeśli wyszukiwanie w głąb osiągnie cel, 

algorytm zwraca wynikowy plan. Jeśli wyszukiwanie się nie powiedzie, wartość odcięcia jest 

nieznacznie zwiększana i rozpoczyna się kolejne wyszukiwanie w głąb. Wartość odcięcia jest 

zwiększana, aby była najmniejszym łącznym kosztem planu większym niż odcięcie, które zostało 

znalezione w poprzednim wyszukiwaniu. Bez list OTWARTYCH i ZAMKNIĘTYCH w IDA* nie śledzimy, 

czy znajdujemy zduplikowany stan świata w różnych punktach wyszukiwania. Aplikacje GOAP mają 

zwykle ogromną liczbę takich duplikatów; Na przykład sekwencje działań w różnych kolejnościach 

często dają ten sam rezultat. Chcemy uniknąć ciągłego przeszukiwania tego samego zestawu działań 

podczas każdego wyszukiwania w głąb. W tym celu możemy użyć tabeli transpozycji. Tabele 

transpozycji są powszechnie używane w sztucznej inteligencji w grach planszowych i wrócimy do nich 

nieco w rozdziale 9 poświęconym sztucznej inteligencji gier planszowych. W przypadku IDA* tabela 

transpozycji jest prostym hashem. Każdy model świata musi być w stanie wygenerować dobrą wartość 

hash dla swojej zawartości. Na każdym etapie wyszukiwania w głąb algorytm hashuje model świata i 

sprawdza, czy znajduje się on już w tabeli transpozycji. Jeśli tak, to pozostaje tam, a wyszukiwanie go 

nie przetwarza. Jeśli nie, to jest dodawany wraz z liczbą działań w sekwencji użytej do dotarcia do tego 

miejsca. Jest to trochę inne niż normalna tablica mieszająca, z wieloma wpisami na klucz mieszający. 

Zwykła tabela mieszająca może pomieścić nieograniczoną liczbę elementów danych, ale stopniowo 

staje się wolniejsza w miarę jej ładowania. W naszym przypadku możemy przechowywać tylko jedną 

pozycję na klucz mieszający. Jeśli inny model świata jest dostarczany z tym samym kluczem skrótu, 

możemy go w pełni przetworzyć bez przechowywania go lub uruchomić model świata, który jest na 

swoim miejscu. W ten sposób utrzymujemy wysoką szybkość algorytmu, bez nadmiernego 

wykorzystania pamięci. Aby zdecydować, czy uruchomić istniejący wpis, stosujemy prostą praktyczną 

zasadę: zastępujemy wpis, jeśli z bieżącym wpisem jest powiązana mniejsza liczba ruchów. . Modele 

świata A i B są różne, ale oba mają dokładnie tę samą wartość skrótu. Modele świata bez etykiet mają 

swoje własne unikalne wartości skrótu. Model świata A pojawia się dwukrotnie. Jeśli unikniemy 

rozważania drugiej wersji, możemy zaoszczędzić wiele duplikatów. Światowy model B pojawia się 

jednak jako pierwszy, a także pojawia się dwukrotnie. Jego drugie pojawienie się pojawia się później, z 

mniejszą liczbą kolejnych ruchów do przetworzenia. Gdyby był to wybór między nieprzetwarzaniem 

drugiego A lub drugiego B, wolelibyśmy uniknąć przetwarzania A, ponieważ w ten sposób zmniejszymy 

nasz ogólny wysiłek. Używając tej heurystyki, w której kolidujące wartości hash są rozwiązywane na 

korzyść stanu świata wyższego poziomu, uzyskujemy dokładnie właściwe zachowanie w naszym 

przykładzie. 

Pseudo kod 

Główny algorytm dla IDA* wygląda następująco:  

1 function planAction(worldModel: WorldModel,  

2 goal: Goal,  



3 heuristic: Heuristic,  

4 maxDepth: int) -> Action:  

5 # Initial cutoff is the heuristic from the start model.  

6 cutoff: float = heuristic.estimate(worldModel)  

7 

8 # Create a transposition table.  

9 transpositionTable = new TranspositionTable() 

10 

11 # Iterate the depth first search until we have a valid plan, or 

12 # until we know there is none possible.  

13 while 0 < cutoff < infinity:  

14 # Get the new cutoff, or best action from the search.  

15 cutoff, action = doDepthFirst( 

16 worldModel, goal,  

17 transpositionTable, heuristic,  

18 maxDepth, cutoff)  

19 

20 # If we have an action, return it.  

21 return action 

Większość pracy jest wykonywana w funkcji doDepthFirst, która jest bardzo podobna do algorytmu 

deepfirst GOAP, który omówiliśmy wcześniej:  

1 function doDepthFirst(worldModel: WorldModel,  

2 goal: Goal,  

3 heuristic: Heuristic,  

4 transpositionTable: TranspositionTable,  

5 maxDepth: int,  

6 cutoff: float) -> (float, Action):  

7 

8 # Create storage for world models at each depth, and 

9 # actions that correspond to them, with their cost.  

10 models = new WorldModel[maxDepth+1]  



11 actions = new Action[maxDepth]  

12 costs = new float[maxDepth]  

13 

14 # Set up the initial data.  

15 models[0] = worldModel 

16 currentDepth: int = 0 

17 

18 # Keep track of the smallest pruned cutoff.  

19 smallestCutoff: float = infinity 

20 

21 # Iterate over all actions at depth zero.  

22 while currentDepth >= 0:  

23 # Check if we have a goal.  

24 if goal.isFulfilled(models[currentDepth]):  

25 # We can return from the depth first search 

26 # immediately with the result.  

27 return 0, actions[0]  

28 

29 # Check if we’re at maximum depth.  

30 if currentDepth >= maxDepth:  

31 # We’re done at this depth, so drop back.  

32 currentDepth -= 1 

33 

34 # Jump to the next iteration.  

35 continue 

36 

37 # Calculate the total cost of the plan, we’ll need it 

38 # in all other cases.  

39 cost = heuristic.estimate(models[currentDepth]) + 

40 costs[currentDepth]  

41 



42 # Check if we need to prune based on the cost.  

43 if cost > cutoff:  

44 # Check if this is the lowest prune.  

45 if cost < smallestCutoff:  

46 smallestCutoff = cost 

47 

48 # We’re done at this depth, so drop back.  

49 currentDepth -= 1 

50 

51 # Jump to the next iteration.  

52 continue 

53 

54 # Otherwise, we need to try the next action.  

55 nextAction = models[currentDepth].nextAction() 

56 

57 if nextAction:  

58 # We have an action to apply, copy the current model.  

59 models[currentDepth+1] = models[currentDepth]  

60 

61 # and apply the action to the copy.  

62 actions[currentDepth] = nextAction 

63 models[currentDepth+1].applyAction(nextAction)  

64 costs[currentDepth+1] = costs[currentDepth] + 

65 nextAction.getCost() 

66 

67 # Check if we’ve already seen this state.  

68 if not transitionTable.has(models[currentDepth + 1]):  

69 # Process the new state on the next iteration.  

70 currentDepth += 1 

71 

72 # Otherwise, we don’t bother recursing, so on 



73 # the next iteration of the while loop, we’ll 

74 # move on to the next action.  

75 

76 # Set the model in the transition table every time 

77 # (in case the depth has changed).  

78 transitionTable.add(models[currentDepth + 1],  

79 currentDepth)  

80 

81 # Otherwise we have no action to try.  

82 else:  

83 # Drop back to the next highest level.  

84 currentDepth -= 1 

85 

86 # We’ve finished iterating, and didn’t find an action.  

87 return smallestCutoff, null 

Struktury danych i interfejsy 

Model świata jest dokładnie taki sam jak wcześniej. Klasa Action wymaga teraz metody getCost, która 

może być taka sama jak używana wcześniej metoda getDuration, jeśli koszty są kontrolowane 

wyłącznie przez czas. Do klasy Goal dodałem również metodę isFulfilled. Kiedy dany model świata, 

zwraca prawdę, jeśli cel jest spełniony w modelu świata. Obiekt heurystyczny ma jedną metodę, 

oszacowanie, która zwraca oszacowanie kosztu osiągnięcia celu z danego modelu świata. Dodałem 

strukturę danych TranspositionTable z następującym interfejsem:  

1 class TranspositionTable:  

2 function has(worldModel: WorldModel) -> bool 

3 function add(worldModel: WorldModel, depth: int)  

Zakładając, że mamy funkcję haszującą, która może wygenerować hash integer z modelu świata, 

możemy zaimplementować tablicę przejść w następujący sposób:  

1 class TranspositionTable:  

2 # Holds a single table entry.  

3 class Entry:  

4 # The world model for the entry, all entries are initially 

5 # empty.  

6 worldModel = null 



7 

8 # The depth that the world model was found at. This is 

9 # initially infinity, because the replacement strategy we use 

10 # in the add method can then treat entries the same way 

11 # whether they are empty or not.  

12 depth = infinity 

13 

14 # A fixed size array of entries.  

15 size: int 

16 entries: Entry[size]  

17 

18 function has(worldModel: WorldModel) -> bool:  

19 # Get the hash value.  

20 hashValue: int = hash(worldModel)  

21 

22 # Find the entry.  

23 entry: Entry = entries[hashValue % size]  

24 

25 # Check if is the right one.  

26 return entry.worldModel == worldModel 

27 

28 function add(worldModel: WorldModel, depth: int)  

29 # Get the hash value.  

30 hashValue: int = hash(worldModel)  

31 

32 # Find the entry.  

33 entry: Entry = entries[hashValue % size]  

34 

35 # Check if it is the right world model.  

36 if entry.worldModel == worldModel:  

37 # If we have a lower depth, use the new one.  



38 if depth < entry.depth:  

39 entry.depth = depth 

40 

41 # Otherwise we have a clash (or an empty slot).  

42 else:  

43 # Replace the slot if our new depth is lower.  

44 if depth < entry.depth:  

45 entry.worldModel = worldModel 

46 entry.depth = depth 

Tabela przejść zazwyczaj nie musi być bardzo duża. Na przykład w przypadku problemu z 10 akcjami 

na raz i głębokością 10, możemy użyć tylko 1000-elementowej tabeli przejść. Jak zawsze, 

eksperymentowanie i profilowanie są kluczem do uzyskania idealnego kompromisu między szybkością 

a wykorzystaniem pamięci.  

Uwagi dotyczące implementacji 

Funkcja doDepthFirst zwraca dwie pozycje danych: najmniejszy koszt, który został odcięty oraz akcję 

do wypróbowania. W języku takim jak C++, gdzie wielokrotne zwroty są niewygodne, wartość odcięcia 

jest zwykle przekazywana przez odniesienie, więc można ją zmienić na miejscu.  

Wydajność 

IDA* to O(t) w pamięci, gdzie t jest liczbą wpisów w tablicy przejść. Jest to O(n<sub>d</sub>) w czasie, 

gdzie n to liczba możliwych działań w każdym modelu świata, a d to maksymalna głębokość. Wydaje 

się, że ma to ten sam czas, co wyczerpujące poszukiwanie wszystkich możliwych alternatyw. W 

rzeczywistości rozległe przycinanie gałęzi w wyszukiwaniu oznacza, że zyskamy dużą szybkość dzięki 

korzystaniu z IDA*. Ale w najgorszym przypadku (gdy na przykład nie ma ważnego planu lub gdy jedyny 

poprawny plan jest najdroższy ze wszystkich), będziemy musieli wykonać prawie tyle samo pracy, co 

wyczerpujące poszukiwania. 

PACHNĄCY GOB 

Alternatywne podejście do uczynienia wiarygodnych GOB jest związane z symulacją percepcji 

sensorycznej. W tym modelu każdy motyw, który postać może mieć (np. „jeść” lub „znajdź informacje”) 

jest reprezentowany jako rodzaj zapachu; stopniowo rozprzestrzenia się na poziomie gry. Obiekty, z 

którymi powiązane są działania, wydzielają koktajl takich „zapachów”, po jednym dla każdego motywu, 

na który wpływa jego działanie. Na przykład piekarnik może wydzielać zapach „Mogę zapewnić 

jedzenie”, podczas gdy łóżko może wydzielać zapach „Mogę dać ci odpocząć”. Zachowanie 

zorientowane na cel może być realizowane poprzez zmuszanie postaci do podążania za zapachem 

motywu, którego spełnienie najbardziej mu zależy. Na przykład postać, która jest wyjątkowo głodna, 

podąża za zapachem „Mogę dostarczyć jedzenie” i trafia do kuchenki. Takie podejście zmniejsza 

potrzebę skomplikowanego odnajdywania ścieżek w grze. Jeśli postać ma trzy możliwe źródła 

pożywienia, konwencjonalny GOB użyje Pathfindera, aby zobaczyć, jak to zrobić trudno było dostać się 

do każdego źródła pożywienia. Postać wybierała następnie źródło, które było najwygodniejsze. 

Podejście zapachowe rozchodzi się z miejsca jedzenia. Poruszanie się po rogach zajmuje trochę czasu, 

nie może przejść przez ściany i naturalnie znajduje drogę przez skomplikowane poziomy. Może również 



obejmować intensywność sygnału: zapach jest najsilniejszy u źródła pożywienia i słabnie, im dalej się 

znajdujesz. Aby uniknąć odnajdywania ścieżki, postać może poruszać się w kierunku największej 

koncentracji zapachu na każdym kadrze. Będzie to naturalnie kierunek odwrotny do drogi, którą obrał 

zapach, aby dotrzeć do postaci: podąża za nosem prosto do celu. Podobnie, ponieważ intensywność 

zapachu wygasa, postać w naturalny sposób przesunie się w stronę źródła, do którego najłatwiej się 

dostać. Można to rozszerzyć, pozwalając różnym źródłom emitować różne natężenia. Na przykład 

niezdrowe jedzenie może emitować niewielką ilość sygnału, a obfity posiłek może emitować więcej. W 

ten sposób postać będzie faworyzować mniej pożywne posiłki, które są naprawdę wygodne, 

jednocześnie starając się ugotować zbilansowany posiłek. Bez tego rozszerzenia postać zawsze 

szukałaby niezdrowego jedzenia w kuchni. To podejście „zapachowe” zostało zastosowane w The Sims, 

aby poprowadzić postacie do odpowiednich działań. Jest stosunkowo prosty w implementacji (można 

skorzystać z algorytmów zarządzania zmysłami przedstawionymi w rozdziale 11, World Interfacing) i 

zapewnia dużo realistycznego zachowania. Ma jednak pewne ograniczenia i wymaga modyfikacji, 

zanim będzie można na nim polegać w grze. 

Akcje złożone 

Wiele działań wymaga wielu kroków. Na przykład gotowanie posiłku wymaga znalezienia surowego 

jedzenia, ugotowania go, a następnie zjedzenia go. Można również znaleźć jedzenie, które nie wymaga 

gotowania. Nie ma sensu mieć kuchenki, która emituje sygnał „Mogę dostarczyć jedzenie”, jeśli postać 

podejdzie do niej i nie może niczego ugotować, ponieważ nie ma na niej surowego jedzenia. Znaczące 

tytuły z tego gatunku zazwyczaj łączą elementy dwóch różnych rozwiązań tego problemu: pozwalając 

na bogatsze słownictwo sygnałów i uzależniając emisję tych sygnałów od stanu postaci w grze.  

Sygnały oparte na działaniu 

Liczba „zapachów” w grze może zostać zwiększona, aby umożliwić uchwycenie różnych niuansów akcji. 

Przedmiot dostarczający surowego pożywienia może mieć inny zapach niż pożywienie gotowane. 

Zmniejsza to elegancję rozwiązania: postacie nie mogą już łatwo podążać tropem dla konkretnego 

motywu, którego szukają. Zamiast rozpraszających się sygnałów reprezentujących motywy, są one 

teraz, efektywnie, reprezentującymi indywidualne działania. Pojawia się sygnał „Mogę ugotować 

surową żywność”, a nie „Mogę cię nakarmić”. Oznacza to, że postacie muszą wykonać normalny krok 

decyzyjny GOB polegający na ustaleniu, którą akcję wykonać, aby jak najlepiej spełnić swoje obecne 

cele. Ich wybór działania powinien zależeć nie tylko od działań, o których wiedzą, że są dostępne, ale 

także od wzorca sygnałów działania, które mogą wykryć w ich bieżącej lokalizacji. Z drugiej strony 

technika ta wspiera szeroki zakres możliwych działań i może być łatwo rozszerzać, gdy tworzone są 

nowe zestawy obiektów.  

Sygnały charakterystyczne dla postaci 

Innym rozwiązaniem jest upewnienie się, że obiekty emitują sygnały tylko wtedy, gdy postać może ich 

użyć w określonym czasie. Na przykład postać niosącą kawałek surowego jedzenia może zostać 

zwabiona przez piekarnik (kuchenka wydaje teraz sygnały „mogę ci dać jedzenie”). Gdyby ta sama 

postać nie miała przy sobie surowego jedzenia, byłaby to lodówka wysyłająca sygnały „Mogę ci dać 

jedzenie”, a piekarnik nic by nie emitował. Takie podejście jest bardzo elastyczne i może radykalnie 

zmniejszyć ilość planowania potrzebnego do osiągnięcia złożonych sekwencji działań. Ma to poważną 

wadę, ponieważ sygnały rozchodzące się w grze są teraz zależne od jednej konkretnej postaci. Jest 

mało prawdopodobne, aby dwie postacie nosiły dokładnie ten sam przedmiot lub były zdolne do 

dokładnie tego samego zestawu działań. Oznacza to, że dla każdej postaci musi istnieć osobna 

symulacja sensoryczna. Gdy w grze występuje garstka wolno poruszających się postaci, nie stanowi to 



problemu (postacie podejmują decyzje tylko co kilkaset klatek, a symulację sensoryczną można łatwo 

podzielić na wiele klatek). W przypadku większych lub szybszych symulacji nie byłoby to praktyczne.  

SYSTEMY REGULOWANE 

Systemy oparte na regułach były w awangardzie badań nad sztuczną inteligencją w latach 70. i 

wczesnych 80. XX wieku. Zbudowano z nimi wiele najsłynniejszych programów AI, a we wcieleniu 

„systemu eksperckiego” były one najlepiej znaną techniką sztucznej inteligencji, zanim zostały wyparte 

przez niedawne doniesienia mediów o „głębokim uczeniu”. Są używane z przerwami w grach od co 

najmniej 20 lat, mimo że mają reputację nieefektywnych i trudnych do wdrożenia. Pozostają dość 

rzadkim podejściem, częściowo dlatego, że podobne zachowania można prawie zawsze osiągnąć w 

prostszy sposób, używając drzew decyzyjnych lub maszyn stanów. Mają jednak swoje mocne strony, 

zwłaszcza gdy postacie muszą myśleć o świecie w sposób, którego projektant nie może łatwo 

przewidzieć i zakodować w drzewie decyzyjnym. Największą zaletą systemu opartego na regułach jest 

jednak jego zdolność do uzasadnienia swojego rozumowania. Pomaga to w tworzeniu treści i 

debugowaniu. Systemy oparte na regułach mają wspólną strukturę składającą się z dwóch części: bazy 

danych zawierającej wiedzę dostępną dla sztucznej inteligencji oraz zestawu reguł „jeśli-to”. Reguły 

mogą sprawdzać bazę danych, aby określić, czy ich warunek „jeśli” jest spełniony. Mówi się, że reguły, 

których warunki są spełnione, są uruchamiane. Uruchomiona reguła może zostać wybrana do 

uruchomienia, po czym wykonywany jest jego składnik „wtedy”  

 

Jest to ta sama nomenklatura, której używałem w przejściach do maszyny stanów. W tym przypadku 

jednak reguły wyzwalają się na podstawie zawartości bazy danych, a ich skutki mogą być bardziej 

ogólne niż powodowanie zmiany stanu. Wiele systemów opartych na regułach dodaje również trzeci 

składnik: arbitra, który decyduje, która wyzwolona reguła zostanie uruchomiona. Najpierw przyjrzymy 

się prostemu systemowi opartemu na regułach, wraz ze wspólną optymalizacją, i wrócimy do arbitrów 

w dalszej części tej sekcji.  

 PROBLEM 

W tej sekcji zademonstruję system podejmowania decyzji oparty na regułach z wieloma cechami 

typowymi dla systemów opartych na regułach w tradycyjnej sztucznej inteligencji. Specyfikacja jest 

dość złożona i prawdopodobnie będzie bardziej elastyczna niż jest to wymagane w przypadku wielu 

gier. Jednak każdy prostszy i prawdopodobnie lepszym sposobem osiągnięcia tego samego efektu 

byłyby maszyny stanowe lub drzewa decyzyjne. W tej sekcji omówię niektóre właściwości wspólne dla 

wielu implementacji systemów opartych na regułach. Każda właściwość będzie obsługiwana w 

następującym algorytmie. Wprowadzę zawartość bazy danych i reguły używając bardzo luźnej składni. 

Ma na celu jedynie zilustrowanie zasad. Poniższe sekcje sugerują strukturę dla każdego komponentu, 

który można zaimplementować.  



Dopasowanie do bazy danych 

Warunek „if” reguły jest dopasowywany do bazy danych; udane dopasowanie uruchamia regułę. 

Warunek, zwykle nazywany wzorcem, zazwyczaj składa się z faktów identycznych z tymi w bazie 

danych, połączonych z operatorami boolowskimi, takimi jak AND, OR i NOT. Załóżmy, że mamy bazę 

danych zawierającą informacje na przykład o stanie zdrowia żołnierzy w drużynie ogniowej. W pewnym 

momencie baza danych zawiera następujące informacje:  

Captain: health = 51 

Johnson: health = 38 

Sale: health = 42 

Whisker: health = 15 

Whisker, specjalista od komunikacji, musi zostać zwolniony z radia, gdy jej zdrowie spadnie do zera. 

Możemy użyć reguły, która uruchamia się, gdy widzi wzorzec, taki jak:  

Whisker: health = 0 

Oczywiście reguła powinna zostać uruchomiona tylko wtedy, gdy Whisker nadal ma radio. Tak więc 

najpierw musimy dodać odpowiednie informacje do bazy danych. Baza danych zawiera teraz 

następujące informacje:  

Captain: health = 51 

Johnson: health = 38 

Sale: health = 42 

Whisker: health = 15 

Whisker: has-radio 

Teraz nasza reguła może używać operatora logicznego. Wzór staje się:  

Whisker: health = 0 AND Whisker: has-radio 

W praktyce chcielibyśmy mieć większą elastyczność we wzorach, które możemy dopasować. W naszym 

przykładzie chcemy ulżyć Wąsowi, jeśli jest bardzo zraniona, a nie tylko wtedy, gdy nie żyje. Zatem 

wzorzec powinien pasować do zakresu:  

Whisker: health < 0 AND Whisker: has-radio 

Jak dotąd jesteśmy na znajomym gruncie. Jest to podobne do testów, które wykonaliśmy w celu 

wywołania zmiany stanu lub podjęcia decyzji w drzewie decyzyjnym. Aby poprawić elastyczność 

systemu, przydatne byłoby dodanie dzikich kart do dopasowania. Chcielibyśmy móc powiedzieć na 

przykład:  

Anyone: health < 15 

i mieć to dopasowanie, jeśli w bazie danych był ktoś, kto ma zdrowie poniżej 15. Podobnie możemy 

powiedzieć,  

Anyone-1: health < 15 AND Anyone-2: health > 45 



aby upewnić się, że jest też ktoś zdrowy (może chcemy, żeby zdrowa osoba nosiła na przykład słabą). 

Wiele systemów opartych na regułach korzysta z bardziej zaawansowanego typu dopasowania 

wzorców z użyciem symboli wieloznacznych, zwanego unifikacją, które może zawierać symbole 

wieloznaczne. Powrócimy do unifikacji w dalszej części tej sekcji, po przedstawieniu głównego 

algorytmu.  

Zasady warunku-działania 

Reguła warunek-akcja powoduje, że postać wykonuje jakąś akcję w wyniku znalezienia dopasowania 

w bazie danych. Akcja będzie normalnie uruchamiana poza systemem opartym na regułach, chociaż 

można napisać reguły, które bezpośrednio modyfikują stan gry. Kontynuując nasz przykład z drużyną 

ogniową, moglibyśmy mieć regułę, która mówi:  

IF Whisker: health = 0 AND Whisker: has-radio 

THEN Sale: pick up the radio 

Jeśli wzorzec pasuje i reguła zostanie uruchomiona, system oparty na regułach poinformuje grę, że Sale 

powinien odebrać radio. Nie zmienia to bezpośrednio informacji w bazie danych. Nie możemy 

zakładać, że Sale może rzeczywiście odebrać radio. Wąs mógł spaść z klifu bez możliwości bezpiecznego 

zejścia. Akcja Sale może zawieść na wiele różnych sposobów, a baza danych powinna zawierać jedynie 

wiedzę o stanie gry. (W praktyce czasami korzystne jest, aby baza danych zawierała przekonania 

sztucznej inteligencji, w takim przypadku wynikające z tego działania są bardziej podatne na 

niepowodzenie). postanawia wykonać akcję. Gra decyduje, czy akcja się powiedzie, i aktualizuje bazę 

danych, jeśli tak się dzieje.  

Zasady przepisywania bazy danych 

Istnieją inne sytuacje, w których wyniki reguły mogą zostać włączone bezpośrednio do bazy danych. W 

sztucznej inteligencji pilota myśliwca możemy mieć bazę danych z następującą zawartością:  

Fuel: 1500 kg 

Distance-from-base: 100 km 

Enemies-sighted: Enemy-42, Enemy-21 

Currently: patrolling 

Pierwsze trzy elementy, paliwo, odległość do bazy i widzący wrogowie są kontrolowane przez kod gry. 

Odnoszą się do właściwości stanu gry i mogą być zmieniane tylko przez akcje planowania AI. Ostatnie 

dwa elementy są jednak specyficzne dla sztucznej inteligencji i nie mają żadnego znaczenia dla reszty 

gry. Załóżmy, że chcemy reguły, która zmienia cel pilota ze „strefy patrolowej” na „atak”, jeśli wróg 

zostanie zauważony. W tym przypadku nie musimy prosić kodu gry o zaplanowanie akcji „zmiana celu”; 

moglibyśmy użyć reguły, która mówi coś takiego:  

IF number of sighted enemies > 0 and currently patrolling THEN 

remove(currently patrolling)  

add(attack first sighted enemy)  

Funkcja remove usuwa część danych z bazy danych, a funkcja add dodaje nową. Gdybyśmy nie usunęli 

pierwszej części danych, zostałaby nam baza danych zawierająca zarówno strefę patrolowania, jak i 

cele ataku. W niektórych przypadkach może to być właściwe (aby pilot mógł wrócić do patrolowania, 



gdy na przykład intruz zostanie zniszczony). Chcielibyśmy móc łączyć oba rodzaje efektów: te, które 

żądają wykonania akcji przez grę oraz te, które manipulują bazą danych. Chcielibyśmy również wykonać 

dowolny kod w wyniku uruchomienia reguły, aby uzyskać dodatkową elastyczność.  

Łączenie w przód i w tył 

System oparty na regułach, który do tej pory opisałem, jest reprezentatywny dla systemu, który 

widziałem w grach. Jest to znane jako „łańcuch do przodu”. Rozpoczyna się od znanej bazy informacji 

i wielokrotnie stosuje reguły zmieniające zawartość bazy (bezpośrednio lub poprzez zmianę stanu gry 

poprzez akcję postaci). W dyskusjach na temat systemów opartych na regułach w innych obszarach 

sztucznej inteligencji będzie mowa o łańcuchu wstecznym. Tworzenie łańcucha wstecznego 

rozpoczyna się od określonej wiedzy, takiej, jaką można znaleźć w bazie danych. Ta część danych jest 

celem. Następnie system próbuje wypracować serię uruchomień reguł, które prowadziłyby od bieżącej 

zawartości bazy danych do celu. Zwykle robi to, pracując wstecz, przyglądając się elementom THEN 

reguł, aby sprawdzić, czy którekolwiek z nich mogą wygenerować cel. Jeśli znajdzie reguły, które mogą 

wygenerować cel, próbuje ustalić, w jaki sposób warunki tych reguł mogą zostać spełnione, co może 

wymagać spojrzenia na komponent THEN innych reguł itd., aż wszystkie warunki zostaną znalezione w 

Baza danych. Chociaż łączenie wsteczne jest bardzo ważną techniką w wielu obszarach (takich jak 

dowodzenie twierdzeń i planowanie), nie natknąłem się na żaden produkcyjny kod AI wykorzystujący 

go w grach. Mógłbym sobie wyobrazić kilka wymyślonych sytuacji, w których może się to przydać w 

grze, ale na potrzeby tej książki odtąd go zignoruję.  

Format danych w bazie danych 

Baza danych zawiera wiedzę o postaci. Musi być w stanie zawierać wszelkiego rodzaju dane istotne dla 

gry, a każdy element danych powinien być zidentyfikowany. Jeśli chcemy przechowywać zdrowie 

postaci w bazie danych, potrzebujemy zarówno wartości zdrowia, jak i identyfikatora, który wskazuje, 

co oznacza wartość. Sama wartość nie jest wystarczająca. Jeśli interesuje nas przechowywanie wartości 

logicznej, wystarczy sam identyfikator. Jeżeli wartość Boolean jest true, to identyfikator jest 

umieszczany w bazie danych; jeśli jest fałszywy, to identyfikator nie jest uwzględniany:  

Fuel = 1500 kg 

patrol zone 

W tym przykładzie takim identyfikatorem jest cel strefy patrolowania. Jest to identyfikator bez wartości 

i możemy założyć, że jest to wartość logiczna o wartości true. Drugi przykładowy wpis w bazie danych 

miał zarówno identyfikator (np. „paliwo”), jak i wartość (1500). Zdefiniujmy odniesienie jako 

pojedynczy element w bazie danych. Składa się z identyfikatora i wartości. Wartość może nie być 

potrzebna (jeśli jest to wartość logiczna z wartością true), ale zakładam, że jest to jawna, dla wygody. 

Baza danych zawierająca tylko ten rodzaj obiektu Datum jest niewygodna. W grze, w której wiedza 

postaci obejmuje całą drużynę ogniową, moglibyśmy mieć:  

Captain: weapon = rifle 

Johnson: weapon = machine-gun 

Captain: rifle-ammo = 36 

Johnson: machine-gun-ammo = 229 

To zagnieżdżenie może sięgać bardzo głęboko. Jeśli próbujemy znaleźć amunicję kapitana, być może 

będziemy musieli sprawdzić kilka możliwych identyfikatorów, aby sprawdzić, czy są one obecne: 



amunicja do karabinu kapitana, amunicja do karabinu kapitana, amunicja do karabinu maszynowego 

kapitana i tak dalej. Zamiast tego chcielibyśmy użyć hierarchicznego formatu naszych danych. 

Rozszerzamy nasze Datum, aby albo zawierało wartość, albo zawierało zestaw obiektów Datum. Każdy 

z tych obiektów Datum może również zawierać wartość lub dalsze listy. Dane są zagnieżdżone na 

dowolnej głębokości. Zauważ, że obiekt Datum może zawierać wiele obiektów Datum, ale tylko jedną 

wartość. Wartość może być dowolnego typu zrozumiałego dla gry, w tym struktur zawierających wiele 

różnych zmiennych lub nawet wskaźników do funkcji, jeśli jest to wymagane. Baza danych traktuje 

wszystkie wartości jako typy nieprzezroczyste, których nie rozumie, w tym typy wbudowane. 

Symbolicznie będziemy reprezentować jeden punkt odniesienia w bazie danych jako:  

(identifier content)  

gdzie zawartość jest wartością lub listą obiektów Datum. Poprzednią bazę danych możemy przedstawić 

jako:  

(Captain’s-weapon␣(Rifle␣(Ammo␣36)))  

(Johnson’s-weapon (Machine-Gun (Ammo 229)))  

Ta baza danych zawiera dwa obiekty Datum. Oba zawierają jeden obiekt Datum (rodzaj broni). Każda 

broń z kolei zawiera jeszcze jeden Datum (amunicję); w tym przypadku zagnieżdżanie się zatrzymuje, 

a amunicja ma tylko wartość. Moglibyśmy rozszerzyć tę hierarchię, aby przechowywać wszystkie dane 

jednej osoby w jednym identyfikatorze:  

( 

Captain (Weapon (Rifle (Ammo 36) (Clips 2)))  

(Health 65)  

(Position [21, 46, 92])  

)  

Posiadanie takiej struktury bazy danych zapewni nam elastyczność we wdrażaniu bardziej 

wyrafinowanych algorytmów dopasowywania reguł, co z kolei pozwoli nam wdrożyć potężniejszą 

sztuczną inteligencję.  

Notacja dzikich kart 

Notacja, której użyłem, przypomina język programowania Lisp. Ponieważ Lisp był w przeważającej 

mierze językiem wybieranym przez sztuczną inteligencję aż do lat 90., będzie znajomy, jeśli czytasz 

jakiekolwiek artykuły lub książki na temat systemów opartych na regułach. Jest to uproszczona wersja 

na nasze potrzeby. W tej składni dzikie karty są zwykle zapisywane jako:  

(?anyone (Health 0-15))  

i są często nazywane zmiennymi.  

 ALGORYTM 

Zaczynamy od bazy danych zawierającej dane. Niektóre zewnętrzne funkcje wymagają przeniesienia 

danych z aktualnego stanu gry do bazy danych. W bazie mogą być przechowywane dodatkowe dane 

(takie jak aktualny stan wewnętrzny postaci w systemie regułowym). Te funkcje nie są częścią tego 

algorytmu. Dostępny jest również zestaw zasad. Klauzula IF reguły zawiera elementy danych do 



dopasowania w bazie danych połączone dowolnym operatorem boolowskim (AND, OR, NOT, XOR itp.). 

Założymy, że dopasowanie odbywa się według wartości bezwzględnej dla dowolnej wartości lub przez 

operatory mniejsze niż, większe niż lub w zakresie dla typów liczbowych. Zakładam, że reguły są 

regułami warunku-działania: zawsze wywołują jakąś funkcję. W tym frameworku można łatwo 

zaimplementować reguły przepisywania bazy danych, zmieniając wartości w bazie danych w ramach 

akcji. Odzwierciedla to stronniczość, zgodnie z którą systemy oparte na regułach używane w grach mają 

tendencję do zawierania większej liczby reguł warunkowych niż przepisywania baz danych, w 

przeciwieństwie do wielu przemysłowych systemów sztucznej inteligencji. System oparty na regułach 

stosuje reguły w iteracjach, a dowolna liczba iteracji może być uruchamiana kolejno. Baza danych może 

być zmieniana pomiędzy każdą iteracją, albo przez uruchomioną regułę, albo przez inny kod, który 

aktualizuje jej zawartość. System oparty na regułach po prostu sprawdza każdą ze swoich reguł, aby 

sprawdzić, czy są wyzwalane w bieżącej bazie danych. Uruchamiana jest pierwsza reguła, która 

wyzwala, i uruchamiana jest akcja powiązana z regułą. Jest to naiwny algorytm dopasowywania: po 

prostu próbuje każdej możliwości, aby sprawdzić, czy jakaś działa. W przypadku wszystkich systemów, 

z wyjątkiem najprostszych, prawdopodobnie lepiej jest użyć bardziej wydajnego algorytmu 

dopasowywania. Naiwny algorytm jest jednym z etapów, o których wspomniałem we wstępie do 

książki, prawdopodobnie sam w sobie nieprzydatny, ale niezbędny do zrozumienia, jak działają 

podstawy, zanim przejdziemy do bardziej kompletnego systemu. W dalszej części tej sekcji przedstawię 

Rete, branżowy standard szybszego dopasowania.  

 PSEUDO-KOD 

System oparty na regułach ma niezwykle prosty algorytm o następującej postaci:  

1 function ruleBasedIteration(database: DataNode, rules: Rule[]): 

2 # Check each rule in turn.  

3 for rule in rules:  

4 # Create the empty set of bindings.  

5 bindings = [] 

6 

7 # Check for triggering.  

8 if rule.ifClause.matches(database, bindings):  

9 # Fire the rule.  

10 rule.getActions(bindings)  

11 

12 # And exit: we’re done for this iteration.  

13 break 

14 

15 # If we get here, we’ve had no match, we could use a fallback 

16 # action, or simply do nothing.  



Funkcja matches klauzuli IF reguły sprawdza w bazie danych, aby upewnić się, że klauzula pasuje 

STRUKTURY DANYCH I INTERFEJSY 

Przy tak prostym algorytmie trudno się dziwić, że większość pracy jest wykonywana w strukturach 

danych. W szczególności głównym obciążeniem jest funkcja dopasowań. Przed podaniem pseudokodu 

do dopasowywania reguł musimy przyjrzeć się, jak zaimplementowana jest baza danych i jak mogą na 

niej działać klauzule IF reguł.  

Baza danych 

Baza danych może być po prostu listą lub tablicą elementów danych reprezentowanych przez klasę 

DataNode. Grupy danych w bazie danych zawierają dodatkowe węzły danych, więc ogólnie baza 

danych staje się drzewem informacji. Każdy węzeł w drzewie ma następującą strukturę podstawową:  

1 class DataNode:  

2 identifier: string 

Węzły inne niż liście odpowiadają grupom danych w danych i mają następującą postać:  

1 class DataGroup extends DataNode:  

2 children: DataNode[] 

Liście w drzewie zawierają wartości rzeczywiste i mają postać:  

1 class Datum extends DataNode:  

2 value: any 

Dzieci grupy danych mogą być dowolnym węzłem danych: inną grupą danych lub punktem odniesienia. 

Dla jasności przyjmę pewną formę polimorfizmu, chociaż w rzeczywistości często lepiej jest 

zaimplementować to jako pojedynczą strukturę łączącą elementy danych wszystkich trzech struktur.  

Zasady 

Zasady mają następującą strukturę:  

1 class Rule:  

2 ifClause: Match 

3 function getActions(bindings: Bindings)  

Klauzula if służy do dopasowania do bazy danych i została opisana poniżej. Funkcja akcji może wykonać 

dowolną wymaganą akcję, w tym zmienić zawartość bazy danych. Pobiera listę powiązań, która jest 

wypełniona pozycjami w bazie danych, które pasują do dowolnych symboli wieloznacznych w klauzuli 

IF.  

Klauzule IF 

Klauzule IF składają się z zestawu elementów danych, w formacie podobnym do tych w bazie danych, 

połączonych operatorami boolowskimi. Muszą być w stanie dopasować się do bazy danych, dlatego 

używamy ogólnej struktury danych jako bazowej klasy elementów w klauzuli IF: 

1 class Match: 



2 function matches(database: DataNode, 

3 bindings: out Bindings) -> bool 

Parametr bindings jest zarówno wejściem, jak i wyjściem, więc może być przekazywany przez 

odwołanie w językach, które go obsługują. Początkowo powinna to być pusta lista (jest to inicjowane 

w funkcji sterownika rule-BasedIteration powyżej). Kiedy część klauzuli IF pasuje do „nie obchodzi mnie 

to” wartość (dzika karta), jest dodawana do powiązań. Pozycje danych w klauzuli IF są podobne do tych 

w bazie danych. Potrzebujemy jednak dwóch dodatkowych udoskonaleń. Po pierwsze, musimy być w 

stanie określić wartość „nie obchodzi” dla identyfikatora, aby zaimplementować dzikie karty. Może to 

być po prostu wcześniej przygotowany identyfikator zarezerwowany do tego celu. Po drugie, musimy 

być w stanie określić dopasowanie zakresu wartości. Dopasowanie pojedynczej wartości przy użyciu 

operatora mniejszego niż lub operatora większego niż można wykonać, dopasowując zakres; dla 

pojedynczej wartości zakres ma szerokość zerową, a dla mniejszych lub większych niż jeden ze swoich 

granic ma nieskończoność. Możemy użyć zakresu jako najbardziej ogólnego dopasowania. Struktura 

Datum na liściu drzewa zostaje zatem zastąpiona strukturą DatumMatch o następującej formie: 

1 class DatumMatch extends Match: 

2 identifier: string 

3 minValue: float 

4 maxValue: float 

Operatory logiczne są reprezentowane w taki sam sposób, jak w przypadku automatów stanowych; 

używamy polimorficznego zestawu klas: 

1 class And extends Match: 

2 match1: Match 

3 match2: Match 

4 

5 function matches(database: DataNode, 

6 bindings: out Bindings) -> bool: 

7 # True if we match both sub-matches. 

8 return match1.matches(database, bindings) and 

9 match2.matches(database, bindings) 

10 

11 class Not extends Match: 

12 match: Match 

13 

14 function matches(database: DataNode, 

15 bindings: out Bindings) -> bool: 



16 # True if we don’t match our submatch. Note we pass in 

17 # new bindings list, because we’re not interested in 

18 # anything found: we’re making sure there are no 

19 # matches. 

20 return not match.matches(database, []) 

i tak dalej dla innych operatorów. Należy zauważyć, że obowiązują te same zastrzeżenia dotyczące 

implementacji, co w przypadku polimorficznych operatorów logicznych omówionych w sekcji 5.3 na 

temat automatów stanów. Te same rozwiązania można zastosować również do optymalizacji kodu. 

Wreszcie musimy być w stanie dopasować grupę danych. Musimy wspierać wartości „nie obchodzi” 

dla identyfikatora, ale nie potrzebujemy żadnych dodatkowych danych w podstawowej strukturze grup 

danych. Mamy dopasowanie grup danych, które wygląda następująco: 

1 class DataGroupMatch extends Match: 

2 identifier: string 

3 children: Match[] 

Dopasowanie elementu 

Ta struktura pozwala nam łatwo łączyć ze sobą dopasowania elementów danych. Jesteśmy teraz 

gotowi do przyjrzenia się, w jaki sposób odbywa się dopasowywanie samych elementów danych. 

Podstawową techniką jest dopasowanie elementu danych z reguły (nazywanego elementem 

testowym) do dowolnego elementu w bazie danych (nazywanego elementem bazy danych). Ponieważ 

elementy danych są zagnieżdżone, użyjemy procedury rekurencyjnej, która działa inaczej dla grupy 

danych i Datum. W obu przypadkach, jeśli testowa grupa danych lub testowa baza danych jest 

korzeniem elementu danych (tj. nie jest zawarta w innej grupie danych), wówczas może pasować do 

dowolnego elementu w bazie danych; sprawdzimy po kolei każdy element bazy danych. Jeśli nie jest 

to katalog główny, będzie ograniczony do dopasowania tylko określonego elementu bazy danych. 

Funkcję dopasowania można zaimplementować tylko w klasie bazowej Match. Po prostu próbuje 

dopasować każdy element w bazie danych pojedynczo. Ma następujący algorytm: 

1 class Match: 

2 # ... Member data as before. 

3 function matches(database: DataNode, 

4 bindings: out Bindings) -> bool: 

5 # Go through each item in the database. 

6 for item in database: 

7 # We’ve matched if we match any item. 

8 if matchesItem(item, bindings): 

9 return true 

10 



11 # We’ve failed to match all of them. 

12 return false 

To po prostu wypróbowuje każdy pojedynczy element w bazie danych z metodą matchItem. Metoda 

matchItem powinna sprawdzać określony węzeł danych pod kątem dopasowania. Całe dopasowanie 

zakończy się sukcesem, jeśli dowolny element w bazie danych pasuje. 

Dopasowywanie punktów odniesienia 

Test Datum będzie pasował, jeśli element bazy danych ma ten sam identyfikator i ma wartość w swoich 

granicach. Ma prostą formę: 

1 class DatumMatch extends DataNodeMatch: 

2 # ... Member data as before. 

3 function matches(database: DataNode, 

4 bindings: out Bindings) -> bool: 

5 # Is the item of the same type? 

6 if not item isinstance Datum: 

7 return false 

8 

9 # Does the identifier match? 

10 if identifier.isWildcard() and identifier != item.identifier: 

11 return false 

12 

13 # Does the value fit? 

14 if minValue <= item.value <= maxValue: 

15 # Do we need to add to the bindings list? 

16 if identifier.isWildcard(): 

17 # Add the binding. 

18 bindings.appendBinding(identifier, item) 

19 # Return true, since we matched. 

20 return true 

21 

22 else: 

23 return false 



Metoda isWildcard powinna zwrócić true, jeśli identyfikator jest symbolem wieloznacznym. Jeśli użyłeś 

łańcuchów jako identyfikatorów i chciałeś użyć nazw wieloznacznych w stylu Lisp, możesz na przykład 

sprawdzić, czy pierwszy znak jest znakiem zapytania. Lista powiązań otrzymała metodę appendBinding, 

która dodaje identyfikator (który jest zawsze symbolem wieloznacznym) oraz element bazy danych, do 

którego został dopasowany. Jeśli na przykład używamy listy STL w C++, możemy mieć ją jako listę 

szablonów par i dołączyć nowy identyfikator, parę pozycji. Alternatywnie moglibyśmy użyć tablicy 

mieszającej indeksowanej przez identyfikator. 

Dopasowywanie grup danych 

Testowa grupa danych będzie pasować do grupy danych bazy danych, jeśli jej identyfikator jest zgodny 

i jeśli wszystkie jej elementy podrzędne pasują do co najmniej jednego elementu podrzędnego grupy 

danych bazy danych. Nie wszystkie elementy podrzędne grupy danych bazy danych muszą być do 

czegoś dopasowane. Na przykład, jeśli szukamy dopasowania do: 

(?anyone (Health 0-54)) 

chcielibyśmy, aby pasował: 

(Captain (Health 43) (Ammo 140)) 

chociaż amunicja nie jest wymieniona w grupie danych testowych. 

Funkcja matchItem dla grup danych ma następującą postać: 

1 class DataGroupMatch extends DataNodeMatch: 

2 # ... Member data as before. 

3 function matches(database: DataNode, 

4 bindings: out Bindings) -> bool: 

5 # Is the item of the same type? 

6 if not item isinstance DataGroup: 

7 return false 

8 

9 # Does the identifier match? 

10 if identifier != WILDCARD and identifier != item.identifier: 

11 return false 

12 

13 # Is every child present. 

14 for child in this.children: 

15 # Use the children of the item as if it were a 

16 # database and call matches recursively. 

17 if not child.matches(item.children): 



18 return false 

19 

20 # We must have matched all children. 

21 

22 # Do we need to add to the bindings list? 

23 if identifier.isWildcard(): 

24 # Add the binding. 

25 bindings.appendBinding(identifier, item) 

26 

27 return true 

Streszczenie 

Rysunek pokazuje wszystkie nasze klasy i interfejsy na jednym diagramie. Rysunek jest w postaci 

standardowego diagramu klas UML. Mam nadzieję, że jest to stosunkowo oczywiste, nawet jeśli nie 

jesteś ekspertem UML. 

 

ZASADY ARBITRAŻU 

W bazie danych może działać jednocześnie kilka reguł. Każda zasada ma zastosowanie, ale tylko jedna 

może strzelać. W opisanym powyżej algorytmie założyłem, że pierwsza wyzwalana reguła może zostać 

uruchomiona i żadne inne reguły nie są brane pod uwagę. Jest to prosty algorytm arbitrażu reguł: 



„pierwsze zastosowanie”. Działa dobrze, o ile nasze zasady są uporządkowane według priorytetu. 

Ogólnie rzecz biorąc, arbiter w systemie opartym na regułach to fragment kodu, który decyduje, które 

reguły zostaną uruchomione, gdy uruchomi się więcej niż jedna reguła. Istnieje wiele powszechnych 

podejść do arbitrażu, z których każde ma swoją własną charakterystykę. 

Pierwsze zastosowanie 

To jest algorytm używany do tej pory. Reguły są podane w ustalonej kolejności, a uruchamiana jest 

pierwsza reguła na liście, która wyzwala. Kolejność wymusza ścisły priorytet: reguły znajdujące się 

wcześniej na liście mają pierwszeństwo przed regułami późniejszymi. Jednak przy tej strategii 

arbitrażowej często pojawia się poważny problem. Jeśli reguła nie zmienia zawartości bazy danych i 

jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany zewnętrzne, ta sama reguła będzie uruchamiana przy 

każdym uruchomieniu systemu. Może to być wymagane (na przykład jeśli reguła wskazuje, jakie 

działania należy podjąć na podstawie zawartości bazy danych), ale często może powodować problemy 

z niekończącym się powtarzaniem. Istnieje proste rozszerzenie służące do zmniejszenia powagi tego 

problemu. Reguły, które nie powinny się powtarzać w nieskończoność, są zawieszane, gdy tylko 

zostaną uruchomione. Ich zawieszenie jest cofane dopiero w przypadku zmiany zawartości bazy 

danych. Wiąże się to ze śledzeniem stanu zawieszenia każdej reguły i wyczyszczeniem go, gdy baza 

danych zostanie zmodyfikowana. Niestety, usunięcie zawieszenia po każdej modyfikacji bazy danych 

może nadal pozwolić na wystąpienie tej samej sytuacji. Jeśli jakaś zawartość w bazie danych ulega 

ciągłym zmianom (a zazwyczaj będzie, jeśli w każdej klatce są w niej zapisywane informacje ze świata 

gry), ale elementy danych powodujące wyzwolenie reguły powodującej problem są stabilne, reguła 

będzie nadal działać. ogień. Niektóre implementacje śledzą poszczególne elementy danych, na których 

uruchamia się reguła, i zawieszają uruchomioną regułę, dopóki te konkretne elementy nie ulegną 

zmianie. 

Najdawniej używane 

Połączona lista zawiera wszystkie reguły w systemie. Lista jest rozpatrywana w kolejności, tak jak 

poprzednio, i uruchamiana jest pierwsza wyzwolona reguła na liście. Gdy reguła zostanie uruchomiona, 

zostanie usunięta z jej pozycji na liście i dodana na końcu. Po chwili lista zawiera reguły w odwrotnej 

kolejności użycia, więc wybranie pierwszej uruchomionej reguły jest podobne do wybrania najdawniej 

używanej reguły. Takie podejście w szczególności zwalcza problem pętli. Gwarantuje, że możliwości 

oddania strzału są w jak największym stopniu rozdzielone we wszystkich regułach. 

Zasada losowa 

Jeśli uruchomi się wiele reguł, jedna reguła jest wybierana losowo i może zostać uruchomiona. W 

przeciwieństwie do poprzednich algorytmów, ten rodzaj arbitra musi sprawdzić każdą regułę i uzyskać 

listę wszystkich wyzwalanych reguł. Z taką listą może wybrać jednego członka i go zwolnić. Poprzednie 

algorytmy pracowały tylko na liście, dopóki nie znalazły pierwszej wyzwalanej reguły. Ten schemat 

arbitrażowy jest odpowiednio mniej wydajny. 

Najbardziej szczegółowe warunki 

Jeśli warunki reguły są bardzo łatwe do spełnienia, a baza danych regularnie je uruchamia, 

prawdopodobnie będzie to ogólna reguła przydatna w wielu sytuacjach, ale nie wyspecjalizowana. Z 

drugiej strony, jeśli reguła ma trudne warunki do spełnienia, a system stwierdzi, że została 

uruchomiona, prawdopodobnie jest bardzo specyficzna dla obecnej sytuacji. Należy zatem preferować 

bardziej szczegółowe przepisy nad bardziej ogólnymi przepisami. W systemie opartym na regułach, w 

którym warunki są wyrażone jako połączone klauzule logiczne, liczba klauzul jest dobrym wskaźnikiem 



specyfiki reguły. Szczegółowość można ocenić wyłącznie na podstawie struktury zasad. Kolejność 

priorytetów można obliczyć przed użyciem systemu, a reguły można uporządkować. Implementacja 

arbitra jest więc dokładnie taka sama, jak pierwsza stosowana metoda. Wystarczy dodać krok offline, 

aby automatycznie dostosować kolejność reguł na podstawie liczby klauzul w warunku. 

Dynamiczny arbitraż priorytetowy 

Każdy system priorytetów liczbowych jest identyczny z pierwszą mającą zastosowanie metodą, jeśli te 

priorytety nie zmieniają się podczas działania systemu. Możemy po prostu uporządkować reguły w 

kolejności malejącego priorytetu i uruchomić pierwszą, która się uruchomi. Znajdziesz kilka artykułów 

i książek, które przedstawiają arbitraż oparty na priorytetach dla statycznych priorytetów, podczas gdy 

proste podejście do pierwszego zastosowania byłoby w praktyce identyczne. Priorytety mogą być 

jednak przydatne, jeśli są dynamiczne. Dynamiczne priorytety mogą być zwracane przez każdą regułę 

na podstawie tego, jak ważne może być jej działanie w bieżącej sytuacji. Załóżmy, że mamy regułę, 

która dopasowuje „nie ma już apteczek” i na przykład planuje akcję mającą na celu znalezienie 

apteczek. Gdy zdrowie postaci jest wysokie, reguła może zwrócić bardzo niski priorytet. Jeśli są jakieś 

inne zasady, które się uruchamiają, zasada apteczek zostanie zignorowana, więc postać będzie 

kontynuować to, co robi i będzie polować na apteczki tylko wtedy, gdy nie będzie mogła wymyślić 

alternatywy. Jednak gdy postać jest bliska śmierci, zasada zwraca bardzo wysoki priorytet: postać 

przestanie robić to, co robi, i udaje się na poszukiwanie apteczek, aby pozostać przy życiu. Moglibyśmy 

wdrożyć dynamiczne priorytety, korzystając z kilku reguł (na przykład jedna dla „braku apteczek ORAZ 

niskiego stanu zdrowia” i jedna dla „braku apteczek ORAZ wysokiego poziomu zdrowia”). Korzystanie 

z dynamicznych priorytetów pozwala jednak, aby reguła stopniowo stawała się ważniejsza, zamiast 

nagle stać się najwyższym priorytetem. Arbiter sprawdza wszystkie reguły i sporządza listę tych, które 

wywołują. Żąda priorytetu od każdej reguły na liście i wybiera najwyższą wartość do uruchomienia. 

Podobnie jak w przypadku losowego wyboru reguł, podejście to obejmuje przeszukanie wszystkich 

możliwych reguł przed podjęciem decyzji, które mają zostać uruchomione. Dodaje również wywołanie 

metody, które może obejmować regułę przeszukiwania bazy danych w celu uzyskania informacji w celu 

pokierowania obliczaniem jej priorytetu. Jest to najbardziej elastyczny, ale zdecydowanie najbardziej 

czasochłonny algorytm arbitrażowy z pięciu opisanych tutaj. 

UJEDNOLICENIE 

Przypuśćmy, że w naszym poprzednim przykładzie Whisker, specjalista od komunikacji, zginął. Jej 

kolega Sale przejmuje prowadzenie radia. Załóżmy teraz, że Sale jest poważnie ranny; ktoś inny musi 

zabrać radio. Moglibyśmy po prostu mieć regułę dla każdej osoby, która pasuje, gdy jest ranna i nosi 

radio. Zamiast tego moglibyśmy wprowadzić regułę, której wzór zawiera dzikie karty: 

(?person (health 0-15)) 

AND 

(Radio (held-by ?person)) 

Nazwa osoby odpowiada dowolnej osobie. Te dzikie karty działają nieco inaczej niż konwencjonalne 

dzikie karty (rodzaj przedstawiony w sekcji dotyczącej dopasowywania powyżej). Gdyby były to 

normalne dzikie karty, reguła pasowałaby do bazy danych: 

(Johnson (health 38)) 

(Sale (health 15)) 

(Whisker (health 25)) 



(Radio (held-by Whisker)) 

Pierwsza osoba pasowałaby do Sale, a druga do Whiskera. Nie tego chcemy; chcemy tej samej osoby 

dla obu. W unifikacji zestaw dzikich kart jest dopasowywany tak, aby wszystkie odnosiły się do tej samej 

rzeczy. W naszym przypadku reguła nie pasowałaby do powyższej bazy, ale pasowałaby do 

następujących: 

(Johnson (health 38)) 

(Sale (health 42)) 

(Whisker (health 15)) 

(Radio (held-by Whisker)) 

gdzie obie dzikie karty pasują do tego samego: Whisker. Gdybyśmy chcieli dopasować różne osoby do 

każdej dzikiej karty, moglibyśmy o to poprosić, nadając różne nazwy każdej dzikiej karcie. Na przykład 

moglibyśmy użyć wzorca o następującej postaci: 

(?person-1 (health 0-15)) 

AND 

(Radio (held-by ?person-2)) 

Unifikacja jest istotna, ponieważ sprawia, że dopasowywanie reguł jest znacznie silniejsze. Uzyskanie 

tego samego efektu bez unifikacji wymagałoby w naszym przykładzie czterech reguł. Istnieją inne 

sytuacje, takie jak następujący wzorzec: 

(Johnson (health ?value-1)) 

AND 

(Sale (health ?value-2)) 

AND 

?value-1 < ?value-2 

gdzie wymagana byłaby prawie nieskończona liczba regularnych reguł, gdyby unifikacja nie była 

dostępna (zakładając, że wartości zdrowia są liczbami zmiennoprzecinkowymi, wymagałoby to nieco 

mniej niż 232 reguł, z pewnością zbyt wielu, aby było to praktyczne). Aby skorzystać z tej dodatkowej 

mocy, chcielibyśmy, aby nasz system oparty na regułach wspierał dopasowanie wzorców z unifikacją 

Wydajność 

Niestety, unifikacja ma wadę: najbardziej oczywista implementacja jest złożona obliczeniowo do 

przetworzenia. Aby dopasować wzór, taki jak: 

(Whisker (health 0)) 

AND 

(Radio (held-by Whisker)) 

możemy podzielić wzorzec na dwie części, zwane klauzulami. Każdą klauzulę można indywidualnie 

sprawdzić w bazie danych. Jeśli obie klauzule znajdują dopasowanie, to pasuje do całego wzorca. Każda 

część wyrażenia wymaga co najwyżej wyszukiwania O(n), gdzie n jest liczbą pozycji w bazie danych. Tak 



więc wzorzec z klauzulami m jest w najgorszym przypadku procesem O(nm). Mówimy w najgorszym 

przypadku, ponieważ, jak widzieliśmy w przypadku drzew decyzyjnych, możemy uniknąć konieczności 

wielokrotnego testowania tego samego i dojść do procesu O(mlog2 n). We wzorze z połączonymi 

dzikimi kartami, takimi jak: 

(?person (health < 15)) 

AND 

(Radio (held-by ?person)) 

nie możemy podzielić tych dwóch klauzul. Wyniki z pierwszej klauzuli bezpośrednio wpływają na 

wzorzec w drugiej klauzuli. Tak więc, jeśli powróci dopasowanie pierwszej klauzuli: 

?person = Whisker 

wtedy druga klauzula to wyszukiwanie: 

(Radio (held-by Whisker)) 

Pierwsza klauzula może potencjalnie pasować do kilku pozycji w bazie danych, z których każdy musi 

zostać wypróbowany z drugą klauzulą. Korzystając z tego podejścia, wyszukiwanie z dwiema klauzulami 

może zająć czas O(n2), a wzorzec z klauzulami m może zająć czas O(nm). Jest to dramatyczny wzrost w 

stosunku do O(nm) dla oryginalnego wzoru. Chociaż istnieją liniowe algorytmy unifikacji O(nm) 

(przynajmniej ten rodzaj unifikacji, który tutaj robimy), są one znacznie bardziej złożone niż proste 

podejście dziel i zwyciężaj stosowane we wzorcach bez symboli wieloznacznych. Nie zajmę się tutaj 

przechodzeniem przez samodzielny algorytm unifikacji. Nie są one często używane w tego rodzaju 

systemach opartych na regułach. Zamiast tego możemy skorzystać z zupełnie innego podejścia do 

dopasowywania, co pozwala nam przeprowadzić unifikację, jednocześnie przyspieszając odpalenie 

wszystkich reguł. Ta metoda to Rete. 

RETE 

Algorytm Rete to branżowy standard AI do dopasowywania reguł do bazy danych. Nie jest to najszybszy 

algorytm; istnieje kilka artykułów szczegółowo opisujących szybsze podejścia. Ale ponieważ systemy 

eksperckie są cenne komercyjnie, nie podają pełnych szczegółów implementacji. Większość 

komercyjnych systemów eksperckich opiera się na Rete, a niektóre z bardziej złożonych systemów 

opartych na regułach, które widziałem w grach, wykorzystują podejścia oparte na algorytmie 

dopasowywania Rete. Jest to stosunkowo prosty algorytm, który stanowi podstawowy punkt wyjścia 

dla bardziej złożonych optymalizacji. 

Algorytm 

Algorytm działa poprzez reprezentację wzorców dla wszystkich reguł w jednej strukturze danych: Rete. 

Rete jest ukierunkowanym grafem acyklicznym⁷ (pełny opis tej struktury znajduje się w rozdziale 4, 

sekcja 4.1 grafu odnajdywania ścieżki). Każdy węzeł na wykresie reprezentuje pojedynczy wzorzec w 

co najmniej jednej regule. Każda ścieżka na wykresie reprezentuje pełny zestaw wzorców dla jednej 

reguły. W każdym węźle przechowujemy również pełną listę wszystkich faktów w bazie danych, które 

pasują do tego wzorca. Rysunek 5.48 pokazuje prosty przykład Rete dla następujących reguł: 



 

1 Swap Radio Rule: 

2 IF 

3 (?person-1 (health < 15)) 

4 AND 

5 (radio (held-by ?person-1)) 

6 AND 

7 (?person-2 (health > 45)) 

8 THEN 

9 remove(radio (held-by ?person-1)) 

10 add(radio (held-by ?person-2)) 

11 

12 Change Backup Rule: 

13 IF 

14 (?person-1 (health < 15)) 

15 AND 

16 (?person-2 (health > 45)) 

17 AND 

18 (?person-2 (is-covering ?person-1)) 

19 THEN 

20 remove(?person-2 (is-covering ?person-1)) 



21 add(?person-1 (is-covering ?person-2)) 

Pierwsza zasada jest taka jak poprzednio: jeśli ktoś noszący radio jest bliski śmierci, to oddaj radio 

komuś, kto jest względnie zdrowy. Druga zasada jest podobna: jeśli żołnierz prowadzący parę kumpli 

jest bliski śmierci, zamień ich i spraw, aby kumpel żołnierza objął prowadzenie (jeśli czujesz się 

bezduszny, możesz spierać się odwrotnie, przypuszczamy, że słaby facet powinien być wysłane z 

przodu). Na naszym diagramie Rete istnieją trzy rodzaje węzłów. Na szczycie sieci znajdują się węzły 

reprezentujące poszczególne klauzule w regule (znane jako węzły wzorca). Są to połączone węzły 

reprezentujące operację AND (nazywane węzłami łączenia). Wreszcie dolne węzły reprezentują reguły, 

które można uruchomić: wiele tekstów na Rete nie zawiera tych węzłów reguł w sieci, chociaż muszą 

one istnieć w twojej implementacji. Zauważ, że klauzule: 

(?person-1 (health < 15)) 

and 

(?person-2 (health > 45)) 

są wspólne dla obu reguł. Jest to jedna z kluczowych cech szybkości algorytmu Rete; nie powiela 

wysiłku dopasowania. 

Dopasowanie do bazy danych 

Koncepcyjnie baza danych jest wprowadzana do górnej części sieci. Węzły wzorca próbują znaleźć 

dopasowanie w bazie danych. Znajdują wszystkie pasujące fakty i przekazują je do węzłów złączenia. 

Jeśli fakty zawierają symbole wieloznaczne, węzeł przekaże również powiązania zmiennych. Więc jeśli: 

(?person (health < 15)) 

dopasowuje 

(Whisker (health 12)) 

wtedy węzeł wzorca przekaże powiązanie zmiennej: 

?person = Whisker 

Węzły wzorca przechowują również zapis pasujących faktów, które zostały im podane, aby umożliwić 

przyrostową aktualizację, omówioną w dalszej części sekcji. Zauważ, że zamiast szukać jakiegokolwiek 

dopasowania, teraz znajdujemy wszystkie dopasowania. Jeśli we wzorze są dzikie karty, przekazujemy 

nie tylko jedno wiązanie, ale wszystkie zestawy wiązań. Na przykład, jeśli mamy fakt: 

(?person (health < 15)) 

oraz bazę danych zawierającą fakty: 

(Whisker (health 12)) 

(Captain (health 9)) 

wtedy są dwa możliwe zestawy wiązań: 

?person = Whisker 

i 

?person = Captain 



Oczywiście jedno i drugie nie może być prawdziwe w tym samym czasie, ale nie wiemy jeszcze, który 

będzie przydatny, więc przekazujemy oba. Jeśli wzór nie zawiera dzikich kart, interesuje nas tylko to, 

czy do czegokolwiek pasuje. W tym przypadku możemy przejść dalej, gdy tylko znajdziemy pierwszy 

mecz, ponieważ nie będziemy przekazywać listy wiązań. Węzeł sprzężenia upewnia się, że oba jego 

dane wejściowe są zgodne i wszystkie zmienne są zgodne. Rysunek  przedstawia trzy sytuacje. W 

pierwszej sytuacji w każdym węźle wzorca wejściowego znajdują się różne zmienne.  

 

Oba węzły wzorców pasują i przechodzą w swoich dopasowaniach. Węzeł przyłączenia przekazuje 

swoje wyjście. W drugiej sytuacji węzeł złączenia otrzymuje dopasowania z obu wejść, tak jak 

poprzednio, ale powiązania zmiennych kolidują, więc nie generuje danych wyjściowych. W trzeciej 

sytuacji ta sama zmienna znajduje się w obu wzorcach, ale istnieje jeden zestaw dopasowań, który nie 

koliduje, a węzeł łączenia może to wyprowadzić. 

Węzeł łączenia generuje własną listę dopasowań, która zawiera pasujące fakty wejściowe, które 

otrzymuje, oraz listę powiązań zmiennych. Przekazuje to w dół Rete do innych węzłów łączenia lub do 

węzła reguły. Jeśli węzeł łączenia otrzymuje wiele możliwych wiązań ze swoich danych wejściowych, 

musi wypracować wszystkie możliwe kombinacje wiązań, które mogą być poprawne. Weźmy 

poprzedni przykład i wyobraźmy sobie, że przetwarzamy sprzężenie AND: 

(?person (health < 15)) 

AND 

(?radio (held-by ?person)) 

względem bazy danych: 

(Whisker (health 12)) 

(Captain (health 9)) 

(radio-1 (held-by Whisker)) 

(radio-2 (held-by Sale)) 

Ten 

(?person (health < 15)) 



wzorzec ma dwa możliwe dopasowania: 

?person = Whisker 

and 

?person = Captain 

To 

(radio (held-by ?person-1)) 

wzorzec ma również dwa możliwe dopasowania: 

?person = Whisker, ?radio = radio-1 

and 

?person = Sale, ?radio = radio-2 

Węzeł łączenia ma zatem dwa zestawy dwóch możliwych wiązań i istnieją cztery możliwe kombinacje, 

ale tylko jedna jest prawidłowa: 

?person = Whisker, ?radio = radio-1 

Więc to jest jedyny, który mija. Gdyby wiele kombinacji było poprawnych, przekazywałoby wiele 

wiązań. Jeśli twój system nie musi obsługiwać unifikacji, węzeł złączenia może być znacznie prostszy: 

powiązania zmiennych nigdy nie muszą być przekazywane, a węzeł złączenia AND zawsze wypisze, jeśli 

otrzyma dwa dane wejściowe. Nie musimy ograniczać się do węzłów ORAZ dołączać. Możemy użyć 

dodatkowych typów węzłów łączenia dla różnych operatorów logicznych. Niektóre z nich (takie jak 

AND i XOR) wymagają dodatkowego dopasowania do obsługi unifikacji, ale inne (takie jak OR) nie 

wymagają i mają prostą implementację niezależnie od tego, czy unifikacja jest używana, czy nie. 

Alternatywnie, operatory te mogą być zaimplementowane w strukturze Rete, a do ich reprezentacji 

wystarczą węzły AND. To jest dokładnie to samo, co widzieliśmy w przypadku drzew decyzyjnych. W 

końcu dane malejące zostaną zatrzymane (gdy nie więcej węzłów przyłączenia lub węzłów wzorca ma 

dane wyjściowe do wysłania) lub osiągną jedną lub więcej reguł. Wszystkie reguły, które otrzymują 

dane wejściowe, są wyzwalane. Przechowujemy listę reguł, które są aktualnie uruchamiane, wraz z 

powiązaniami zmiennych i faktami, które je wywołały. Nazywamy to rekordem wyzwalającym. Reguła 

może mieć wiele rekordów wyzwalaczy z różnymi powiązaniami zmiennych, jeśli odebrała wiele 

poprawnych powiązań zmiennych z węzła lub wzorca łączenia. Jakiś system arbitrażu reguł musi 

określić, która wyzwolona reguła zostanie uruchomiona. (To nie jest część algorytmu Rete; można z 

nim postępować jak poprzednio). 

Przykład 

Zastosujmy nasz początkowy przykład Rete do następującej bazy danych: 

(Captain (health 57) (is-covering Johnson)) 

(Johnson (health 38)) 

(Sale (health 42)) 

(Whisker (health 15) (is-covering Sale)) 

(Radio (held-by Whisker)) 



Rysunek przedstawia sieć z danymi przechowywanymi w każdym węźle.  

 

 

Zauważ, że każdy węzeł wzorca przekazuje wszystkie pasujące dane. Każdy węzeł sprzężenia działa jak 

filtr. W przypadku tej bazy danych aktywna jest tylko reguła Swap Radio; reguła zmiany kopii zapasowej 

nie jest uruchamiana, ponieważ węzeł dołączenia bezpośrednio nad nim nie ma bezkolizyjnego 

zestawu wejść. Reguła Swap Radio pobiera pełny zestaw powiązań zmiennych i otrzymuje polecenie 

uruchomienia. Możemy korzystać z Rete, podłączając za każdym razem kompletną bazę danych i 

sprawdzając, które reguły działają. Jest to proste podejście, ale w wielu aplikacjach dane nie zmieniają 

się zbytnio od iteracji do iteracji. Rete jest przeznaczony do przechowywania danych i aktualizowania 

tylko tych węzłów, które ich potrzebują. Każdy węzeł przechowuje listę faktów bazy danych, które 

pasuje lub do których może się pomyślnie dołączyć. W kolejnych iteracjach przetwarzane są tylko dane, 

które uległy zmianie, a efekty domina są obsługiwane przez chodzenie w dół Rete. Proces aktualizacji 

składa się z algorytmu do usunięcia faktu z bazy danych i drugiego algorytmu do dodania (jeśli wartość 

się zmieniła, to fakt z bazy danych zostanie usunięty, a następnie dodany z powrotem z poprawną 

wartością). 

Usuwanie faktu 

Aby usunąć fakt, do każdego węzła wzorca wysyłane jest żądanie usunięcia. Żądanie identyfikuje fakt, 

który został usunięty. Jeśli węzeł wzorca ma zapisane dopasowanie dotyczące tego faktu, dopasowanie 

jest usuwane, a żądanie usunięcia jest przesyłane do wszystkich węzłów przyłączenia. 

Gdy węzeł przyłączenia otrzyma żądanie usunięcia, przegląda swoją listę dopasowań. Jeśli są jakieś 

wpisy, które wykorzystują usunięty fakt, usuwa je ze swojej listy i przekazuje żądanie usunięcia dalej. 

Jeśli węzeł reguły otrzyma żądanie usunięcia, usuwa dowolny ze swoich rekordów wyzwalaczy z listy 

wyzwalaczy, która zawiera usunięty fakt. Jeśli jakiś węzeł nie ma w swojej pamięci danego faktu, to nie 

musi nic robić; nie przekazuje prośby dalej. 

Dodawanie faktu 



Dodanie faktu jest bardzo podobne do usunięcia. Do każdego węzła wzorca wysyłane jest żądanie 

dodania zawierające nowy fakt. Wzorce pasujące do faktu dodają go do swojej listy i przekazują 

powiadomienie o nowym dopasowaniu w dół Rete. Gdy węzeł przyłączenia otrzymuje nowe 

dopasowanie, sprawdza, czy istnieją jakieś nowe zestawy niekolizujących danych wejściowych, które 

może wprowadzić, korzystając z nowego faktu. Jeśli tak, dodaje je do swojej listy meczów i wysyła 

powiadomienie o nowym meczu. Zwróć uwagę, że w przeciwieństwie do próśb o usunięcie, wysyłane 

przez nią powiadomienie różni się od otrzymanego. Wysyła powiadomienie o jednym lub większej 

liczbie nowych dopasowań: pełnego zestawu danych wejściowych i powiązań zmiennych obejmujących 

nowy fakt. Jeśli węzeł reguły otrzyma powiadomienie, dodaje jeden lub więcej rekordów wyzwalaczy 

do listy wyzwalaczy zawierającej nowo otrzymane dane wejściowe. Po raz kolejny, jeśli fakt nie 

aktualizuje węzła, nie ma potrzeby przekazywania dalej żądania dodania. 

Zarządzanie aktualizacją 

W każdej iteracji procedura aktualizacji wysyła odpowiednią serię żądań dodawania i usuwania do 

węzłów wzorca. Nie sprawdza, czy reguły są wyzwalane podczas tego procesu, ale pozwala je wszystkie 

przetworzyć. Ogólnie rzecz biorąc, wydajniejsze jest wykonanie najpierw wszystkich przeprowadzek, a 

następnie wszystkich nowych dodatków. Po wykonaniu wszystkich aktualizacji lista wyzwolonych 

zawiera wszystkie reguły, które mogą zostać uruchomione (wraz z powiązaniami zmiennych, które 

powodują ich wyzwolenie). Arbiter reguł może zdecydować, która reguła powinna zostać 

uruchomiona. 

Przykład aktualizacji 

Posłużę się poprzednim przykładem do zilustrowania procedury aktualizacji. Załóżmy, że od ostatniej 

aktualizacji Whisker używał apteczki, a Sale został trafiony ogniem wroga. Mamy cztery zmiany do 

wprowadzenia: dwa dodatki i dwa usunięcia: 

remove (Whisker (health 12)) 

add (Whisker (health 62)) 

remove (Sale (health 42)) 

add (Sale (health 5)) 

Po pierwsze, prośby o usunięcie są przekazywane do wszystkich wzorców. Test na niski poziom zdrowia 

miał na liście meczów tylko Wąs. To jest usuwane, a prośba o usunięcie jest przekazywana dalej. Węzeł 

przyłączenia A otrzymuje żądanie, usuwa dopasowanie obejmujące Wąs ze swojej listy dopasowań i 

przekazuje żądanie. Połącz węzeł B robi to samo. Węzeł reguł odbiera teraz żądanie usunięcia i usuwa 

odpowiedni wpis z listy wyzwalanych. Ten sam proces ma miejsce w przypadku usuwania kondycji Sale, 

pozostawiając Rete, jak pokazano na rysunku.  



 

 

 

Teraz możemy dodać nowe dane. Po pierwsze, dodano nowe zdrowie Whiskera. To pasuje do 

(?person (health > 45)) 

To pasuje do wzorca, który należycie wysyła powiadomienie o nowym dopasowaniu. Dołącz do węzła 

A otrzymuje powiadomienie, ale nie może znaleźć nowych dopasowań, więc aktualizacja na tym się 

kończy. Po drugie, dodajemy nowe zdrowie Sale. Ten 

(?person (health < 15)) 

wzorzec dopasowuje i wysyła powiadomienie w dół do węzła przyłączenia A. Teraz przyłączanie do 

węzła A ma prawidłowe dopasowanie i wysyła powiadomienie w dół Rete. Połącz węzeł B nie może 

utworzyć dopasowania, ale dołącz do węzła C, wcześniej nieaktywnego, teraz może dokonać 

dopasowania. Wysyła powiadomienie do reguły Zmień kopię zapasową, która dodaje nowo wyzwolony 

stan do listy wyzwolonych. Ostateczną sytuację przedstawia rysunek.  



 

 

Algorytm zarządzania aktualizacjami może teraz wybrać z listy jedną wyzwoloną regułę do 

uruchomienia. W naszym przypadku do wyboru jest tylko jeden, więc jest odpalany. 

Wydajność 

Rete zbliża się do O(nmp) w czasie, gdzie n to liczba reguł,mis liczbą klauzul na regułę, a p to liczba 

faktów w bazie danych. Jeśli możliwa jest duża liczba dopasowań symboli wieloznacznych, to proces 

ujednolicania powiązań w węźle złączenia może przejąć wydajność. Jednak w większości praktycznych 

systemów nie jest to poważny problem. Rete to O(nmq) w pamięci, gdzie q jest liczbą różnych 

dopasowań symboli wieloznacznych na wzorzec. Jest to znacznie więcej niż podstawowy system 

dopasowywania reguł, który opracowaliśmy jako pierwszy. Dodatkowo, aby skorzystać z szybkiej 

aktualizacji, musimy przechowywać dane pomiędzy iteracjami. To właśnie wysokie zużycie pamięci 

daje przewagę szybkości. 

ROZSZERZENIA 

Wszechobecność systemów opartych na regułach we wczesnych badaniach nad sztuczną inteligencją 

doprowadziła do wielu różnych rozszerzeń, modyfikacji i optymalizacji. Każdy obszar, w którym 

zastosowano system oparty na regułach (taki jak rozumienie języka, sterowanie procesami 

przemysłowymi, diagnozowanie usterek w maszynach i wiele innych), ma swój własny zestaw 

typowych sztuczek. Bardzo niewiele z nich nadaje się do bezpośredniego wykorzystania podczas 

tworzenia gier. Biorąc pod uwagę, że systemy oparte na regułach są potrzebne tylko w niewielkiej 

liczbie scenariuszy AI, większość z nich możemy tutaj bezpiecznie zignorować. Polecam Expert Systems: 

Principles and Programming [15], aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowań przemysłowych. 

Jest dostarczany z kopią CLIPS, dość ogólnej powłoki systemu eksperckiego. Istnieją dwa rozszerzenia, 

które są na tyle rozpowszechnione, że warto o nich wspomnieć. Pierwsza zarządza ogromnymi 

systemami opartymi na regułach i jest bezpośrednio wykorzystywana przez twórców gier. Drugi to 

uzasadnienie, szeroko stosowane w systemach eksperckich i przydatne twórcom gier podczas 

debugowania kodu AI. Można by napisać całą książkę o algorytmach, obejmującą różne systemy oparte 



na regułach i ich warianty. Biorąc pod uwagę ich niszowy status w tworzeniu gier, ograniczę tę sekcję 

do krótkiego tekstu przeglądu każdego rozszerzenia. 

Zarządzanie dużymi zestawami reguł 

Jeden z programistów, z którymi się konsultowałem, użył prostego systemu opartego na regułach do 

kontrolowania zespołu AI w serii dwuwymiarowych turowych gier wojennych. Ich zestaw zasad był 

ogromny, a każda gra z serii została wydana, dodawali dużą liczbę nowych zasad. Niektóre nowe zasady 

pozwoliły sztucznej inteligencji poradzić sobie z nową bronią i ulepszeniami, a inne nowe zasady zostały 

stworzone w wyniku opinii graczy z poprzednich wydań. W trakcie opracowywania każdego tytułu 

raporty o błędach z działu QA prowadziłyby do dodawania jeszcze większej liczby reguł. Po kilku 

iteracjach produktu zestaw reguł był ogromny i trudny do zarządzania. Miało to również poważne 

konsekwencje dla wydajności: przy tak dużym zestawie reguł nawet algorytm dopasowywania Rete 

jest zbyt wolny. Rozwiązaniem było zgrupowanie reguł. Każdy zestaw reguł można było włączać i 

wyłączać w razie potrzeby. Tylko reguły z aktywnych zestawów będą brane pod uwagę przy 

wyzwalaniu. Reguły w zestawach niepełnosprawnych nigdy nie miały szansy na uruchomienie. 

Spowodowało to zmniejszenie systemu z kilku tysięcy reguł do nie więcej niż stu aktywnych reguł w 

dowolnym momencie. Jest to technika stosowana w wielu dużych systemach opartych na regułach. 

System oparty na regułach zawiera pojedynczy zestaw reguł, który jest zawsze włączony. Wewnątrz 

tego zestawu zasad znajduje się dowolna liczba zasad i dowolna liczba innych zestawów zasad. Zestawy 

reguł na tym lub niższym poziomie można włączać i wyłączać. To przełączenie może być wykonane 

bezpośrednio przez kod gry lub w akcji TO innej reguły. Zazwyczaj każdy zestaw reguł wysokiego 

poziomu zawiera kilka reguł i kilka zestawów reguł. Reguły służą tylko do włączania i wyłączania 

zawartych zestawów. Jest to ułożone hierarchicznie, z zestawami na najniższym poziomie 

zawierającymi przydatne reguły, które wykonują pracę. W każdej iteracji systemu opartego na regułach 

zestaw najwyższego poziomu jest proszony o dostarczenie jednej wyzwalanej reguły, która powinna 

zostać uruchomiona. Ten zestaw przegląda wszystkie swoje reguły składowe, wyszukując wyzwalacze 

w normalny sposób. Deleguje również to samo zapytanie do wszystkich zawartych w nim zestawów: 

podaj jedną wyzwalaną regułę, która powinna zostać uruchomiona. Każdy zestaw używa jednego z 

algorytmów arbitrażu, aby zdecydować, która reguła ma zostać zwrócona do odpalenia. W realizacji 

tego procesu, pokazanego na rysunku, dla każdego zbioru w hierarchii można ustawić inną procedurę 

arbitrażową.  

 



W opisanej powyżej grze strategicznej ta elastyczność nie był używany, a wszystkie zestawy działały 

zgodnie z najbardziej konkretną strategią. Hierarchia zestawów pozwala na dużą elastyczność. W 

pewnym momencie hierarchii istniała reguła dla wszystkich reguł odpowiadających specyfice każdej 

broni w grze. Tylko jeden z tych zestawów był włączony w dowolnym momencie: zestaw 

odpowiadający broni trzymanej przez postać. Włączenie odpowiedniego zestawu było obsługiwane 

przez kod gry. W innym miejscu hierarchii znajdowały się zestawy zawierające zasady poruszania się w 

obecności wrogów lub swobodnego poruszania się. Ponieważ informacje o pobliskich wrogach i tak 

były dodawane do bazy danych, sztuczna inteligencja przełączała się między tymi dwoma zestawami, 

korzystając z pięciu zasad umieszczonych w zestawie, który je zawierał. Schemat poglądowy zestawów 

reguł pokazano na rysunku powyżej. 

Uzasadnienie w systemach eksperckich 

Najogólniej rzecz biorąc, system ekspercki to dowolna sztuczna inteligencja, która koduje wiedzę 

eksperta będącego człowiekiem i wykonuje jego pracę. Większość systemów eksperckich jest 

implementowana przy użyciu systemów opartych na regułach. Ściśle rzecz biorąc, produktem 

końcowym jest system ekspercki: połączenie algorytmu i reguł, które kodują wiedzę eksperta. Sam 

algorytm jest systemem opartym na regułach, znanym również jako powłoka systemu eksperckiego 

lub czasami system produkcyjny (termin produkcja odnosi się do charakteru algorytmu typu forward-

chaining: wytwarza nową wiedzę z istniejących danych). Powszechne rozszerzenie podstawowego 

systemu opartego na regułach zostało włączone do wielu powłok systemów eksperckich: ścieżka 

audytu pokazująca, w jaki sposób wiedza została dodana. Gdy system oparty na regułach uruchomi 

regułę przepisywania bazy danych, wszelkie dodane dane będą zawierać dodatkowe informacje. 

Reguła, która utworzyła dane, elementy danych w bazie danych, które pasowała do reguły, bieżące 

wartości tych elementów oraz sygnatura czasowa są zwykle zachowywane. Nazwijmy to informacją o 

strzelaniu. Podobnie, gdy element danych jest usuwany, jest on zachowywany na „usuniętej” liście, 

której towarzyszą te same informacje o wystrzeliwaniu. Wreszcie, jeśli element danych zostanie 

zmodyfikowany, jego stara wartość zostanie zachowana wraz z informacją o odpaleniu. W kontekście 

gry dane w bazie danych mogą być również dodawane lub modyfikowane bezpośrednio przez grę. 

Zachowywane są również podobne informacje kontrolne, ze wskazaniem, że dane zostały zmienione 

przez proces zewnętrzny, a nie przez uruchomienie reguły. Oczywiście, jeśli część danych zmienia każdą 

klatkę, przechowywanie pełnego zapisu każdej wartości, jaką kiedykolwiek przyjęło, może nie być 

rozsądne. Następnie można przeszukać dowolną część danych w bazie danych, a powłoka systemu 

eksperckiego zwróci ścieżkę audytu dotyczącą tego, w jaki sposób dane się tam dostały i w jaki sposób 

została ustawiona bieżąca wartość. Te informacje mogą być rekurencyjne. Jeśli interesujące nas dane 

pochodzą z reguły, możemy zapytać, skąd pochodzą dopasowania, które wywołały tę regułę. Ten 

proces może trwać, dopóki nie zostaną nam tylko te elementy danych, które zostały dodane przez grę 

(lub były tam od samego początku). W systemie eksperckim służy to uzasadnieniu decyzji 

podejmowanych przez system. Jeśli system ekspercki kontroluje fabrykę i zdecyduje się na zamknięcie 

linii produkcyjnej, wówczas system uzasadnienia może podać powody swojej decyzji. W kontekście gry 

nie musimy uzasadniać decyzji graczowi, ale podczas testowania często bardzo przydatny jest 

mechanizm uzasadniający zachowanie postaci. Systemy oparte na regułach mogą być o wiele bardziej 

skomplikowane niż poprzednie techniki podejmowania decyzji w tym rozdziale. Znalezienie 

szczegółowych i długoterminowych przyczyn dziwnie wyglądającego zachowania może zaoszczędzić 

dni debugowania. Jakiś czas temu zbudowałem powłokę systemu eksperckiego specjalnie do włączenia 

do gry. Dodałem system uzasadnień na późnym etapie cyklu rozwojowego po problemach z 

wyrywaniem włosów. Różnica w mocy debugowania była dramatyczna. Przykładowa część danych 

wyjściowych jest pokazana poniżej (pełny wynik miał długość około 200 wierszy). 



1 Carnage XS. V104 2002-9-12. 

2 JUSTIFICATION FOR <Action: Grenade(2.2,0.5,2.1)> 

3 <Action: grenade ?target> 

4 FROM RULE: flush-nest 

5 BINDINGS: target = (2.2,0.5,2.1) 

6 CONDITIONS: 

7 <Visible: heavy-weapon <ptr008F8850> at (2.2,0.5,2.1)> 

8 FROM RULE: covered-by-heavy-weapon 

9 BINDINGS: ?weapon = <ptr008F8850> 

10 CONDITIONS: 

11 <Ontology: machine-gun <ptr008F8850>> 

12 FROM FACT: <Ontology: machine-gun <ptr008F8850>> 

13 <Location: <ptr008F8850> at (2.2,0.5,2.1)> 

14 FROM FACT: <Location: <ptr008F8850> at (2.2,0.5,2.1)> 

15 <Visible: enemy-units in group> 

16 ... 

Aby upewnić się, że ostateczna gra nie wykorzystuje dużej ilości pamięci do przechowywania danych 

dotyczących strzelania, kod uzasadnienia został skompilowany warunkowo, więc nie trafił do produktu 

końcowego. 

GDZIE DALEJ 

Systemy oparte na regułach w tej sekcji reprezentują najbardziej złożone, nieuczące się osoby 

podejmujące decyzje, które omówię w tej książce. Pełna implementacja Rete z obsługą uzasadnienia i 

zestawu reguł to potężne zadanie programistyczne, które może wspierać niewiarygodne 

wyrafinowanie zachowania. Może obsługiwać bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję niż 

jakakolwiek widziana w grach obecnej generacji. Jego główną słabością jest trudność w pisaniu dobrych 

zestawów reguł, znanych jako „pozyskiwanie wiedzy”. Gdy techniki, takie jak maszyny stanów i drzewa 

zachowań, są łatwe do ujawnienia w edytorze graficznym, systemy oparte na regułach są rzadziej 

używane, pomimo ich mocy. W pozostałej części tego rozdziału przyjrzymy się problemowi 

podejmowania decyzji pod różnymi kątami, badając sposoby łączenia różnych decydentów razem, 

zachowania skryptów bezpośrednio z kodu i wykonywania działań wymaganych przez dowolny 

algorytm podejmowania decyzji. 

ARCHITEKTURY TYPU TABLICE 

System tablic nie jest sam w sobie narzędziem do podejmowania decyzji. Jest to mechanizm 

koordynacji działań kilku decydentów. Poszczególne systemy podejmowania decyzji można wdrażać w 

dowolny sposób: od drzewa decyzyjnego do systemu eksperckiego, a nawet do narzędzi uczenia się, 

takich jak sieci neuronowe, które poznamy w rozdziale 7. To właśnie ta elastyczność sprawia, że 

architektury tablic są atrakcyjne. W literaturze dotyczącej sztucznej inteligencji systemy tablic są często 



duże i nieporęczne, wymagające dużej ilości kodu zarządzającego i skomplikowanych struktur danych. 

Z tego powodu mają złą reputację wśród programistów gier AI. Jednocześnie wielu programistów 

wdraża systemy AI, które wykorzystują te same techniki, nie kojarząc ich z terminem „architektura 

tablic”. 

PROBLEM 

Chcielibyśmy móc koordynować podejmowanie decyzji kilkoma różnymi technikami. Każda technika 

może być w stanie zasugerować, co dalej, ale ostateczną decyzję można podjąć tylko wtedy, gdy będą 

współpracować. Możemy mieć na przykład technikę podejmowania decyzji specjalizującą się w 

atakowaniu wrogich czołgów. Nie może robić swoich rzeczy, dopóki czołg nie zostanie wybrany do 

strzelania. Innym rodzajem sztucznej inteligencji jest używanie do wybierania celu strzelania, ale ta 

część AI nie może sama strzelać. Podobnie, nawet gdy wybrany jest czołg docelowy, możemy nie być 

w pozycji, w której strzelanie jest możliwe. Sztuczna inteligencja kierująca musi poczekać, aż sztuczna 

inteligencja zajmująca się planowaniem trasy może przemieścić się do odpowiedniego stanowiska 

strzeleckiego. Moglibyśmy po prostu umieścić każdy bit AI w łańcuchu. Sztuczna inteligencja selektora 

celu wybiera cel, sztuczna inteligencja ruchu przesuwa się do pozycji strzeleckiej, a sztuczna 

inteligencja ds. balistyki oblicza rozwiązanie strzelania. Takie podejście jest bardzo powszechne, ale nie 

pozwala na przekazywanie informacji w przeciwnym kierunku. Jeśli sztuczna inteligencja balistyki 

obliczy, że nie może oddać celnego strzału, może być zmuszona do obliczenia nowego rozwiązania. Z 

drugiej strony, jeśli sztuczna inteligencja balistyki może wypracować strzał, nie ma potrzeby nawet brać 

pod uwagę ruchu AI. Oczywiście, jakiekolwiek obiekty znajdują się na drodze, nie wpływają na 

trajektorię muszli. Chcielibyśmy mechanizmu, w którym każda sztuczna inteligencja może swobodnie 

komunikować się bez konieczności jawnego konfigurowania wszystkich kanałów komunikacji. 

ALGORYTM 

Podstawowa struktura systemu tablicowego składa się z trzech części: zestawu różnych narzędzi 

decyzyjnych (zwanych ekspertami w mowie tablicowej), tablicy i arbitra. Ilustruje to rysunek.  

 

Tablica to obszar pamięci, z którego każdy ekspert może korzystać do czytania i pisania. Każdy ekspert 

musi czytać i pisać mniej więcej w tym samym języku, chociaż zwykle na tablicy znajdują się 

wiadomości, których nie każdy może zrozumieć. Każdy ekspert patrzy na tablicę i decyduje, czy jest na 

niej coś, z czego może skorzystać. Jeśli tak, proszą o pozwolenie na posiadanie przez chwilę kredy i 

gumki do tablic. Kiedy uzyskają kontrolę, mogą trochę pomyśleć, usunąć informacje z tablicy i napisać 

nowe informacje, jak uznają za stosowne. Po krótkim czasie ekspert zrzeknie się kontroli i pozwoli 



innym ekspertom spróbować. Arbiter wybiera, który ekspert ma kontrolę za każdym razem. Eksperci 

muszą mieć jakiś mechanizm wskazujący, że mają coś ciekawego do powiedzenia. Arbiter wybiera 

pojedynczo i daje mu kontrolę. Często nikt lub tylko jeden ekspert nie chce przejąć kontroli, a arbiter 

nie jest wymagany. Algorytm działa w iteracjach: 

1. Eksperci patrzą na tablicę i wyrażają swoje zainteresowanie. 

2. Arbiter wybiera eksperta, który ma sprawować kontrolę. 

3. Ekspert wykonuje pewne prace, prawdopodobnie modyfikując tablicę. 

4. Biegły dobrowolnie zrzeka się kontroli. 

Algorytm używany przez arbitra może różnić się w zależności od implementacji. Proste i powszechne 

podejście, które tutaj opiszę, prosi ekspertów o wskazanie, na ile mogą być przydatne, w postaci 

liczbowej wartości nalegania. Arbiter może wtedy po prostu wybrać eksperta o najwyższej wartości 

uporczywej. W przypadku remisu wybierany jest losowy ekspert. 

Wyodrębnianie akcji 

Sugerowane działania mogą być zapisywane na tablicy przez ekspertów w taki sam sposób, w jaki piszą 

inne informacje. Pod koniec iteracji (lub wielu iteracji, jeśli system działa dłużej), akcje umieszczone na 

tablicy mogą zostać usunięte i wykonane przy użyciu technik wykonywania akcji podanych na końcu 

tego rozdziału. Często na tablicy można zasugerować działanie, zanim zostanie ono odpowiednio 

przemyślane. W naszym przykładzie z czołgiem ekspert od celowania może umieścić na tablicy akcję 

„strzel w czołg 15”. Gdyby algorytm zatrzymał się w tym momencie, akcja zostałaby przeprowadzona 

bez zgody ekspertów balistyczno-ruchowych. Prostym rozwiązaniem jest przechowywanie 

potencjalnej akcji wraz z zestawem flag umowy. Czynność na tablicy jest wykonywana tylko wtedy, gdy 

wszyscy właściwi eksperci wyrazili na to zgodę. Nie muszą to być wszyscy znawcy systemu, tylko ci, 

którzy potrafią znaleźć powód, by nie przeprowadzić akcji. W naszym przykładzie akcja „ogień do 

czołgu 15” miałaby jedno miejsce uzgodnienia: eksperta ds. balistyki. Tylko wtedy, gdy ekspert ds. 

balistyki da zgodę, akcja zostanie przeprowadzona. Ekspert balistyki może odmówić zgody i zamiast 

tego albo usunąć akcję, albo dodać nową akcję „przesuń się do pozycji strzeleckiej dla czołgu 15”. Z 

„ogniem w czołgu” .Akcja 15” wciąż na tablicy, ekspert ds. balistyki może poczekać z wyrażeniem na 

nią zgody, aż do osiągnięcia pozycji strzeleckiej. 

PSEUDO-KOD 

Poniższa funkcja blackboardIteration przyjmuje jako dane wejściowe tablicę i zestaw ekspertów. 

Zwraca listę działań na tablicy, które zostały przekazane do wykonania. Funkcja pełni rolę arbitra, 

zgodnie z algorytmem najwyższego nalegania podanym powyżej. 

1 function blackboardIteration(blackboard: Blackboard, 

2 experts: Expert[]) -> Action[]: 

3 # Go through each expert for their insistence. 

4 bestExpert: Expert = null 

5 highestInsistence: float = 0 

6 

7 for expert in experts: 



8 # Ask for the expert’s insistence. 

9 insistence: float = expert.getInsistence(blackboard) 

10 

11 # Check against the highest value so far. 

12 if insistence > highestInsistence: 

13 highestInsistence = insistence 

14 bestExpert = expert 

15 

16 # Make sure somebody insisted. 

17 if bestExpert: 

18 # Give control to the most insistent expert. 

19 bestExpert.run(blackboard) 

20 

21 # Return all passed actions from the blackboard. 

22 return blackboard.passedActions 

STRUKTURY DANYCH I INTERFEJSY 

Funkcja blackboardIteration opiera się na trzech strukturach danych: tablicy składającej się z wpisów i 

liście ekspertów. Tablica ma następującą strukturę: 

1 class Blackboard: 

2 entries: BlackboardDatum[] 

3 passedActions: Action[] 

Składa się z dwóch elementów: listy wpisów na tablicy i listy akcji gotowych do wykonania. Lista wpisów 

na tablicy nie jest używana w powyższym kodzie arbitrażowym i została omówiona bardziej 

szczegółowo w dalszej części rozdziału poświęconego językowi tablic. Lista czynności zawiera 

czynności, które są gotowe do wykonania (tzn. zostały uzgodnione przez każdego eksperta, którego 

zgoda jest wymagana). Może być postrzegana jako specjalna sekcja tablicy: lista rzeczy do zrobienia, 

na której umieszczane są tylko uzgodnione działania. Bardziej złożone systemy tablic również dodają 

do tablicy metadane, które kontrolują jej wykonanie, śledzą wydajność lub dostarczają informacji 

debugowania. Podobnie jak w przypadku systemów opartych na regułach, możemy również dodawać 

dane, aby przechowywać ścieżkę audytu wpisów: który ekspert dodał je i kiedy. Inne systemy tablic 

przechowują akcje jako kolejny wpis na samej tablicy, bez specjalnej sekcji. Dla uproszczenia wybrałem 

osobną listę; Obowiązkiem każdego eksperta jest wpisanie do sekcji „działania”, gdy działanie jest 

gotowe do wykonania, oraz trzymanie niepotwierdzonych działań poza listą. Dzięki temu wykonywanie 

akcji jest znacznie szybsze. Możemy po prostu przeglądać tę listę, zamiast przeszukiwać główną tablicę 

w poszukiwaniu elementów, które reprezentują potwierdzone działania. Eksperci mogą być wdrażani 

w dowolny wymagany sposób. Aby były zarządzane przez arbitra w naszym kodzie, muszą być zgodne 

z następującym interfejsem: 



1 class Expert: 

2 function getInsistence(blackboard: Blackboard) -> float 

3 function run(blackboard: Blackboard) 

Funkcja getInsistence zwraca wartość nalegania (większą od zera), jeśli ekspert uważa, że może coś 

zrobić z tablicą. Aby się na to zdecydować, zwykle trzeba będzie spojrzeć na zawartość tablicy. 

Ponieważ ta funkcja jest wywoływana dla każdego eksperta, tablica nie powinna być w ogóle zmieniana 

z tej funkcji. Możliwe byłoby na przykład, aby ekspert odwzajemnił pewne nalegania, tylko po to, by 

inny ekspert usunął interesujące rzeczy z tablicy. Kiedy kontrolę nada się oryginalnemu ekspertowi, nie 

ma to nic do roboty. Funkcja getInsistence powinna również działać tak szybko, jak to możliwe. Jeśli 

ekspertowi zajmuje dużo czasu, aby zdecydować, czy może być przydatny, powinien zawsze twierdzić, 

że jest przydatny. Może poświęcić czas na dopracowywanie szczegółów, gdy przejmie kontrolę. W 

naszym przykładzie czołgów ekspertowi od rozwiązania strzelania może trochę potrwać, zanim 

zdecyduje, czy istnieje sposób na odpalenie. W tym przypadku ekspert po prostu patrzy na tablicę w 

poszukiwaniu celu, a jeśli go zobaczy, twierdzi, że jest przydatny. Może się później okazać, że nie ma 

sposobu, aby faktycznie trafić w ten cel, ale przetwarzanie najlepiej wykonać w funkcji uruchamiania, 

gdy kontrolę sprawuje ekspert. Funkcja run jest wywoływana, gdy arbiter przekazuje kontrolę 

ekspertowi. Powinien przeprowadzić przetwarzanie, którego potrzebuje, czytać i zapisywać na tablicy 

według własnego uznania i wracać. Ogólnie rzecz biorąc, ekspert powinien poświęcić jak najmniej czasu 

na bieganie. Jeśli ekspert potrzebuje dużo czasu, może skorzystać na zatrzymaniu się w połowie 

obliczeń i bardzo wysokim naleganiu na następną iterację. W ten sposób ekspert dzieli swój czas na 

kawałki, co pozwala na przetworzenie reszty gry. Rozdział 10 zawiera więcej szczegółów na temat tego 

rodzaju planowania i podziału czasu. 

Język tablicy 

Do tej pory nie zwracaliśmy uwagi na strukturę danych na tablicy. Bardziej niż w przypadku innych 

technik przedstawionych w tym rozdziale, format tablicy będzie zależał od aplikacji. Architektury 

tablicy mogą być używane na przykład do sterowania postaciami, w którym to przypadku tablica będzie 

zawierać trójwymiarowe (3D) lokalizacje, kombinacje manewrów lub animacje. Wykorzystywana jako 

architektura podejmowania decyzji, może zawierać informacje o stanie gry, pozycji wrogów lub 

zasobów oraz wewnętrznym stanie postaci. Należy jednak pamiętać o ogólnych cechach, które w 

pewnym stopniu prowadzą do ogólnego języka tablic. Ponieważ celem jest umożliwienie 

bezproblemowej komunikacji różnych bitów kodu, informacje na tablicy wymagają co najmniej trzech 

elementów: wartości, identyfikacji typu i identyfikacji semantycznej. Wartość fragmentu danych nie 

wymaga wyjaśnień. Tablica zazwyczaj będzie jednak musiała radzić sobie z wieloma różnymi typami 

danych, w tym ze strukturami. Może zawierać wartości zdrowia wyrażone jako liczba całkowita i 

pozycje wyrażone na przykład jako wektor 3D. Ponieważ dane mogą być różnego rodzaju, ich zawartość 

musi zostać zidentyfikowana. Może to być prosty kod typu. Został zaprojektowany, aby umożliwić 

ekspertowi użycie odpowiedniego typu dla danych (w językach pisanych, takich jak C++ lub C#, zwykle 

odbywa się to przez rzutowanie typu wartości na odpowiedni typ). Wpisy na tablicy mogą to osiągnąć 

dzięki polimorfizmowi: przy użyciu ogólnej klasy bazowej Datum z podklasami dla FloatDatum, 

Vector3Datum itd. lub z informacjami o typie środowiska wykonawczego (RTTI) w języku takim jak C++ 

lub podklasami zawierającymi identyfikator typu. Bardziej powszechne jest jednak jawne tworzenie 

zestawu kodów typów w celu identyfikacji danych, niezależnie od tego, czy używany jest RTTI, czy nie. 

Identyfikator typu informuje eksperta, w jakim formacie są dane, ale nie pomaga ekspertowi 

zrozumieć, co z nimi zrobić. Potrzebny jest również jakiś rodzaj identyfikacji semantycznej. 

Identyfikator semantyczny informuje każdego eksperta, co oznacza wartość. W systemach tablic 



produkcyjnych jest to powszechnie zaimplementowane jako ciąg znaków (reprezentujący nazwę 

danych). W grze używanie wielu porównań ciągów znaków może spowolnić wykonanie, więc często 

używa się jakiejś magicznej liczby. Element tablicy może zatem wyglądać następująco 

1 class BlackboardDatum: 

2 id: string 

3 type: type 

4 value: any 

Cała tablica składa się z listy takich przypadków. W tym podejściu złożone struktury danych są 

reprezentowane w taki sam sposób, jak typy wbudowane. Wszystkie dane postaci (jej zdrowie, 

amunicja, broń, wyposażenie itd.) można przedstawić w jednym wpisie na tablicy lub jako cały zestaw 

niezależnych wartości. Moglibyśmy uogólnić system, stosując podejście podobne do tego stosowanego 

w systemie opartym na regułach. Przyjęcie hierarchicznej reprezentacji danych pozwala nam 

skutecznie rozszerzać złożone typy danych i umożliwia ekspertom zrozumienie ich części bez 

konieczności manipulowania typem. W językach takich jak Java, gdzie kod może badać strukturę typu 

(znaną jako „odbicie”), byłoby to mniej ważne. W C++ może zapewnić dużą elastyczność. Ekspert może 

na przykład wyszukać tylko informacje o broni, nie dbając o to, czy broń leży na ziemi, w ręce postaci 

lub jest aktualnie konstruowana. Chociaż wiele architektur tablicowych w sztucznej inteligencji innej 

niż gry stosuje to podejście, wykorzystując zagnieżdżone dane do reprezentowania ich zawartości, nie 

widziałem, aby było ono używane w grach. Dane hierarchiczne są zwykle kojarzone z systemami 

opartymi na regułach, a płaskie listy danych oznaczonych etykietami z systemami tablic (chociaż te dwa 

podejścia nakładają się, jak zobaczymy poniżej). 

WYDAJNOŚĆ 

Arbiter tablicy nie używa pamięci i działa w czasie O(n), gdzie n to liczba ekspertów. Często każdy 

ekspert musi przejrzeć tablicę, aby znaleźć wpis, który może go zainteresować. Jeśli lista wpisów jest 

przechowywana jako prosta lista, zajmuje to O(m) czasu każdemu ekspertowi, gdzie m jest liczbą wpisy 

na tablicy. Można to skrócić do czasu prawie O(1), jeśli wpisy na tablicy są przechowywane w jakimś 

rodzaju skrótu. Skrót musi obsługiwać wyszukiwanie w oparciu o semantykę danych, aby ekspert mógł 

szybko stwierdzić, czy jest tam coś interesującego. Większość czasu spędzonego w funkcji 

blackboardIteration należy spędzić w funkcji uruchamiania eksperta, który przejmuje kontrolę. O ile 

nie korzysta się z dużej liczby ekspertów (lub przeszukują dużą liniową tablicę), wydajność każdej 

funkcji uruchamiania jest najważniejszym czynnikiem w ogólnej wydajności algorytmu. 

INNE RZECZY SĄ SYSTEMAMI BLOKAD 

Kiedy po raz pierwszy opisałem system tablic, powiedziałem, że składa się on z trzech części: tablicy 

zawierającej dane, zestawu ekspertów (zaimplementowanych w jakikolwiek sposób), którzy czytają i 

zapisują na tablicy, oraz arbitra kontrolującego, który ekspert uzyska kontrolę. Jednak nie tylko w 

posiadaniu tych komponentów. 

Systemy oparte na regułach 

Systemy oparte na regułach mają każdy z tych trzech elementów: ich baza danych zawiera dane, każda 

reguła jest jak ekspert — może odczytywać i zapisywać w bazie danych, a także istnieje arbiter, który 

kontroluje, która reguła zostanie uruchomiona. Uruchamianie przepisów jest podobne do 

rejestrowania zainteresowania przez ekspertów, a arbiter będzie wtedy działał w ten sam sposób w 

obu przypadkach. To podobieństwo nie jest przypadkiem. Architektury tablicowe zostały po raz 



pierwszy przedstawione jako rodzaj uogólnienia systemów opartych na regułach: uogólnienie, w 

którym reguły mogą mieć dowolny rodzaj wyzwalacza i dowolną regułę. Efektem ubocznym tego jest 

to, że jeśli zamierzasz używać w swojej grze zarówno systemu tablicowego, jak i systemu opartego na 

regułach, być może będziesz musiał zaimplementować tylko system tablicowy. Następnie możesz 

tworzyć „ekspertów”, którzy są po prostu zasadami: system tablic będzie w stanie nimi zarządzać. Język 

tablicy będzie oczywiście musiał obsługiwać rodzaj dopasowania opartego na regułach, które 

zamierzasz przeprowadzić. Ale jeśli planujesz zaimplementować format danych wymagany w systemie 

opartym na regułach, o którym mówiliśmy wcześniej, będzie on dostępny do użycia w bardziej 

elastycznych aplikacjach tablicowych. Jeśli Twój system oparty na regułach jest prawdopodobnie dość 

stabilny i używasz algorytmu dopasowywania Rete, korespondencja ulegnie zerwaniu. Ponieważ 

architektura tablicy jest superzestawem systemu opartego na regułach, nie może korzystać z 

optymalizacji związanych z obsługą reguł. 

Maszyny skończone 

Mniej oczywiste, automaty skończone są również podzbiorem architektury tablicy (w rzeczywistości są 

podzbiorem systemu opartego na regułach, a zatem architektury tablicy). Tablica zostaje zastąpiona 

stanem pojedynczym. Ekspertów zastępują przejścia, które decydują, czy działać w oparciu o czynniki 

zewnętrzne, a kiedy to robią, przepisują jedyny element na tablicy. W maszynach stanowych w tym 

rozdziale nie wspomniałem o arbitrze. Założyłem, że uruchomi się pierwsze wywołane przejście. Jest 

to po prostu pierwszy odpowiedni algorytm arbitrażowy. Inne strategie arbitrażowe są możliwe w 

dowolnej maszynie stanowej. Możemy użyć dynamicznych priorytetów, algorytmów 

randomizowanych lub dowolnego rodzaju porządkowania. Zwykle nie są używane, ponieważ maszyna 

stanów została zaprojektowana tak, aby była prosta; jeśli maszyna stanowa nie obsługuje zachowania, 

którego szukasz, jest mało prawdopodobne, że arbitraż będzie problemem.  Automaty stanowe, 

systemy oparte na regułach i architektury tablic tworzą hierarchię rosnącej mocy reprezentacji i 

wyrafinowania. Maszyny stanowe są szybkie, łatwe do wdrożenia i restrykcyjne, podczas gdy 

architektury tablicowe często wydają się zbyt ogólne, aby były praktyczne. Ogólną zasadą, jak 

widzieliśmy we wstępie, jest użycie najprostszej techniki, która wspiera zachowanie, którego szukasz. 

WYKONANIE AKCJI 

W całym tym rozdziale mówiłem o działaniach tak, jakby było jasne, czym one są. Wszystko, od drzew 

decyzyjnych po systemy oparte na regułach, generuje działania i unikałem jasnego określenia, jaki 

format mogą przyjąć. Wielu programistów nie pracuje z akcjami jako odrębnym pojęciem. Rezultatem 

każdej techniki podejmowania decyzji jest po prostu fragment kodu, który wywołuje jakąś funkcję, 

modyfikuje zmienną stanu lub prosi inny fragment gry (AI, fizyka, renderowanie, cokolwiek) o 

wykonanie jakiegoś zadania. Z drugiej strony może być korzystne zarządzanie działaniami postaci za 

pomocą centralnego fragmentu kodu. Uwydatnia możliwości postaci, sprawia, że gra jest bardziej 

elastyczna (możesz łatwo dodawać i usuwać nowe typy akcji) i może bardzo pomóc w debugowaniu 

sztucznej inteligencji. Wymaga to odrębnej koncepcji działań, z odrębnym algorytmem do zarządzania 

nimi i ich wykonywania. W tej sekcji omówiono ogólnie akcje oraz sposoby ich planowania i 

wykonywania za pomocą ogólnego menedżera akcji. Dyskusja o tym, jak wykonywane są różne rodzaje 

działań, jest istotna, nawet w przypadku projektów, które nie korzystają z centralnego menedżera 

wykonawczego. 

RODZAJE DZIAŁAŃ 

Możemy podzielić rodzaj działań, które wynikają z decyzji AI na pięć smaków: akcje zmiany stanu, 

animacje, ruch, żądania AI i polecenia interfejsu. Akcje zmiany stanu to najprostszy rodzaj akcji, po 

prostu zmiana jakiegoś elementu stanu gry. Często nie jest bezpośrednio widoczny dla gracza. Postać 



może na przykład zmienić tryb strzelania swojej broni lub użyć jednego ze swoich apteczek. W 

większości gier te zmiany mają skojarzone animacje lub wizualne informacje zwrotne tylko wtedy, gdy 

gracz je wykonuje. Inne postacie, po prostu wiążą się ze zmianą zmiennej gdzieś w stanie gry. Animacje 

to najbardziej prymitywny rodzaj wizualnej informacji zwrotnej. Może to być efekt cząsteczkowy, gdy 

postać rzuca zaklęcie lub szybkie przetasowanie rąk, aby wskazać przeładowanie broni. Często walka 

jest po prostu kwestią animacji, niezależnie od tego, czy jest to odrzut broni, schronienie się za 

podniesioną tarczą, czy długi atak mieczem kombinowanym. Animacje mogą być bardziej 

widowiskowe. Możemy poprosić o scenkę przerywnikową w silniku, wysyłającą kamerę po określonej 

trasie i koordynującą ruch wielu postaci. Akcje mogą również wymagać od postaci wykonania pewnego 

ruchu na poziomie gry. Chociaż nie zawsze jest jasne, gdzie kończy się animacja i zaczyna się ruch, myślę 

tu o ruchu na większą skalę. Decydent, który każe postaci uciekać w poszukiwaniu osłony, zebrać 

pobliskie wzmocnienie lub ścigać wroga, wykonuje akcję ruchu. W Części 3 dotyczącym algorytmów 

ruchu widzieliśmy rodzaj sztucznej inteligencji, która przekształca tego rodzaju żądania ruchu na 

wysokim poziomie (czasami nazywane etapami) w prymitywne działania. Te prymitywne działania (np. 

przyłożenie takiej a takiej siły w takim a takim kierunku) można następnie przekazać do wykonania w 

fizyce gry lub kontrolerze animacji. Chociaż te algorytmy ruchu są zwykle uważane za część sztucznej 

inteligencji, traktuję je tutaj tak, jakby były tylko pojedynczą czynnością, którą można wykonać. W grze 

będą one wykonywane przez wywołanie odpowiednich algorytmów i przekazanie wyników na warstwę 

fizyki lub animacji. Innymi słowy, będą one zazwyczaj realizowane w kontekście kolejnego rodzaju 

działań. W żądaniach AI dotyczących złożonych postaci, decydent wysokiego poziomu może mieć za 

zadanie zdecydować, którego decydenta niższego poziomu użyć. Na przykład sztuczna inteligencja 

kontrolująca jeden zespół w grze strategicznej czasu rzeczywistego może zdecydować, że nadszedł czas 

na budowanie. Inna sztuczna inteligencja może faktycznie zdecydować, który budynek zostanie 

zbudowany. W grach drużynowych możliwych jest kilka poziomów sztucznej inteligencji, a wyniki z 

jednego poziomu prowadzą do następnego poziomu. Wreszcie, polecenia interfejsu nie zmieniają 

stanu gry, ale pokazują użytkownikowi, co się dzieje. Polecenie może odtworzyć efekt dźwiękowy, 

wyświetlić fragment dialogu lub zaplanować system cząstek. 

Jedno działanie 

Działanie, które jest wyprowadzane z narzędzia do podejmowania decyzji, może łączyć dowolny lub 

wszystkie z tych smaków. W rzeczywistości większość akcji ma co najmniej dwa z tych elementów. 

Przeładowanie broni obejmuje zarówno zmianę stanu (uzupełnianie amunicji w broni z ogólnej liczby 

należącej do postaci), jak i animację (przetasowanie ręki). Ucieczka za osłoną może wiązać się z 

żądaniem AI (do tropiciela), ruchem (podążanie ścieżką) i animacją (machanie rękami nad głową w 

panice). Decydując się na zbudowanie czegoś, może wiązać się z większą AI (wybór tego, co zbudować) 

i animacją (komin na placu budowy zaczyna dymić). Działania związane z jakąkolwiek animacją lub 

ruchem wymagają czasu. Zmiany stanu mogą być natychmiastowe, a prośba AI może zostać od razu 

zaakceptowana, ale wykonanie większości działań zajmie trochę czasu. Kierownik ds. ogólnych działań 

będzie musiał poradzić sobie z działaniami, które wymagają czasu; nie możemy po prostu wykonać 

akcji w jednej chwili. Wielu programistów projektuje swoją sztuczną inteligencję tak, aby decydent 

planował tę samą akcję w każdej klatce (lub za każdym razem, gdy jest ona wywoływana), aż do 

zakończenia akcji. Ma to tę zaletę, że czynność można przerwać w dowolnym momencie (patrz 

następna sekcja), ale oznacza to, że system podejmowania decyzji jest stale przetwarzany i może być 

bardziej złożony niż to konieczne. Weźmy na przykład maszynę stanową ze stanem uśpienia i na straży. 

Gdy postać się obudzi, będzie musiała wykonać akcję „przebudzenia”, prawdopodobnie obejmującą 

animację i być może jakiś ruch. Podobnie, gdy postać zdecyduje się na drzemkę, będzie potrzebować 

akcji „goto-sleep”. Jeśli musimy ciągle budzić się lub zasypiać w każdej klatce, to maszyna stanów 

będzie faktycznie wymagała czterech stanów, pokazanych na rysunku.  



 

Nie stanowi to problemu, gdy mamy do przejścia tylko dwa stany, ale zezwolenie na przejście między 

pięcioma stanami wymagałoby 40 dodatkowych stanów przejściowych. Wkrótce wymyka się spod 

kontroli. Jeśli możemy wspierać działania o pewnym czasie trwania, wówczas akcja budzenia zostanie 

po prostu zażądana po wyjściu ze stanu uśpienia. Akcja przechodzenia do snu zostanie również 

przeprowadzona po wejściu w stan uśpienia. W tym przypadku maszyna stanów nie wymaga ciągłego 

przetwarzania. Po tym, jak zasygnalizuje, że się budzi, możemy poczekać, aż postać odtworzy animację 

budzenia, zanim przejdziemy do następnej rzeczy. 

Działania przerywające 

Ponieważ działania wymagają czasu, mogą zacząć być rozsądnymi rzeczami do zrobienia, ale mogą 

skończyć się głupimi na długo przed zakończeniem działania. Jeśli postać zostanie wysłana wędrując w 

kierunku wzmocnienia, będzie wyglądać głupio, jeśli będzie podążać w kierunku wzmocnienia po tym, 

jak oddział wrogich jednostek wpadnie w zasadzkę: czas przestać gonić za wzmocnieniem i uciec. Jeśli 

system decyzyjny uzna, że potrzebne jest ważne działanie, powinien być w stanie przebić inne aktualnie 

realizowane działania. W większości gier takie sytuacje awaryjne mogą nawet złamać spójność 

animacji. Podczas gdy w normalnych okolicznościach odtwarzana jest cała animacja, jeśli postać musi 

wykonać szybką woltę, animacja może zostać przerwana na kolejną (być może z kilkoma klatkami 

mieszania między nimi, aby uniknąć wyraźnego skoku). Nasz menedżer działań powinien pozwalać, aby 

działania o wyższym znaczeniu przerywały wykonywanie innych. 

Akcje złożone 

Rzadko zdarza się, aby postać w grze robiła tylko jedną rzecz na raz. Akcja postaci jest zazwyczaj 

warstwowa. Mogą odtwarzać animację „obscenicznego gestu”, poruszając się po poziomie, ścigając 

wroga, używając apteczki. Powszechną strategią wdrożeniową jest rozdzielenie tych działań tak, aby 

były generowane przez różne procesy decyzyjne. Możemy użyć jednego prostego decydenta do 

monitorowania poziomu zdrowia i planowania użycia pakietu zdrowotnego, gdy coś wygląda 

niebezpiecznie. Możemy użyć innego decydenta, aby wybrać wroga do realizacji. To może następnie 

przejść do rutyny odnajdywania ścieżki, aby wypracować trasę pościgu. To z kolei może wykorzystać 

inną sztuczną inteligencję, aby ustalić, jak podążać trasą, i jeszcze jeden kawałek kodu, aby zaplanować 

prawidłowe animacje. W tym scenariuszu każdy system decyzyjny generuje jedną akcję o bardzo 

szczególnej formie. Menedżer akcji musi zgromadzić wszystkie te akcje i określić, które z nich można 

nałożyć na siebie. Alternatywą jest posiadanie decydentów, którzy wyprowadzają działania złożone. 

Na przykład w grze strategicznej możemy potrzebować skoordynować kilka działań, aby odnieść 

sukces. System podejmowania decyzji może zdecydować o przeprowadzeniu niewielkiego ataku w 

mocnym punkcie obrony wroga, jednocześnie wykonując z pełną siłą atak oskrzydlający. Obie 

czynności należy przeprowadzić razem. Trudno byłoby skoordynować oddzielne procedury 

podejmowania decyzji, aby uzyskać ten efekt. W takich przypadkach akcja zwrócona z systemu 

decyzyjnego będzie musiała składać się z kilku atomowych akcji, z których wszystkie mają być 



wykonywane w tym samym czasie. To wymóg oczywisty, ale bliski naszym sercom. Jeden znany nam 

system sztucznej inteligencji zignorował potrzebę złożonych działań do późnego końca harmonogramu 

rozwoju. Ostatecznie narzędzie do podejmowania decyzji (w tym formaty ładowania i zapisywania, 

połączenia z resztą kodu gry oraz powiązania z językiem skryptowym i innymi narzędziami) wymagało 

przepisania, co było poważnym bólem głowy, którego mogliśmy uniknąć. 

Działania skryptowe 

Deweloperzy i (częściej) dziennikarze gier czasami mówią o „skryptowanej sztucznej inteligencji” w 

sposób, który nie ma nic wspólnego z językami skryptowymi. Skryptowa sztuczna inteligencja w tym 

kontekście zwykle oznacza zestaw wstępnie zaprogramowanych działań, które zawsze będą 

wykonywane po kolei przez postać. W grę nie wchodzi podejmowanie decyzji; skrypt jest zawsze 

uruchamiany od początku. Na przykład postać naukowca może zostać umieszczona w pomieszczeniu. 

Gdy gracz wejdzie do pokoju, skrypt zacznie działać. Postać biegnie do banku komputerów, rozpoczyna 

sekwencję autodestrukcji, a następnie biegnie do drzwi i ucieka. Skryptowanie zachowania w ten 

sposób pozwala deweloperom sprawiać wrażenie lepszej sztucznej inteligencji, niż byłoby to możliwe, 

gdyby postać musiała podejmować własne decyzje. Postać można oskryptować tak, aby działała 

złośliwie, lekkomyślnie lub potajemnie, a wszystko to bez żadnego wysiłku AI. Tego rodzaju skryptowe 

zachowanie jest mniej powszechne w obecnych grach, ponieważ gracz często może zakłócać akcję. W 

naszym przykładzie, jeśli gracz natychmiast podbiegnie do drzwi i stanie tam, naukowiec może nie być 

w stanie uciec, ale skrypt nie pozwoli mu rozsądnie zareagować na blokadę. Z tego powodu tego 

rodzaju oskryptowane akcje często ograniczają się do przerywników w grze w ostatnich grach. 

Zachowanie oparte na skryptach było używane przez wiele lat pod inną postacią, bez konieczności 

podejmowania decyzji. Prymitywne akcje (takie jak przejście do punktu, odtworzenie animacji lub 

strzelanie) można łączyć w krótkie skrypty, które można następnie traktować jako pojedynczą akcję. 

System decyzyjny może zdecydować się na wykonanie skryptu decyzyjnego, który następnie 

zsekwencjonuje szereg podstawowych działań. Na przykład w strzelankach często zdarza się, że wrogie 

postacie prawidłowo używają osłony podczas wymiany ognia. Postać może wyłożyć serię ognia 

tłumiącego, zanim wytoczy się z osłony i pobiegnie do następnego punktu osłony. Ten skrypt (fire, roll, 

run) można traktować jako całość, a system decyzyjny może zażądać całej sekwencji. 

Sekwencja działań staje się pojedynczym działaniem, jeśli chodzi o technikę podejmowania decyzji. Nie 

musi żądać po kolei każdego komponentu. Akcja „biegnij do nowej okładki” będzie zawierać każdy 

element. Podejście to daje niektóre z zalet podejścia opartego na skryptach AI, jednocześnie nie 

stawiając postaci na łasce zmieniającego się środowiska gry. Jeśli postać zostanie zablokowana lub 

udaremniona w środku swojego skryptu, zawsze może użyć swoich algorytmów decyzyjnych, aby 

wybrać inny kierunek działania. Akcje skryptowe są podobne do akcji złożonych, ale ich elementy są 

wykonywane po kolei. Jeśli dopuścimy, aby akcje złożone były częścią sekwencji, to postać może 

wykonać dowolną liczbę akcji jednocześnie i dowolną liczbę akcji w sekwencji. To daje nam potężny 

mechanizm. Wrócę do działań skryptowych w Części 6. Jeśli chodzi o koordynację działań kilku postaci 

jednocześnie, działania skryptowe mogą być kluczową technologią, ale muszą mieć kilka cech, które 

opiszę później. 

Na marginesie o skryptach 

Moim zdaniem tego rodzaju skrypt akcji jest niezbędnym elementem rozwoju sztucznej inteligencji w 

grze. Może się wydawać, że omawiam tutaj oczywisty punkt, ale branża od dawna wie o skryptach. Nie 

są ani nowi, ani sprytni, więc o co tyle zamieszania? Z mojego doświadczenia wynika, że programiści 

regularnie próbują nowych technologii, aby zapewnić wyniki, które można by osiągnąć taniej i 

niezawodnie dzięki temu „low-tech” podejściu. Kuszące jest eksperymentowanie z technikami 



podejmowania decyzji na wyższym poziomie, których celem jest stworzenie iluzji głębszej inteligencji 

(takiej jak sieci neuronowe oraz modelowanie emocjonalne i poznawcze), gdzie podejście zakodowane 

na sztywno jest całkowicie adekwatne. Choć mogą być postrzegane jako podejście hakerskie, trudno 

przecenić ich wartość praktyczną, zwłaszcza biorąc pod uwagę łatwość ich wdrożenia. Zbyt często są 

odrzucani z powodu złej reputacji oskryptowanej sztucznej inteligencji. Radzę z nich swobodnie 

korzystać, ale nie chwal się tym w materiałach marketingowych gry! 

ALGORYTM 

Kod dotyczy trzech różnych rodzajów działań. Akcje prymitywne reprezentują zmiany stanu, animacje, 

ruch i żądania AI. W tym wdrożeniu działanie jest odpowiedzialne za zrealizowanie swojego efektu. 

Omówione później uwagi dotyczące implementacji opisują to założenie bardziej szczegółowo. Oprócz 

akcji pierwotnych istnieją akcje złożone dwojakiego rodzaju: kombinacje akcji i sekwencje akcji. 

Kombinacje akcji zapewniają dowolny zestaw akcji, które powinny być wykonywane razem. Na 

przykład akcja przeładowania może składać się z jednej akcji animacyjnej (na przykład odtwórz 

animację tasowania rąk) i akcji zmiany stanu (zresetuj amunicję w aktualnej broni). Wszystkie akcje w 

kombinacji mogą być wykonywane jednocześnie. Sekwencje akcji mają identyczną strukturę jak 

kombinacje akcji, ale są traktowane jako sekwencyjny zestaw akcji do wykonania, jedna po drugiej. 

Sekwencja czeka, aż pierwsza czynność zostanie zakończona, zanim przejdzie do następnej. Sekwencje 

akcji mogą być używane do działań takich jak „pociągnij za dźwignię drzwi”, która obejmuje ruch 

(podejście do dźwigni), po którym następuje animacja (pociągnięcie dźwigni), po której następuje 

zmiana stanu (zmiana stanu zamknięcia drzwi). Akcje w sekwencji akcji mogą być kombinacjami akcji 

(tj. wykonaj razem kilka akcji, potem jeszcze jedną itd.) lub odwrotnie. Akcje złożone można 

zagnieżdżać w dowolnej kombinacji na dowolnej głębokości. 

Każda akcja (pierwotna lub złożona) ma czas wygaśnięcia i priorytet. Czas wygaśnięcia kontroluje, jak 

długo akcja powinna być w kolejce, zanim zostanie odrzucona, a priorytet kontroluje, czy akcja ma 

priorytet nad inną. Ponadto posiada metody, za pomocą których możemy sprawdzić, czy się 

zakończyło, czy może zostać wykonane w tym samym czasie co inna akcja, czy też powinno przerwać 

aktualnie wykonywane akcje. Sekwencje akcji śledzą ich akcję składową, która jest aktualnie aktywna 

i są odpowiedzialne za aktualizowanie tego rekordu po zakończeniu każdej kolejnej akcji. Menedżer 

akcji zawiera dwie grupy akcji: kolejka to miejsce, w którym akcje są początkowo umieszczane i czekają 

na ich wykonanie, a aktywny zestaw to grupa akcji, które są aktualnie wykonywane. Akcje z dowolnego 

źródła są przekazywane do menedżera akcji, w którym dołączają do kolejki. Kolejka jest przetwarzana, 

a akcje o wysokim priorytecie są przenoszone do aktywnego zestawu, tyle, ile można wykonać w tym 

samym czasie, w malejącej kolejności priorytetów. W każdej klatce wykonywane są aktywne akcje, a 

po ich zakończeniu usuwane są z zestawu. Jeśli element zostanie dodany do kolejki i chce przerwać 

aktualnie wykonywane akcje, to sprawdzany jest priorytet. Jeśli ma wyższy priorytet niż aktualnie 

wykonywane akcje, może przerwać i jest umieszczany w aktywnym zestawie. Jeżeli nie ma aktualnie 

wykonywanych akcji (zostały zakończone), to najwyższa akcja priorytetowa zostaje przeniesiona z 

kolejki do aktywnego zestawu. Menedżer dodaje następnie następną akcję o najwyższym priorytecie, 

jeśli może być wykonana jednocześnie, i tak dalej, aż do aktualnie aktywnego zestawu nie będzie 

można dodać więcej akcji. 

PSEUDO-KOD 

Implementacja menedżera akcji wygląda następująco: 

1 class ActionManager: 

2 # The queue of pending actions. 



3 queue: Action[] 

4 

5 # The currently executing actions. 

6 active: Action[] 

7 

8 # Add an action to the queue. 

9 function scheduleAction(action: Action): 

10 # Add it to the queue. 

11 queue += action 

12 

13 # Process the manager. 

14 function execute(): 

15 currentTime = getTime() 

16 priorityCutoff = active.getHighestPriority() 

17 

18 # Remove expired actions from queue. 

19 for action in copy(queue): 

20 if action.expiryTime < currentTime: 

21 queue -= action 

22 

23 # Go through the queue. 

24 for action in copy(queue): 

25 # If we drop below active priority, give up. 

26 if action.priority <= priorityCutoff: 

27 break 

28 

29 # If we have an interrupter, do it instead. 

30 if action.interrupt(): 

31 queue -= action 

32 

33 # Interrupter is now the only active, previous 



34 # active are discarded. 

35 active = [action] 

36 priorityCutoff = action.priority 

37 

38 else: 

39 # Check if we can add this action. 

40 canAddToActive = true 

41 for activeAction in active: 

42 if not activeAction.canDoBoth(action): 

43 canAddToActive = false 

44 break 

45 

46 # If we can do both, then do. 

47 if canAddToActive: 

48 queue -= action 

49 active += action 

50 priorityCutoff = action.priority 

51 

52 # Remove or run active actions. 

53 for activeAction in copy(active): 

54 if activeAction.isComplete(): 

55 active -= activeAction 

56 else: 

57 activeAction.execute() 

Funkcja execute wykonuje wszystkie zadania związane z planowaniem, przetwarzaniem kolejek i 

wykonywaniem akcji. Funkcja scheduleAction po prostu dodaje nową akcję do kolejki. Funkcja 

kopiowania tworzy kopię listy akcji (kolejki lub aktywnego zestawu). Jest to potrzebne w obu pętlach 

najwyższego poziomu w funkcji procesu, ponieważ elementy mogą być usuwane z listy w pętli. 

STRUKTURY DANYCH I INTERFEJSY 

Menedżer akcji opiera się na ogólnej strukturze akcji z następującym interfejsem: 

1 class Action: 

2 expiryTime: float 



3 priority: float 

4 

5 function interrupt() -> bool 

6 function canDoBoth(other: Action) -> bool 

7 function isComplete() -> bool 

Działania podstawowe będą miały różne implementacje dla każdej metody. Akcje złożone mogą być 

zaimplementowane jako podklasy tej akcji podstawowej. Kombinacje działań mogą być realizowane 

jako: 

1 class ActionCombination extends Action: 

2 # The sub-actions. 

3 actions: Action[] 

4 

5 function interrupt() -> bool: 

6 # We can interrupt if any of our sub-actions can. 

7 for action in actions: 

8 if action.interrupt(): 

9 return true 

10 return false 

11 

12 function canDoBoth(other: Action) -> bool: 

13 # We can do both if all of our sub-actions can. 

14 for action in actions: 

15 if not action.canDoBoth(other): 

16 return false 

17 return true 

18 

19 function isComplete() -> bool: 

20 # We are complete if all of our sub-actions are. 

21 for action in actions: 

22 if not action.isComplete(): 

23 return false 

24 return true 



25 

26 function execute(): 

27 # Execute all of our sub-actions. 

28 for action in actions: 

29 action.execute() 

Sekwencje akcji są równie proste. W danym momencie ujawniają tylko jedną akcję podrzędną. Mogą 

być realizowane jako: 

class ActionSequence extends Action: 

2 # The sub-actions. 

3 actions: Action[] 

4 

5 # The index of the currently executing sub-action. 

6 activeIndex: int = 0 

7 

8 function interrupt() -> bool: 

9 # We can interrupt if our first sub-actions can. 

10 return actions[0].interrupt() 

11 

12 function canDoBoth(other: Action) -> bool: 

13 # We can do both if all of our sub-actions can If we only 

14 # tested the first one, we’d be in danger of suddenly finding 

15 # ourselves incompatible mid-sequence. 

16 for action in actions: 

17 if not action.canDoBoth(other): 

18 return false 

19 return true 

20 

21 function isComplete() -> bool: 

22 # We are complete if all of our sub-actions are. 

23 return activeIndex >= len(actions) 

24 



25 function execute() 

26 # Execute our current action. 

27 actions[activeIndex].execute() 

28 

29 # If our current action is complete, go to the next. 

30 if actions[activeIndex].isComplete(): 

31 activeIndex += 1 

Oprócz struktur akcji, algorytm menedżera ma dwie struktury listowe: aktywne i kolejkowe, z których 

każda utrzymuje swoje akcje składowe w kolejności malejącej przez cały czas. W przypadku akcji o 

identycznych wartościach priorytetu kolejność jest niezdefiniowana. Nieznacznie lepszą wydajność 

można uzyskać, porządkując identyczne priorytety poprzez wydłużenie czasu wygaśnięcia (tj. te bliżej 

wygaśnięcia znajdują się bliżej początku listy). Oprócz zachowania podobnego do listy (dodawanie i 

usuwanie elementów, metoda clear), aktywna lista ma jedną metodę: getHighestPriority zwraca 

priorytet akcji o najwyższym priorytecie (tj. pierwszej na liście). 

UWAGI DO WDRAŻANIA 

Listy aktywne i listy kolejek powinny być zaimplementowane jako sterty priorytetów: struktury danych, 

które zawsze zachowują swoją zawartość w kolejności priorytetów. Sterty priorytetowe to 

standardowa struktura danych wyszczególniona w dowolnym tekście algorytmu. Zostały one szerzej 

omówione w Części 4. W tym algorytmie założyłem, że akcje można wykonać przez wywołanie ich 

metody execute. Jest to zgodne ze strukturą polimorficzną używaną w algorytmach w całej książce. 

Może wydawać się dziwne mieć menedżera akcji, aby decydenci nie uruchamiali arbitralnych 

fragmentów kodu, tylko po to, aby akcje wywoływały nieprzezroczystą metodę. Jak widzieliśmy na 

początku tej sekcji, akcje mają zazwyczaj pięć rodzajów. Pełna implementacja może mieć pięć typów 

akcji, po jednym dla każdego smaku. Każdy rodzaj akcji jest wykonywany przez grę w inny sposób: 

zmiany stanu są po prostu stosowane do stanu gry, animacje są obsługiwane przez kontroler animacji, 

ruch jest obsługiwany przez algorytmy ruchu opisane w dalszej części tej książki, żądania AI mogą być 

przetwarzane przez każdy inny decydent, a działania interfejsu są przekazywane do renderera. 

Debugowanie 

Jedną z głównych zalet kierowania wszystkich działań związanych z postaciami przez centralny punkt 

jest możliwość dodania prostego raportowania i rejestrowania w celu debugowania. W metodzie 

execute każdej klasy akcji możemy dodać kod, który wyprowadza dane logowania: akcja może nieść ze 

sobą wszelkie informacje, które mogą pomóc w debugowaniu (np. decydent, który dał początek akcji, 

czas jej dodania do kolejki , czy jest kompletny, czy nie, i tak dalej). Moje doświadczenie w próbach 

debugowania zdecentralizowanej sztucznej inteligencji skłoniło mnie do wielokrotnego powrotu do 

scentralizowanego systemu akcji. Uważam, że debugowanie jest najlepszym powodem, aby zawsze 

używać jakiegoś scentralizowanego podejścia, niezależnie od tego, czy jest tak kompletne, jak to 

powyżej, czy jest to prosta kolejka „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. 

WYDAJNOŚĆ 

Algorytm to O(n) w pamięci, gdzie n to maksymalna liczba akcji w kolejce. Algorytm zakłada, że 

producenci akcji będą się ładnie zachowywać. Jeśli producent akcji zrzuca akcję w kolejce co klatkę, 

kolejka może szybko stać się nieporęczna. Mechanizm czasu wygaśnięcia pomoże, ale 



prawdopodobnie nie będzie wystarczająco szybki. Najlepszym rozwiązaniem jest upewnienie się, że 

współtwórcy menedżera go nie zaleją. W środowisku, w którym nie można tego zagwarantować (na 

przykład, gdy menedżer odbiera akcje ze skryptów użytkownika), można nałożyć limit rozmiaru kolejki. 

Po dodaniu nowej akcji do pełnej kolejki usuwany jest element o najniższym priorytecie. Algorytm ma 

postać O(mh) w czasie, gdzie m to liczba akcji w aktywnym zbiorze, w tym podakcje akcji złożonej, a h 

to liczba akcji w kolejce, ponownie zawierająca podakcje (n w ostatni akapit dotyczy akcji w kolejce z 

wyłączeniem podakcji). Ten czas wynika z testu canDoBoth, który testuje wszystkie kombinacje 

elementów w kolejce z tymi w aktywnym zestawie. Gdy na obu listach jest wiele działań, może to stać 

się poważnym problemem. W takim przypadku możemy uczynić algorytm mniej elastycznym. 

Możliwość łączenia akcji na aktywnej liście może być łatwo usunięta i możemy wymusić, aby wszystkie 

jednoczesne akcje były wyraźnie żądane poprzez osadzenie ich w strukturze kombinacji akcji. To 

redukuje algorytm do O(h) w czasie. Zazwyczaj jednak tylko kilka czynności jest obecnych w 

menedżerze w danym momencie, a kontrole nie stanowią większego problemu. 

SKŁADANIE TO WSZYSTKO W RAZIE 

Rysunek przedstawia kompletną strukturę AI za pomocą menedżera akcji. 

 

Mechanizm alarmowy jest aktualizowany co klatkę i może w razie potrzeby zaplanować działania 

awaryjne. Kolejka działań jest następnie umieszczana w kolejce. Istnieje jeden system podejmowania 

decyzji, który jest wywoływany za każdym razem, gdy kolejka akcji jest pusta (może składać się z wielu 

składowych narzędzi decyzyjnych). Gdy poprawna akcja znajduje się w kolejce, jest wysyłana do 

wykonania. Wykonanie można wykonać poprzez wysłanie żądań do stanu gry, kontrolera animacji, 

sztucznej inteligencji ruchu lub jakiegoś pomocniczego decydenta. Jeśli systemowi wyczerpie się czas 

przetwarzania przed dodaniem akcji do kolejki, po prostu wraca, nie robiąc nic. Ta konstrukcja 

reprezentuje kompleksową architekturę do budowania wyrafinowanego charakteru. Może to być 

przesada dla prostej, szybkiej do zaimplementowania sztucznej inteligencji dla postaci pomocniczych. 

Zapewniana przez nią elastyczność może być bardzo przydatna podczas rozwoju sztucznej inteligencji, 

ponieważ postacie nieuchronnie wymagają bardziej złożonych zachowań. 



TAKTYCZNA I STRATEGICZNA AI 

Techniki podejmowania decyzji, którym przyjrzeliśmy się w poprzedniej Części, mają dwa ważne 

ograniczenia: są przeznaczone do użycia przez pojedynczą postać i nie próbują wnioskować na 

podstawie posiadanej wiedzy do przewidywania całej sytuacji. Każde z tych ograniczeń dotyczy ogólnie 

kategorii taktyki i strategii. Tu przyjrzymy się technikom, które zapewniają ramy dla taktycznego i 

strategicznego rozumowania postaci. Zawiera metody wywnioskowania sytuacji taktycznej na 

podstawie pobieżnych informacji, wykorzystania sytuacji taktycznej do podejmowania decyzji i 

koordynowania między wieloma postaciami. W modelu AI, którego używałem do tej pory, zapewnia to 

trzecią warstwę naszego systemu. Warto raz jeszcze pamiętać, że nie wszystkie części modelu są 

potrzebne w każdej grze. W szczególności taktyczna i strategiczna sztuczna inteligencja po prostu nie 

jest potrzebna w wielu gatunkach gier. Tam, gdzie gracze oczekują przewidywalnego zachowania (na 

przykład w dwuwymiarowej strzelance [2D] lub grze platformowej), może to po prostu frustrować ich 

w obliczu bardziej złożonych zachowań. W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił gwałtowny wzrost 

możliwości taktycznych postaci kontrolowanych przez sztuczną inteligencję, częściowo z powodu 

wzrostu budżetów AI i prędkości procesora, a częściowo z powodu przyjęcia prostych technik, które 

mogą przynieść imponujące rezultaty. Praca w tej dziedzinie jest ekscytująca i ważna i nic nie wskazuje 

na to, by się to zmieniało. 

TAKTYKA PUNKTÓW TRASY 

Waypoint to pojedyncza pozycja na poziomie gry. W części 4 spotkaliśmy punkty orientacyjne, chociaż 

tam nazywano je „węzłami” lub „punktami reprezentatywnymi”. Pathfinding wykorzystuje węzły jako 

punkty pośrednie na trasie przez poziom. To było oryginalne użycie punktów orientacyjnych, a techniki 

w tej sekcji wyrosły naturalnie z rozszerzania danych potrzebnych do odnajdywania ścieżek, aby 

umożliwić inne rodzaje podejmowania decyzji. Kiedy używaliśmy punktów drogi w odnajdywaniu 

ścieżek, reprezentowały one węzły na wykresie odnajdywania ścieżek, wraz z powiązanymi danymi 

wymaganymi przez algorytm: połączeniami, regionami kwantyzacji, kosztami i tak dalej. Aby taktycznie 

używać punktów na drodze, musimy dodać więcej danych do węzłów, a dane, które przechowujemy, 

będą zależeć od tego, do czego używamy punktów na drodze. W tej sekcji przyjrzymy się używaniu 

punktów orientacyjnych do reprezentowania pozycji na poziomie z nietypowymi funkcjami 

taktycznymi, aby postać zajmująca tę pozycję skorzystała z funkcji taktycznej. Początkowo rozważymy 

punkty orientacyjne, które mają swoją pozycję i informacje taktyczne ustawione przez projektanta gry. 

Następnie przyjrzymy się sposobom automatycznego wydedukowania informacji taktycznych, a 

następnie pozycji. 

LOKALIZACJE TAKTYCZNE 

Punkty orientacyjne używane do opisywania lokalizacji taktycznych są czasami nazywane „punktami 

zbiórki”. Jednym z ich wczesnych zastosowań w symulacjach (w szczególności w symulacji wojskowej) 

było oznaczenie stałego bezpiecznego miejsca, do którego postać w przegranej wymianie ognia może 

się wycofać. Ta sama zasada jest stosowana w planowaniu wojskowym w świecie rzeczywistym; gdy 

pluton wejdzie w walkę z wrogiem, będzie miał co najmniej jeden z góry określony bezpieczny punkt 

wycofania, do którego może się wycofać, jeśli uzasadnia to sytuacja taktyczna. W ten sposób przegrana 

bitwa nie zawsze prowadzi do ucieczki. Bardziej powszechne w grach jest wykorzystanie lokalizacji 

taktycznych do reprezentowania miejsc obronnych lub punktów osłony. W statycznym obszarze gry 

projektant zazwyczaj zaznacza miejsca za beczkami lub wystającymi ścianami jako dobre punkty 

osłony. Gdy postać zaatakuje wroga, przesunie się do najbliższego punktu osłony, aby zapewnić sobie 

schronienie. Istnieją inne popularne rodzaje lokacji taktycznych. Lokalizacje snajperów są szczególnie 

ważne w strzelankach drużynowych. Projektant poziomów oznacza lokacje jako odpowiednie dla 



snajperów, a postacie z bronią dalekiego zasięgu mogą tam udać się, aby znaleźć osłonę i dostęp do 

wroga. W grach typu stealth postacie, które również poruszają się potajemnie, muszą otrzymać zestaw 

lokacji, w których występują intensywne cienie. Ich ruch można następnie kontrolować, 

przemieszczając się między obszarami cienia, o ile stożki widzenia wroga są odwrócone. Istnieje 

nieograniczona liczba różnych sposobów wykorzystania punktów orientacyjnych do przedstawiania 

informacji taktycznych. Moglibyśmy oznaczyć punkty ognia, w których można osiągnąć duży łuk ognia, 

punkty wzmocnień, w których bonusy mogą się odrodzić, punkty rozpoznania, w których można łatwo 

obejrzeć duży obszar, punkty szybkiego wyjścia, w których postacie mogą się ukryć z wieloma opcjami 

ucieczki, jeśli są znalezione i tak dalej. Punkty taktyczne mogą być nawet miejscami, których należy 

unikać, takimi jak miejsca zasadzek, odsłonięte obszary lub tonący piasek. W zależności od rodzaju gry, 

którą tworzysz, istnieje kilka rodzajów taktyk, którymi mogą podążać twoje postacie. Dla każdej z tych 

taktyk prawdopodobnie istnieją odpowiednie lokalizacje taktyczne w grze, albo pozytywne (lokalizacje, 

które pomagają w taktyce), albo negatywne (lokalizacje, które ją utrudniają). 

Zestaw lokalizacji 

Większość gier wykorzystujących taktyczne lokacje nie ogranicza się do tego czy innego typu. Poziom 

gry zawiera duży zestaw punktów orientacyjnych, z których każdy jest oznaczony jego właściwościami 

taktycznymi. Jeśli punkty trasy są również używane do znajdowania ścieżek, będą miały również 

dołączone dane dotyczące odnajdywania ścieżek, takie jak połączenia i regiony. W praktyce lokalizacje 

osłon i ostrzału snajperskiego nie są zbyt przydatne jako część wykresu odnajdywania drogi. Rysunek 

ilustruje tę sytuację.  

 

 

Chociaż najczęściej łączy się dwa zestawy punktów na drodze, bardziej wydajne odnajdywanie ścieżek 

może zapewnić posiadanie oddzielnego wykresu odnajdywania ścieżek i zestawu lokalizacji taktycznej. 

Musiałbyś to oczywiście zrobić, gdybyś używał innej metody do reprezentowania wykresu 

odnajdywania ścieżki, takiej jak siatki nawigacyjne lub świat oparty na kafelkach. Przez większość tej 

sekcji założymy, że interesujące nas lokalizacje niekoniecznie są częścią grafu odnajdywania ścieżki. 

Później zobaczymy sytuacje, w których połączenie tych dwóch elementów może zapewnić bardzo silne 

zachowanie prawie bez dodatkowego wysiłku. Ogólnie jednak nie ma powodu, aby łączyć te dwie 

techniki. Rysunek przedstawia typowy zestaw lokalizacji taktycznych dla obszaru poziomu gry. Łączy w 

sobie trzy rodzaje lokacji taktycznych: punkty osłony, punkty cienia i punkty snajperskie. Niektóre 

punkty mają więcej niż jedną właściwość taktyczną. Na przykład większość punktów cienia to również 

punkty zasłaniające. W każdej z tych lokacji jest tylko jedna taktyczna lokalizacja, ale ma ona obie 



właściwości. Oznaczenie wszystkich przydatnych lokalizacji może generować dużą liczbę punktów 

orientacyjnych na poziomie. Aby uzyskać zachowanie bardzo dobrej jakości, jest to konieczne, ale 

czasochłonne dla projektanta poziomów. W dalszej części tej sekcji przyjrzymy się niektórym metodom 

automatycznego generowania danych punktów drogi. 

Taktyka prymitywna i złożona 

W większości gier posiadanie zestawu wstępnie zdefiniowanych cech taktycznych (takich jak snajper, 

cień, osłona itp.) jest wystarczające, aby wspierać interesujące i inteligentne zachowanie taktyczne. 

Algorytmy, które omówimy w dalszej części tej sekcji, podejmują decyzje w oparciu o te stałe kategorie. 

Możemy jednak uczynić model bardziej wyrafinowanym. Kiedy spojrzeliśmy na lokalizacje snajperskie, 

wspomniałem, że lokalizacja snajperska zapewnia dobrą osłonę i zapewnia szeroki widok na wroga. 

Możemy to rozłożyć na dwa oddzielne wymagania: osłona i widok wroga. Jeśli w naszej grze wspieramy 

zarówno punkty osłony, jak i punkty o dużej widoczności, nie musimy określać dobrych lokalizacji 

snajperskich. Możemy po prostu powiedzieć, że lokalizacje snajperów to te punkty, które są zarówno 

punktami osłony, jak i punktami rozpoznania. Lokalizacje snajperskie mają złożoną jakość taktyczną; 

składają się z dwóch lub więcej prymitywnych taktyk. Nie musimy też ograniczać się do jednej lokalizacji 

z obydwoma nieruchomościami. Kiedy postać jest w ofensywie podczas wymiany ognia, musi znaleźć 

dobry punkt osłony bardzo blisko miejsca, które zapewnia czysty ogień. Postać może schować się do 

punktu osłony, aby przeładować lub gdy nadchodzący ogień jest szczególnie gęsty, a następnie 

wyskoczyć do punktu ostrzału, aby zaatakować wroga. Możemy określić, że obronny punkt osłony to 

punkt osłony z bardzo bliskim punktem ostrzału (często w promieniu przechyłu bocznego: 

stereotypowa animacja wchodzenia i wychodzenia z osłony). W ten sam sposób, jeśli szukamy dobrych 

lokalizacji do zorganizowania zasadzki, moglibyśmy poszukać odsłoniętych miejsc z dobrymi 

kryjówkami w pobliżu. „Dobre kryjówki” to taktyka złożona, łącząca lokacje z dobrą osłoną i cieniem. 

Rysunek  przedstawia przykład.  

 

 

Na korytarzu zaznaczono punkty osłony, punkty cienia i punkty odsłonięte. Uznaliśmy, że dobrym 

punktem zasadzki jest miejsce z osłoną i cieniem, obok odsłoniętego punktu. Jeśli wróg wejdzie w 

odsłonięty punkt z postacią w cieniu, będzie podatny na atak. Na rysunku zaznaczono dobre punkty 

zasadzki. Możemy skorzystać z tej złożonej taktyki, przechowując tylko prymitywne cechy. W 

powyższym przykładzie przechowujemy trzy cechy taktyczne: osłonę, cień i ekspozycję. Na ich 

podstawie możemy obliczyć najlepsze miejsca na położenie lub ominięcie zasadzki. Ograniczając liczbę 

różnych cech taktycznych, możemy wspierać ogromną liczbę różnych taktyk bez uniemożliwiania pracy 



projektanta poziomów lub zalewania pamięci danymi punktów orientacyjnych, które rzadko są 

potrzebne. Z drugiej strony to, co zyskujemy w pamięci, tracimy na szybkości. Aby obliczyć najbliższy 

punkt zasadzki, musielibyśmy poszukać osłon w cieniu, a następnie sprawdzić każdy pobliski odsłonięty 

punkt, aby upewnić się, że znajduje się w promieniu, którego szukaliśmy. W zdecydowanej większości 

przypadków to dodatkowe przetwarzanie nie jest ważne. Jeśli postać musi na przykład znaleźć miejsce 

na zasadzkę, prawdopodobnie będzie w stanie myśleć przez kilka klatek. Podejmowanie decyzji w 

oparciu o taktyczne lokalizacje nie jest czymś, co postać musi robić w każdej klatce, więc dla rozsądnej 

liczby postaci czas nie ma znaczenia. Jednak w przypadku wielu znaków lub jeśli zestaw warunków jest 

bardzo złożony, zestawy punktów orientacyjnych można wstępnie przetworzyć w trybie offline, a 

wszystkie cechy złożone można zidentyfikować. Nie oszczędza to pamięci, gdy gra jest uruchomiona, 

ale eliminuje potrzebę określania przez projektanta poziomów wszystkich cech każdej lokalizacji. 

Można to posunąć dalej i możemy użyć algorytmów do wykrycia nawet prymitywnych cech. W dalszej 

części tej sekcji powrócę do algorytmów automatycznego wykrywania prymitywnych cech. 

Wykresy punktów orientacyjnych i analiza topologiczna 

Opisane przeze mnie do tej pory waypointy są oddzielnymi, odizolowanymi lokalizacjami. Nie ma 

informacji, czy do jednego punktu można dotrzeć z innego. Wspomniałem na początku tej sekcji o 

podobieństwie punktów drogi do węzłów na wykresie odnajdywania ścieżki. Z pewnością możemy 

używać węzłów w grafie odnajdywania ścieżek jako lokalizacji taktycznych (chociaż nie zawsze są one 

najlepiej dopasowane, jak zobaczymy później w sekcji  o taktycznym odnajdywaniu ścieżek). Ale nawet 

jeśli nie korzystamy z wykresu odnajdywania ścieżki, możemy połączyć ze sobą lokalizacje taktyczne, 

aby uzyskać dostęp do bardziej wyrafinowanych taktyk złożonych. Załóżmy, że szukamy miejsca, które 

zapewni dobrą lokalizację do założenia uderzenia i ucieczki. Zestaw punktów orientacyjnych na rysunku 

6.4 przedstawia część poziomu do rozważenia.  

 

 

Punkty orientacyjne są połączone, gdy do jednego można dotrzeć bezpośrednio z drugiego. Na przykład 

nie ma połączeń przez ścianę. Na balkonie mamy lokację (A) z dobrą widocznością pomieszczenia, 

kandydata na miejsce ataku. Podobnie jest jeszcze jedno miejsce w małym przedpokoju (B), które może 

się przydać. Balkon jest oczywiście lepszy niż przedpokój, ponieważ ma trzy wyjścia, z których tylko 

jedno prowadzi do pokoju. Jeśli chcemy wykonać atak typu hit and run, musimy znaleźć lokacje o 

dobrej widoczności, ale z dużą ilością dróg wyjścia. To jest analiza topologiczna. Rozpatruje strukturę 



poziomu, patrząc na właściwości wykresu punktu drogi. Jest to rodzaj taktyki złożonej, ale 

wykorzystującej połączenia między punktami orientacyjnymi oraz ich właściwości taktyczne i pozycje. 

Analizę topologiczną można przeprowadzić za pomocą wykresu odnajdywania ścieżki lub można ją 

przeprowadzić na podstawowych punktach taktycznych. Wymaga to jednak połączeń między punktami 

trasy. Bez tych połączeń nie wiedzielibyśmy, czy pobliskie punkty stanowią drogi wyjścia, czy też jest 

między nimi ściana. Niestety, tego rodzaju analiza topologiczna może szybko się skomplikować. Jest 

niezwykle wrażliwy na gęstość punktów orientacyjnych. Wybierz lokalizację C na rysunku 6.4. Po raz 

kolejny stanowisko strzeleckie ma trzy drogi wyjścia. W tym przypadku jednak wszystkie prowadzą do 

miejsc w tej samej okolicy z natychmiastową ucieczką. Postać szukająca dobrego miejsca do trafienia i 

ucieczki na podstawie samej liczby wyjść może omyłkowo zamontować atak na środku pomieszczenia. 

Oczywiście możemy uczynić algorytm analizy topologicznej bardziej wyrafinowanym. Moglibyśmy 

spojrzeć nie tylko na liczbę połączeń, ale także na to, dokąd prowadzą te połączenia i tak dalej. Z mojego 

doświadczenia wynika, że złożoność tego rodzaju analizy jest ogromna i wykracza poza to, na co 

większość programistów chce poświęcać czas na wdrażanie i ulepszanie. Moim zdaniem, nie ma 

wielkiej debaty między opracowaniem kompleksowego systemu analizy topologicznej a posiadaniem 

projektanta poziomów, który po prostu określi odpowiednie lokalizacje taktyczne. W przypadku 

wszystkich, z wyjątkiem najprostszych analiz, projektant poziomów otrzymuje zadanie za każdym 

razem. W książkach i artykułach od czasu do czasu pojawia się automatyczna analiza topologiczna. 

Radzę traktować to z ostrożnością, chyba że możesz poświęcić kilka miesięcy grania, aby zrobić to 

dobrze. Ręczna droga jest często mniej bolesna na dłuższą metę. 

Ciągła taktyka 

Aby wesprzeć bardziej skomplikowaną taktykę złożoną, możemy odejść od prostych stanów logicznych. 

Zamiast oznaczać lokalizację jako „przykrywkę” lub „cień”, możemy dla każdego z nich podać wartość 

liczbową. Punkt orientacyjny będzie miał wartość „pokrycie” i  inną wartość dla „cień”. Znaczenie tych 

wartości będzie zależeć od gry i mogą mieć dowolny dogodny zakres. Jednak dla jasności załóżmy, że 

wartości są zmiennoprzecinkowe w zakresie (0, 1), gdzie wartość 1 wskazuje, że punkt trasy ma 

maksymalną ilość właściwości (maksymalną ilość zasłony lub cienia, dla przykład). Na własną rękę 

możemy wykorzystać te informacje, aby po prostu porównać jakość punktu. Jeśli postać próbuje 

znaleźć osłonę i ma równie osiągalne opcje między waypointem z osłoną = 0,9 lub osłoną = 0,6, 

powinna skierować się do waypointa z osłoną = 0,9. Możemy również interpretować te wartości jako 

stopień przynależności do zbioru rozmytego (podstawy logiki rozmytej zostały opisane w rozdziale 5, 

Podejmowanie decyzji). Punkt orientacyjny o wartości „pokrycia” 0,9 ma wysoki stopień przynależności 

do zbioru lokalizacji osłon. Interpretacja wartości jako stopni przynależności pozwala nam tworzyć 

wartości dla związku taktyki wykorzystujące regułę logiki rozmytej. Przypomnijmy, że zdefiniowaliśmy 

lokalizację snajperską jako punkt orientacyjny, który zapewniał zarówno widok na wroga, jak i dobrą 

osłonę. Innymi słowy,  

snajper = osłona ORAZ widoczność 

Jeśli mamy waypoint z osłoną = 0,9 i widocznością = 0,7, możemy zastosować regułę rozmycia:  

m<sub>(A I B)</sub> = min(m<sub>A</sub>;m<sub>B</sub>) 

gdzie mA i mB to stopnie przynależności A i B. Dodając nasze dane otrzymujemy:  

m<sub>sniper</sub> = min(m<sub>cover</sub>, m<sub>visibiity</sub>)  

= min (0:9; 0:7)  

= 0:7 



Możemy więc czerpać jakość lokalizacji snajperskiej i wykorzystać ją jako podstawę działań taktycznych 

postaci. Ten przykład jest bardzo prosty, używając tylko AND do łączenia jego komponentów. Jak 

widzieliśmy w poprzedniej sekcji, możemy wymyślić znacznie bardziej złożone warunki dla taktyk 

złożonych. Interpretowanie wartości jako stopni przynależności do stanów rozmytych pozwala nam 

pracować z nawet najbardziej złożonymi definicjami złożonymi z wielu klauzul. Zapewnia 

wypróbowany i przetestowany mechanizm uzyskania niezawodnej wartości. Wadą tego podejścia jest 

to, że każdy punkt drogi musi mieć zapisany dla niego pełny zestaw wartości. Jeśli śledzimy pięć różnych 

właściwości taktycznych, to dla sytuacji nienumerycznych wystarczy zachować listę punktów 

orientacyjnych w każdym zestawie. Nie marnuje się magazynowanie. Z drugiej strony, jeśli zapiszemy 

wartość liczbową dla każdego z nich, dla każdego punktu trasy będzie pięć liczb. Możemy nieco 

zmniejszyć potrzebę przechowywania, nie przechowując wartości zerowych, chociaż to komplikuje 

sprawę, ponieważ potrzebujemy niezawodnego sposobu przechowywania zarówno wartości, jak i 

znaczenia tej wartości (jeśli zawsze przechowujemy pięć liczb, możemy powiedzieć co każda liczba 

oznacza przez swoją pozycję w tablicy). W przypadku dużych światów zewnętrznych, takich jak te 

używane w strategiach czasu rzeczywistego (RTS) lub grach dla wielu graczy, możemy dążyć do 

oszczędzania pamięci. Jednak w większości strzelanek dodatkowa pamięć raczej nie spowoduje 

problemów. 

Wrażliwość na kontekst 

Jednak nadal jest problem z oznaczeniem lokalizacji taktycznych w sposób, który opisałem do tej pory. 

Właściwości taktyczne lokacji są prawie zawsze zależne od działań postaci lub aktualnego stanu gry. Na 

przykład chowanie się za beczką może dać osłonę tylko wtedy, gdy postać kuca. Jeśli postać stoi za 

beczką, jest to siedząca kaczka na nadchodzący ogień. Podobnie chowanie się za wystającą skałą nie 

ma sensu, jeśli wróg jest za tobą. Celem jest umieszczenie kamienia między postacią a nadlatującym 

ogniem. Ten problem nie ogranicza się tylko do okładek. W pewnych okolicznościach dowolna 

lokalizacja taktyczna w tej sekcji może być nieprawidłowa. Jeśli przeciwnikowi uda się przeprowadzić 

atak z flanki, wtedy nie ma sensu kierować się do miejsca wycofania, które jest teraz za liniami wroga. 

Niektóre lokacje taktyczne mają jeszcze bardziej skomplikowany kontekst. Punkt snajperski 

prawdopodobnie będzie bezużyteczny, jeśli wszyscy wiedzą, że snajper tam przebywa. O ile nie jest to 

kryjówka nieprzenikniona (co jest oznaką wadliwego projektu poziomów), to pozycje snajperskie 

zależą w pewnym stopniu od tajemnicy. Istnieją dwie opcje implementacji wrażliwości na kontekst. Po 

pierwsze, moglibyśmy przechowywać wiele wartości dla każdego węzła. Na przykład punkt osłony 

może mieć cztery różne kierunki. Dla dowolnego punktu pokrycia, tylko niektóre z tych kierunków są 

objęte. Te cztery kierunki to stany punktu drogi. W przypadku osłony mamy cztery stany, a każdy z nich 

może mieć całkowicie niezależną wartość dla jakości osłony (lub po prostu inną wartość tak/nie, jeśli 

nie używamy ciągłych wartości taktycznych). Moglibyśmy użyć dowolnej liczby różnych stanów. 

Możemy mieć dodatkowy stan, który dyktuje, na przykład, czy postać musi schylać się, aby otrzymać 

osłonę, czy dodatkowe stany dla różnych broni wroga; lokalizacja, która zapewnia osłonę przed ogniem 

z broni ręcznej, może nie ochronić swojego mieszkańca przed RPG. W przypadku taktyk, w których 

zestaw stanów jest dość oczywisty, takich jak osłona lub punkty ostrzału (możemy ponownie użyć 

czterech kierunków jako łuków ostrzału), jest to dobre rozwiązanie. W przypadku innych rodzajów 

wrażliwości na kontekst jest to trudniejsze. W naszym przykładzie miejsca wycofania nie jest oczywiste, 

jak określić sensowny zestaw różnych stanów dla terytorium kontrolowanego przez wroga. Drugie 

podejście polega na użyciu tylko jednego stanu na punkt orientacyjny, jak widzieliśmy w tej sekcji. 

Zamiast traktować tę wartość jako ostateczną prawdę o jakości taktycznej punktu, dodajemy 

dodatkowy krok, aby sprawdzić, czy jest to właściwe. Ten krok sprawdzania może składać się z 

dowolnego sprawdzenia stanu gry. W przykładzie z okładki możemy sprawdzić linię wzroku z naszymi 

wrogami. W przykładzie wycofania możemy sprawdzić na mapie wpływów, czy lokalizacja jest obecnie 



pod kontrolą wroga. W przykładzie ze snajperem moglibyśmy po prostu zachować listę flag logicznych 

do śledzenia, czy wróg strzelał w stronę snajpera (prosta heurystyka do przybliżenia, jeśli wróg wie, że 

tam jest). Ten etap przetwarzania końcowego jest podobny do przetwarzania używanego do 

automatycznego generowania właściwości taktycznych punktu. Wrócę do tych technik później. Jako 

przykład każdego podejścia rozważ postać, która musi wybrać punkt osłony, aby przeładować za nią 

podczas wymiany ognia. W pobliżu znajdują się dwa punkty osłony, z których można wybrać, jak 

pokazano na rysunku .  

 

 

Na schemacie po lewej stronie rysunku pokazano punkty osłony wraz z ich jakością osłony w każdym z 

czterech kierunków. Postać ustala kierunek do każdego wroga i określa, że potrzebuje osłony z 

południa i wschodu. Tak więc postać szuka punktu osłony, który to zapewnia. Tak robi punkt osłaniający 

B i wybiera ten punkt. Na diagramie po prawej stronie rysunku zastosowano sprawdzenie czasu 

wykonania. Postać sprawdza linię wzroku z obu punktów osłony do obu wrogów. Określa, że nad 

punktem B nie ma żadnego wroga w zasięgu, więc lepiej jest zakryć punkt A, który ma w zasięgu wzroku 

jednego wroga. Kompromis między tymi dwiema metodami dotyczy jakości, pamięci i szybkości 

wykonywania. Korzystanie z wielu stanów na punkt orientacyjny przyspiesza podejmowanie decyzji. W 

trakcie gry nie musimy wykonywać żadnych obliczeń taktycznych. Musimy tylko ustalić, które stany nas 

interesują. Z drugiej strony, aby uzyskać bardzo wysokiej jakości taktyki, możemy potrzebować 

ogromnej liczby stanów. Jeśli potrzebujemy osłony w czterech kierunkach, zarówno w pozycji stojącej, 

jak i kucającej, przeciwko któremukolwiek z pięciu różnych rodzajów broni, potrzebowalibyśmy 40 

stanów na punkt orientacyjny. Oczywiście może to bardzo szybko stać się zbyt duże. Wykonywanie 

sprawdzenia środowiska wykonawczego daje nam znacznie większą elastyczność. Pozwala postaci na 

wykorzystanie dziwactw w otoczeniu. Punkt osłony może nie zapewniać osłony od północy, z 

wyjątkiem ataków z określonego przejścia (na przykład położenie dźwigara dachowego zapewnia 

osłonę). Jeśli wróg znajduje się na tym chodniku, punkt osłony jest ważny. Użycie prostego stanu jako 

osłony przed atakami z północy nie pozwoliłoby postaci na skorzystanie z tego. Z drugiej strony 

sprawdzanie w czasie wykonywania wymaga czasu, zwłaszcza jeśli wykonujemy wiele kontroli line-

ofsight poprzez geometrię poziomu. W taktycznie skomplikowanych grach sprawdzanie linii wzroku 

może zająć większość czasu AI wykorzystywanego w grze: ponad 30% całkowitego czasu procesora w 

jednym przypadku, który znam. Jeśli masz dużo postaci, które muszą szybko reagować na zmieniające 

się sytuacje taktyczne, może to być nie do przyjęcia. Jeśli postacie mogą sobie pozwolić na poświęcenie 

kilku sekund na rozważenie swoich opcji, możesz podzielić te sprawdzenia na wiele klatek i jest mało 

prawdopodobne, aby stanowił problem. Moim zdaniem tylko gry skierowane do twardych graczy, 

którzy naprawdę czerpią korzyści z dobrej gry taktycznej, takie jak strzelanki oparte na drużynie, 



wymagają podejścia do sprawdzania czasu pracy. W przypadku innych gier, w których nie skupia się na 

taktyce, wystarczy niewielka liczba stanów. Możliwe jest połączenie obu podejść w tej samej grze, przy 

czym wiele stanów zapewnia mechanizm filtrowania, który zmniejsza liczbę różnych punktów 

orientacyjnych osłony wymagających sprawdzenia linii wzroku. 

Składanie tego razem 

Rozważaliśmy szereg złożoności taktycznych punktów orientacyjnych, od prostej etykiety określającej 

taktyczną jakość lokalizacji po złożone, kontekstowe taktyki oparte na logice rozmytej. W praktyce 

większość gier nie musi iść do końca. Wiele gier może ujść na sucho dzięki prostym etykietom 

taktycznym. Jeśli powoduje to dziwne zachowanie, następnym etapem do wdrożenia jest wrażliwość 

na kontekst, która zapewnia ogromny wzrost kompetencji sztucznej inteligencji. Następnie sugeruję 

dodanie ciągłych wartości taktycznych i umożliwienie postaciom podejmowania decyzji w oparciu o 

jakość punktu nawigacyjnego. W przypadku bardzo taktycznych gier, w których jakość gry taktycznej 

jest punktem sprzedaży gry, użycie taktyk złożonych (z logiką rozmytą) pozwala na wspieranie nowych 

taktyk bez dodawania lub zmieniania informacji, które musi stworzyć projektant poziomów. Do tej pory 

nie pracowałem nad grą, która zaszła tak daleko, chociaż nie jest nowa w dziedzinie symulacji 

wojskowej. 

KORZYSTANIE Z LOKALIZACJI TAKTYCZNYCH 

Do tej pory przyjrzeliśmy się, jak można zwiększyć poziom gry za pomocą taktycznych punktów 

orientacyjnych. Jednak same w sobie są tylko wartościami. Potrzebujemy jakiegoś mechanizmu, aby 

włączyć ich dane do procesu decyzyjnego. Przyjrzymy się trzem podejściom. Pierwszy to bardzo prosty 

proces kontrolowania ruchu taktycznego. Drugi włącza informacje taktyczne do procesu 

podejmowania decyzji. Trzecia wykorzystuje informacje taktyczne podczas odnajdywania ścieżki, aby 

wytworzyć ruch postaci, który jest zawsze świadomy taktycznie. Żadne z tych trzech podejść nie jest 

nowym algorytmem ani techniką. Są to po prostu sposoby na wprowadzenie informacji taktycznych do 

algorytmów, które analizowaliśmy w poprzednich rozdziałach. Na razie skupimy się na podejmowaniu 

decyzji dotyczących jednej postaci. Później wrócę do zadania koordynowania działań kilku postaci, 

jednocześnie dbając o ich świadomość taktyczną.  

Prosty ruch taktyczny 

W większości przypadków proces podejmowania decyzji przez postać wskazuje, jakiego rodzaju 

taktycznej lokalizacji potrzebuje. Na przykład możemy mieć drzewo decyzyjne, które sprawdza 

aktualny stan postaci, jej zdrowie i zapas amunicji oraz aktualną pozycję wroga. Uruchomione zostaje 

drzewo decyzyjne, a postać decyduje, że musi przeładować broń. Akcja generowana przez system 

decyzyjny to „przeładowanie”. Można to osiągnąć po prostu odtwarzając animację przeładowania i 

aktualizując liczbę rund broni postaci. Alternatywnie, bardziej taktycznie, możemy zdecydować się na 

znalezienie odpowiedniego miejsca do przeładowania pod osłoną. Można to po prostu osiągnąć, 

sprawdzając taktyczne punkty nawigacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie. Zostaną znalezione 

odpowiednie punkty drogi (w naszym przypadku punkty zapewniające osłonę) i podejmowane są 

wszelkie kroki przetwarzania końcowego, aby upewnić się, że są one odpowiednie dla bieżącego 

kontekstu. Postać następnie wybiera odpowiednią lokalizację i używa jej jako celu swojego ruchu. Do 

wyboru może być po prostu „najbliższa odpowiednia lokalizacja”, w którym to przypadku postać może 

zacząć od najbliższego punktu i sprawdzać je w kolejności rosnącej odległości, aż do znalezienia 

dopasowania. Alternatywnie możemy użyć jakiejś liczbowej miary tego, jak dobra jest dana lokalizacja. 

Jeśli używamy wartości ciągłych dla jakości punktu, może to być to, czego potrzebujemy. Jednak 

niekoniecznie jesteśmy zainteresowani wyborem najlepszego węzła na całym poziomie. Nie ma sensu 

biegać po całej mapie tylko po to, aby znaleźć naprawdę bezpieczną lokalizację do ponownego 



załadowania. Zamiast tego musimy zrównoważyć odległość i jakość. Takie podejście najpierw 

podejmuje decyzję o działaniu, niezależnie od informacji taktycznych, a następnie stosuje informacje 

taktyczne w celu podjęcia decyzji. Jest to potężna technika sama w sobie i stanowi podstawę większości 

sztucznej inteligencji opartej na drużynie. To chleb powszedni strzelanek aż do obecnych tytułów. Ma 

jednak istotne ograniczenie. Ponieważ informacje taktyczne nie są wykorzystywane w procesie 

podejmowania decyzji, możemy odkryć, że decyzja jest głupia dopiero po jej podjęciu. Możemy na 

przykład stwierdzić, że po podjęciu decyzji o przeładowaniu nie możemy znaleźć w pobliżu żadnego 

bezpiecznego miejsca. Osoba w takiej sytuacji spróbowałaby czegoś innego. Na przykład mogą 

zdecydować się na ucieczkę. Jeśli jednak postać jest zaangażowana w decyzję, utknie i będzie wyglądać 

głupio. Gry rzadko pozwalają sztucznej inteligencji na wykrycie tego, cofnięcie się i ponowne 

rozważenie decyzji. W większości gier nie jest to poważny problem w praktyce, szczególnie jeśli 

projektant poziomów jest o tym poinformowany. Każdy obszar w grze ma zwykle kilka punktów 

taktycznych każdego rodzaju (może z wyjątkiem punktów snajperskich, ale zwykle nie mamy nic 

przeciwko temu, aby postacie wędrowały daleko, aby je znaleźć). Kiedy jednak jest to problem, musimy 

wziąć pod uwagę informacje taktyczne w pierwotnym procesie podejmowania decyzji.  

Wykorzystywanie informacji taktycznych jak wszelkich innych danych 

Najprostszym sposobem na wprowadzenie informacji taktycznych do procesu podejmowania decyzji 

jest udostępnienie decydentowi dostępu do nich w taki sam sposób, w jaki ma on dostęp do innych 

informacji o świecie gry. Jeśli chcemy na przykład użyć drzewa decyzyjnego, możemy pozwolić na 

podejmowanie decyzji w oparciu o kontekst taktyczny postaci. Możemy podjąć decyzję na podstawie 

najbliższego punktu osłony, jak pokazuje Rysunek  

 

 

Postać w tym przypadku nie zdecyduje się na ukrycie, a potem stwierdzi, że nie ma odpowiedniej 

osłony. Decyzja o przejściu do osłony uwzględnia dostępność punktów osłony, do których można się 

przenieść. Podobnie, jeśli używamy maszyny stanów, możemy wywołać tylko niektóre przejścia w 

oparciu o dostępność punktów trasy. W obu tych przypadkach kod powinien śledzić wszelkie 

odpowiednie punkty nawigacyjne, które znajdzie podczas podejmowania decyzji, aby mógł z nich 

korzystać po podjęciu decyzji. Jeśli drzewo decyzyjne z pierwszego przykładu zasugeruje akcję „ukryj 

się”, będzie musiało ustalić, w którym punkcie osłony się ukryć. Wiąże się to z takim samym 

wyszukiwaniem pobliskich punktów decyzyjnych, jak przy użyciu prostego ruchu taktycznego podejście 

wcześniej. Aby uniknąć powielania wysiłków, buforujemy punkt pokrycia znaleziony podczas 

przetwarzania drzewa decyzyjnego. Następnie używamy tego celu w ruchu AI i poruszamy się 

bezpośrednio w jego kierunku bez dalszych poszukiwań. 



Informacje taktyczne w podejmowaniu decyzji w logice rozmytej 

Zarówno w przypadku drzew decyzyjnych, jak i automatów stanów, możemy użyć informacji 

taktycznych jako warunku tak lub nie, albo w węźle decyzyjnym w drzewie decyzyjnym, albo jako 

warunku dokonania zmiany stanu. W obu przypadkach interesuje nas znalezienie lokacji taktycznej, w 

której spełniony jest jakiś warunek (może to być np. znalezienie lokacji taktycznej, w której postać 

może się schować). Nie interesuje nas jakość taktycznej lokalizacji. Możemy pójść o krok dalej i 

pozwolić, by podejmowanie decyzji uwzględniało jakość taktycznej lokalizacji podczas podejmowania 

decyzji. Wyobraź sobie, że postać waży dwie strategie. Może obozować za osłoną i prowadzić ogień 

podtrzymujący lub zająć pozycję w cieniu, gotową zastawić zasadzkę na nieostrożnych wrogów. 

Używamy ciągłych danych taktycznych dla każdej lokalizacji, a jakość okładki wynosi 0,7, a jakość cieni 

0,9. Korzystając z drzewa decyzyjnego, po prostu sprawdzilibyśmy, czy istnieje punkt osłony, a po 

stwierdzeniu, że tak jest, postać będzie postępować zgodnie ze strategią ognia tłumiącego. Nie ma 

sensu rozważać zalet i wad każdej opcji. Jeśli jednak stosujemy rozmyty system podejmowania decyzji, 

możemy wykorzystać wartości jakości bezpośrednio w procesie podejmowania decyzji. Przypomnij 

sobie z części 5, że rozmyty system podejmowania decyzji ma zestaw rozmytych reguł. Reguły te łączą 

stopnie przynależności kilku zbiorów rozmytych w wartości wskazujące preferowane działanie. 

Możemy włączyć nasze wartości taktyczne bezpośrednio do tej metody, jako kolejny stopień wartości 

członkostwa. Na przykład możemy mieć następujące zasady:  

IF cover-point THEN lay-suppression-fire 

IF shadow-point THEN lay-ambush 

Dla podanych wyżej wartości taktycznych otrzymujemy następujący wynik:  

lay-suppression-fire: membership = 0.7 

lay-ambush: membership = 0.9 

Jeśli te dwie wartości są niezależne (tj. jeśli niemożliwe jest wykonanie obu naraz, co zakładamy, że 

jest), to jako działanie wybieramy zasadzkę. Zasady mogą być jednak znacznie bardziej złożone:  

IF cover-point AND friend-moving THEN lay-suppression-fire 

IF shadow-point AND no-visible-enemies THEN lay-ambush 

Teraz, jeśli mamy wartości członkostwa:  

friend-moving = 0.9 

no-visible-enemies = 0.5 

otrzymalibyśmy wyniki:  

lay-suppression-fire: membership = min(0.7, 0.9) = 0.7 

lay-ambush: membership = min(0.9, 0.5) = 0.5 

a właściwym działaniem jest podłożenie ognia tłumiącego. Bez wątpienia istnieje wiele innych 

sposobów włączenia wartości taktycznych do procesu podejmowania decyzji. Możemy ich użyć do 

obliczenia priorytetów reguł w systemie opartym na regułach lub możemy je uwzględnić w stanie 

wejściowym algorytmu uczącego. Takie podejście, wykorzystujące oparty na regułach system logiki 

rozmytej, zapewnia proste do wdrożenia rozszerzenie, które daje bardzo dobre wyniki. Nie jest to 



jednak technika dobrze stosowana. Większość gier polega na znacznie prostszym wykorzystaniu 

informacji taktycznych podczas podejmowania decyzji. 

Generowanie pobliskich punktów trasy 

Jeśli użyjemy któregokolwiek z tych podejść, będziemy potrzebować szybkiej metody generowania 

pobliskich punktów trasy. Biorąc pod uwagę położenie postaci, idealnie potrzebujemy listy 

odpowiednich punktów orientacyjnych w kolejności odległości. Większość silników gier zapewnia 

mechanizm szybkiego określania obiektów znajdujących się w pobliżu. Struktury danych 

przestrzennych, takie jak drzewa poczwórne lub binarne partycje przestrzeni (BSP), są często używane 

do wykrywania kolizji. Inne struktury danych przestrzennych, takie jak mapy w wielu rozdzielczościach 

(podejście oparte na kafelkach z hierarchią różnych rozmiarów kafelków) są również odpowiednie. W 

przypadku światów opartych na kafelkach użyliśmy również zapisanych wzorów kafelków dla różnych 

promieni, po prostu nałożyliśmy wzór na kafelek postaci i wyszukaliśmy kafelki w tym wzorze w celu 

znalezienia odpowiednich punktów orientacyjnych. Jak powiedziałem w rozdziale 3, struktury danych 

przestrzennych do wykrywania bliskości i kolizji wykraczają poza zakres tej książki. W tej serii jest 

jeszcze jedna książka, która omawia ten temat. Dodatek z odnośnikami zawiera listę tych i innych 

odpowiednich zasobów. Jednak odległość nie jest jedyną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę. 

Rysunek 6.7 przedstawia postać w korytarzu. Najbliższy punkt nawigacyjny znajduje się w sąsiednim 

pomieszczeniu i jest całkowicie niepraktyczny jako punkt osłony. Gdybyśmy po prostu wybrali punkt 

osłony na podstawie odległości, zobaczylibyśmy, że postać biegnie do innego pokoju, aby przeładować, 

zamiast korzystać ze skrzyni na końcu korytarza. Możemy zminimalizować ten problem dzięki 

starannemu projektowaniu poziomów. Często rozsądnym pomysłem jest nieużywanie cienkich ścian 

na poziomie gry. Jak widzieliśmy może to również zmylić algorytm kwantyzacji. Czasami jednak jest to 

nieuniknione i potrzebne jest lepsze rozwiązanie. Innym podejściem byłoby określenie, jak blisko 

znajduje się każdy taktyczny punkt orientacyjny, wykonując krok wyszukiwania ścieżki w celu 

wygenerowania odległości. To wtedy bierze pod uwagę strukturę poziomu, zamiast używać prostej 

odległości euklidesowej. Możemy przerwać odnajdywanie ścieżek gdy zdamy sobie sprawę, że będzie 

to dłuższa droga niż droga do najbliższego punktu, który do tej pory znaleźliśmy. Nawet przy takich 

optymalizacjach powoduje to znaczne zwiększenie kosztów przetwarzania. Na szczęście odnajdywanie 

ścieżki i szukanie najbliższego celu możemy wykonać w jednym kroku. Rozwiązuje to również problem 

pomyłek przy cienkich ścianach i znajdowania pobliskich punktów orientacyjnych. Ma też dodatkową 

zaletę: powracająca trasa może być wykorzystana do poruszania postaciami, przy jednoczesnym 

ciągłym uwzględnianiu ich sytuacji taktycznej.  

Taktyczne odnajdywanie ścieżek 

Taktyczne punkty orientacyjne mogą być również używane do taktycznego odnajdywania drogi. 

Taktyczne odnajdywanie ścieżek jest gorącym tematem w sztucznej inteligencji w grach, ale jest 

stosunkowo prostym rozszerzeniem podstawowego algorytmu odnajdywania ścieżek A*. Zamiast 

szukać najkrótszej lub najszybszej trasy, bierze jednak pod uwagę sytuację taktyczną gry. 

Odnajdywanie ścieżek taktycznych jest jednak częściej kojarzone z analizami taktycznymi.  

 GENEROWANIE WŁAŚCIWOŚCI TAKTYCZNYCH PUNKTU TRASY 

Do tej pory zakładałem, że wszystkie punkty orientacyjne dla naszej gry zostały stworzone, a każdemu 

nadano odpowiednie właściwości: zestaw etykiet dla cech taktycznych jego lokalizacji i ewentualnie 

dodatkowe dane dotyczące jakości lokalizacji taktycznej lub kontekstu -Wrażliwa informacja. W 

najprostszym przypadku są one często tworzone przez projektanta poziomów. Projektant poziomów 

może umieszczać punkty osłony, punkty cienia, miejsca o wysokiej widoczności i doskonałe lokalizacje 

snajperskie. Dopóki jest tylko kilkaset punktów osłony, to zadanie nie jest uciążliwe. Jest to podejście 



stosowane w dużej liczbie strzelców. Jednak poza najprostszymi grami wysiłek może dramatycznie 

wzrosnąć. Jeśli projektant poziomów musi umieścić informacje kontekstowe lub ustawić jakość 

taktyczną lokalizacji, praca staje się bardzo trudna, a narzędzia potrzebne do wsparcia projektanta 

muszą być znacznie bardziej skomplikowane. W przypadku kontekstowych, cenionych w sposób ciągły 

taktycznych punktów nawigacyjnych może być konieczne skonfigurowanie różnych stanów 

kontekstowych i wprowadzenie dla każdego z nich wartości liczbowych. Aby upewnić się, że wartości 

są sensowne, potrzebujemy pewnego rodzaju wizualizacji. Chociaż możliwe jest umieszczenie przez 

projektanta punktów orientacyjnych, całe dodatkowe obciążenie sprawia, że jest mało 

prawdopodobne, aby projektant poziomów miał za zadanie ustawić informacje taktyczne, chyba że 

jest to najprostszy rodzaj logiczny. W przypadku innych gier może nie być konieczne ręczne 

umieszczanie lokalizacji; mogą wynikać w sposób naturalny ze struktury gry. Jeśli gra opiera się na 

przykład na siatce opartej na kafelkach, lokacje w grze są często umieszczane na odpowiednich 

kafelkach. Chociaż wiemy, gdzie znajdują się lokalizacje, nie znamy właściwości taktycznych każdej z 

nich. Jeśli poziom gry jest budowany z prefabrykowanych sekcji, możemy umieścić taktyczne lokalizacje 

w prefabrykatach. W obu przypadkach potrzebujemy jakiegoś mechanizmu do automatycznego 

obliczania właściwości taktycznych każdego punktu trasy. Zwykle odbywa się to za pomocą etapu 

wstępnego przetwarzania w trybie offline, chociaż można go również wykonać, gdy jest to potrzebne 

podczas gry. To drugie podejście pozwala nam generować właściwości taktyczne punktu drogi w 

bieżącym kontekście gry, co z kolei może wspierać bardziej subtelne zachowanie taktyczne. Jak opisano 

w części dotyczącej wrażliwości na kontekst powyżej, ma to jednak znaczący wpływ na wydajność, 

zwłaszcza w przypadku dużej liczby punktów orientacyjnych do rozważenia. Algorytm obliczania jakości 

taktycznej zależy od rodzaju taktyki, która nas interesuje. Obliczeń jest tyle, ile rodzajów taktyk. 

Przyjrzymy się rodzajom punktów orientacyjnych, z których korzystaliśmy do tej pory w tym rozdziale, 

aby wyczuć rodzaje przetwarzania. Inne taktyki będą podobne do tych typów, ale mogą wymagać 

pewnych modyfikacji. 

Punkty osłony 

Jakość punktu osłony jest obliczana przez testowanie, ile różnych przychodzących ataków może się 

powieść. Przeprowadzamy wiele różnych symulowanych ataków i sprawdzamy, ile z nich przejdzie. 

Możemy przeprowadzić pełny symulowany atak, ale to wymaga czasu. Zwykle łatwiej jest przybliżyć 

atak za pomocą testu linii wzroku: promień rzucany przez geometrię poziomu. Każdy atak zaczynamy 

od wybrania lokalizacji w pobliżu potencjalnego punktu osłony. Ta lokalizacja będzie zwykle znajdować 

się w tym samym lub sąsiednim pomieszczeniu z punktem osłony. Możemy oczywiście testować z 

każdego miejsca na poziomie, ale jest to marnotrawstwo, ponieważ większość ataków się nie 

powiedzie. Na poziomach zewnętrznych możemy być zmuszeni sprawdzić wszędzie w zasięgu broni, 

co jest potencjalnie czasochłonnym procesem. Jednym ze sposobów na to jest sprawdzanie ataków 

pod regularnymi kątami wokół punktu. Najpierw musimy upewnić się, że sprawdzana lokalizacja 

znajduje się w tym samym pomieszczeniu lub obszarze, co punkt, który próbuje zaatakować. Na 

przykład punkt na środku korytarza może zostać uderzony z dowolnego miejsca na korytarzu. Jeśli 

jednak korytarz jest cienki, użycie wszystkich kątów wokół zapewni wysoką wartość pokrycia: 

większość kątów jest zakryta ścianami korytarza. Testowanie pobliskich lokacji, które mogą być zajęte, 

pokaże jednak poprawnie, że punkt jest w 100% wyeksponowany. Jednak bycie zbyt regularnym może 

również prowadzić do problemów. Jeśli przetestujemy tylko lokalizacje wokół punktu na tej samej 

wysokości co punkt, możemy otrzymać niewłaściwą wartość. Postać stojąca za olejem może na 

przykład zostać zasłonięta z poziomu gruntu, ale zostanie odsłonięta z broni na wysokości ramion. 

Możemy rozwiązać ten problem, sprawdzając każdy kąt kilka razy, z małymi losowymi przesunięciami 

i na różnych wysokościach. Z wybranej przez nas lokalizacji promień jest rzucany w kierunku 

potencjalnego punktu okrycia. Co najważniejsze, promień jest rzucany w kierunku losowego punktu w 



objętości wielkości osoby w punkcie kandydującym. Jeśli celujemy tylko w ten punkt, możemy 

sprawdzać, czy zakryty jest mały punkt na podłodze, a nie obszar, który postać zajmowałaby. Proces 

ten powtarza się wielokrotnie z różnych lokalizacji. Śledzimy proporcje promieni, które uderzają w 

głośność. Pseudokod służący do wykonywania tych sprawdzeń wygląda następująco:  

1 function getCoverQuality(location: Vector,  

2 iterations: int,  

3 characterSize: float) -> float:  

4 # Set up the initial angle.  

5 theta = 0 

6 

7 # We start with no hits.  

8 hits = 0 

9 

10 # Not all rays are valid.  

11 valid = 0 

12 for i in 0..iterations:  

13 # Create the from location.  

14 from = location 

15 from.x += RADIUS * cos(theta) + randomBinomial() * RAND_RADIUS 

16 from.y += random() * 2 * RAND_RADIUS 

17 from.z += RADIUS * sin(theta) + randomBinomial() * RAND_RADIUS 

18 

19 # Check for a valid from location.  

20 if not inSameRoom(from, location):  

21 continue 

22 else:  

23 valid++ 

24 

25 # Create the to location.  

26 to = location 

27 to.x += randomBinomial() * characterSize.x 

28 to.y += random() * characterSize.y 



29 to.z += randomBinomial() * characterSize.z 

30 

31 # Do the check.  

32 if doesRayCollide(from, to):  

33 hits++ 

34 

35 # Update the angle.  

36 theta += ANGLE 

37 

38 return float(hits) / float(valid)  

W tym kodzie użyliśmy funkcji doRayCollide do wykonania rzeczywistego rzutowania promienia. rand 

zwraca losową liczbę od 0 do 1, a randomBinomial tworzy losową liczbę o rozkładzie dwumianowym 

od -1 do 1, tak jak poprzednio. inSameRoom sprawdza, czy dwie lokalizacje znajdują się w tym samym 

pomieszczeniu. Można to zrobić bardzo łatwo na przykład za pomocą hierarchicznego wykresu 

odnajdywania ścieżek lub można je obliczyć za pomocą narzędzia do odnajdywania ścieżek. W funkcji 

jest kilka stałych. Stała RADIUS kontroluje odległość od punktu rozpoczęcia ataku. Powinno to być na 

tyle daleko, aby atak nie był trywialnie łatwy, ale nie na tyle, aby zagwarantować, że atak nastąpi w 

innym pokoju. To zależy od skali geometrii twojego poziomu. Stała RAND_RADIUS kontroluje ilość 

losowości dodanej do lokalizacji z lokalizacji. Powinien być mniejszy niż RADIUS sin ANGLE; w 

przeciwnym razie przesuniemy go dalej, niż przesunie się, aby sprawdzić następny kąt, i nie obejmiemy 

poprawnie wszystkich kątów. Stała ANGLE kontroluje, ile próbek wokół punktu jest branych pod 

uwagę. Należy go ustawić tak, aby każdy kąt był rozpatrywany wielokrotnie (tzn. im mniejsza liczba 

iteracji, tym większy powinien być KĄT). Wartości kontekstowe można obliczyć w taki sam sposób, jak 

powyżej. Zamiast łączyć wszystkie wyniki razem, musimy obliczyć proporcję rzucania promieni, które 

trafiają z każdego kierunku lub proporcję, która uderza w głośność postaci przykucniętej lub stojącej, 

w zależności od kontekstu, który nas interesuje. podczas gry nie ma powodu, aby wybierać losowe 

kierunki do testowania. Zamiast tego wykorzystujemy wrogie postacie, z których AI próbuje znaleźć 

osłonę, aby sprawdzić możliwość trafienia w punkt osłony. Jednak nadal dobrym pomysłem jest 

kilkakrotne powtórzenie testu z różnymi losowymi przesunięciami. Jeśli czas jest krytyczną kwestią, 

możemy to pominąć i sprawdzić tylko bezpośrednią linię wzroku. To sprawia, że algorytm jest szybszy, 

ale może zostać udaremniony przez cienkie struktury, które blokują jedyny testowany promień. 

Punkty widoczności 

Punkty widoczności są obliczane w podobny sposób jak punkty osłony, przy użyciu wielu testów linii 

wzroku. Dla każdego rzutu promienia wybieramy lokalizację w pobliżu punktu okładki. Tym razem 

wystrzeliwujemy promienie z waypointa (a właściwie z pozycji oczu postaci, jeśli zajmowała waypoint). 

Wokół punktu nawigacyjnego nie jest potrzebny żaden element losowy. Możemy bezpośrednio 

wykorzystać położenie ich oczu. Jakość widoczności punktu drogi jest związana ze średnią długością 

wysyłanych promieni (tj. odległością, jaką pokonują, zanim uderzą w obiekt). Ponieważ promienie są 

wystrzeliwane, przybliżamy głośność poziomu, który można zobaczyć z punktu nawigacyjnego: miara 

tego, jak dobra jest lokalizacja do oglądania lub namierzania wrogów. Wartości kontekstowe można 

generować w ten sam sposób, grupując testy promieni w kilka różnych stanów. Na pierwszy rzut oka 



może się wydawać, że widoczność i osłona to tylko przeciwieństwa. Jeśli lokalizacja jest dobrym 

punktem osłonowym, oznacza to, że jest to punkt o słabej widoczności. Ze względu na sposób, w jaki 

przeprowadzane są testy promieni, tak nie jest. Rysunek  pokazuje punkt, który ma zarówno dobrą 

osłonę, jak i rozsądną widoczność. 

 

 

To ta sama logika, która zmusza ludzi do szpiegowania przez dziurki od klucza: widzą dużą ilość, 

jednocześnie zachowując słabą widoczność. 

Punkty cienia 

Punkty cienia należy obliczyć na podstawie modelu oświetlenia dla poziomu. Większość studiów używa 

teraz pewnego rodzaju globalnego oświetlenia (radiosity) jako etapu wstępnego przetwarzania w celu 

obliczenia map światła do użytku w grze. W przypadku tytułów, które wymagają dużej ilości ukrycia, w 

czasie wykonywania używany jest dynamiczny model cieni, który renderuje rzucane cienie ze 

statycznych i ruchomych świateł. Aby określić jakość punktu cienia, pobiera się kilka próbek z 

charakteryzowanej objętości wokół punktu drogi. Dla każdej próbki badana jest ilość światła w punkcie. 

Może to obejmować rzutowanie promieni na pobliskie źródła światła w celu określenia, czy punkt 

znajduje się w cieniu, lub wyszukiwanie danych z globalnego modelu oświetlenia w celu sprawdzenia 

siły oświetlenia pośredniego. Ponieważ celem punktu cienia jest ukrycie, przyjmujemy maksymalną 

jasność znalezioną w próbce. Jeśli weźmiemy średnią, postać wolałaby miejsce, w którym jej ciało było 

w bardzo ciemnym cieniu, ale głowa była w bezpośrednim świetle, nad miejscem, w którym całe jej 

ciało było w umiarkowanym cieniu. Jakość ukrycia jest związana z widocznością najbardziej widocznej 

części postaci, a nie jej przeciętną widocznością jako całości.  

W przypadku gier z dynamicznym oświetleniem obliczenia cieni należy wykonywać w czasie 

wykonywania. Globalne oświetlenie to jednak bardzo powolny proces i najlepiej wykonywać go w 

trybie offline. Połączenie tych dwóch może być problematyczne. Dopiero w ciągu ostatnich pięciu lat 

programistom udało się uzyskać proste modele globalnego oświetlenia działające z interaktywną 

szybkością klatek. Wykorzystuje to formę ray tracingu i chociaż istnieje zainteresowanie bardziej 

ogólnym wykorzystaniem ray tracingu jako renderowania rdzenia mechanizmu, nadal jest w dużej 

mierze eksperymentalny. Nawet jeśli eksperymenty się powiodą, jesteśmy kilka lat od osiągnięcia 

stanu techniki. Na szczęście w wielu grach obecnej generacji nie jest używane żadne globalne 

oświetlenie w czasie wykonywania. Środowiska są po prostu oświetlone bezpośrednim światłem, a 



globalne oświetlenie jest obsługiwane za pomocą statycznych map tekstur. W tym przypadku 

obliczenia cieni można wykonać na kilku klatkach bez poważnego spowolnienia.  

Taktyka złożona 

Jak opisano wcześniej, taktyka złożona to taka, którą można ocenić, łącząc zestaw taktyk 

prymitywnych. Miejscem snajperskim może być taka, która ma zarówno osłonę, jak i dobrą widoczność 

poziomu. Jeśli w grze potrzebne są taktyki złożone, możemy je wygenerować w ramach wstępnego 

przetwarzania, korzystając z wyników powyższych obliczeń. Wyniki mogą być następnie 

przechowywane jako dodatkowy kanał informacji taktycznych dla odpowiednich punktów trasy. Działa 

to tylko wtedy, gdy używane przez nich taktyki są również dostępne w tym momencie. Nie możesz 

wstępnie przetworzyć taktyki złożonej na podstawie informacji, które zmieniają się w trakcie gry. 

Alternatywnie, możemy dynamicznie obliczyć złożone informacje taktyczne podczas gry, łącząc w locie 

dane taktyczne z pobliskich punktów orientacyjnych. 

Generowanie właściwości taktycznych i analiza taktyczna 

Generowanie taktycznych właściwości punktów orientacyjnych w ten sposób zbliża nas bardzo do 

analizy taktycznej, do której wrócę w następnej sekcji. Analiza taktyczna działa w podobny sposób: 

staramy się znaleźć taktyczne i strategiczne właściwości regionów na poziomie gry, łącząc ze sobą różne 

problemy. Doprowadzanie taktycznych punktów orientacyjnych do skrajności przy użyciu 

automatycznej identyfikacji właściwości taktycznych lokalizacji przypominałoby przeprowadzanie 

analizy taktycznej na poziomie gry. Analiza taktyczna zwykle wykorzystuje właściwości o większej skali 

— na przykład równowagę sił lub wpływów — zamiast ilości osłony. Nie jest jednak powszechne 

rozpoznanie podobieństwa. Jako całkiem nowe techniki w sztucznej inteligencji w grach, obaj mają 

swoich własnych wielbicieli i zwolenników. Warto zauważyć podobieństwo, a nawet połączyć najlepsze 

z obu podejść, zgodnie z wymaganiami projektu gry. 

AUTOMATYCZNE GENEROWANIE PUNKTÓW TRASY 

W większości gier punkty na drodze są określane przez projektanta poziomów. Punkty osłonowe, 

obszary podatne na zasadzki i ciemne zakątki są łatwiej rozpoznane przez człowieka niż algorytm. 

Niektórzy programiści eksperymentowali z automatycznym umieszczaniem punktów orientacyjnych. 

Najbardziej obiecujące podejścia, jakie widziałem, są podobne do tych stosowanych w automatycznym 

oznaczaniu poziomu do znajdowania ścieżki.  

Oglądanie ludzkich graczy 

Jeśli twój silnik gry to obsługuje, prowadzenie rejestrów zachowań ludzkich graczy może dostarczyć 

dobrych informacji o lokacjach istotnych taktycznie. Pozycja każdego znaku jest przechowywana w 

każdej klatce lub co kilka klatek. Jeśli postać pozostaje w mniej więcej tej samej lokalizacji przez kilka 

próbek z rzędu lub jeśli ta sama lokalizacja jest wielokrotnie używana przez kilka postaci w trakcie gry, 

prawdopodobnie lokalizacja ma znaczenie taktyczne. Mając zestaw kandydatów na stanowiska, 

możemy następnie ocenić ich cechy taktyczne, używając algorytmów do oceny jakości taktycznej, którą 

widzieliśmy w poprzedniej sekcji. Lokalizacje o wystarczającej jakości są zachowywane jako punkty 

orientacyjne, które mają być przechowywane do wykorzystania w AI. Warto wygenerować znacznie 

więcej lokalizacji kandydujących, niż ostatecznie wykorzystasz. Ocena jakości taktycznej może 

następnie odfiltrować najlepsze punkty z pozostałych. Musisz być ostrożny przy wyborze tylko 

najlepszych 50 punktów, na przykład, ponieważ mogą one być skoncentrowane w jednej części 

poziomu, nie pozostawiając taktycznych lokalizacji w ciaśniejszych taktycznie obszarach (gdzie, 

odwrotnie, są prawdopodobnie ważniejsze). Lepszym podejściem jest upewnienie się, że zachowanych 



jest kilka najlepszych lokalizacji dla każdego rodzaju taktyki w określonym obszarze. Można to osiągnąć 

za pomocą algorytmu kondensacji , techniki, która może być również stosowana samodzielnie bez 

generowania potencjalnych lokalizacji poprzez obserwowanie ludzkich graczy.  

Zagęszczanie siatki punktów orientacyjnych 

Zamiast próbować przewidywać najlepsze lokalizacje na poziomie gry, możemy zamiast tego 

przetestować (prawie) każdą możliwą lokalizację na poziomie i wybrać najlepszą. Zwykle odbywa się 

to poprzez nałożenie gęstej siatki na wszystkie obszary podłogi na poziomie i przetestowanie każdego 

z nich. Po pierwsze, lokalizacje są testowane, aby upewnić się, że są one prawidłową lokalizacją dla 

postaci. Lokacje znajdujące się zbyt blisko ścian lub pod przeszkodami są odrzucane. Prawidłowe 

lokalizacje są następnie oceniane pod kątem właściwości taktycznych w taki sam sposób, jak 

widzieliśmy w poprzedniej sekcji. Aby wykonać etap kondensacji, musimy pracować z rzeczywistymi 

cechami taktycznymi. Prosta wartość logiczna nie wystarczy. 

Zwykle przechowujemy zestaw wartości progowych dla każdej właściwości taktycznej. Jeśli lokalizacja 

nie zostanie oceniona za żadną nieruchomość, można ją natychmiast odrzucić. To sprawia, że etap 

kondensacji jest znacznie szybszy. Poziomy progowe powinny być wystarczająco niskie, aby przejść o 

wiele więcej lokalizacji, niż mogłoby być potrzebne. Ma to na celu uniknięcie odrzucania lokalizacji, 

które są znaczące, ale tylko marginalne. W pomieszczeniu, w którym praktycznie nie ma osłony, 

miejsce z nawet bardzo słabą osłoną może być najlepszym miejscem do obrony. Pozostałe lokalizacje 

wchodzą następnie w algorytm kondensacji, który kończy się tylko niewielką liczbą znaczących 

lokalizacji w każdym obszarze poziomu dla każdej własności taktycznej. Gdybyśmy zastosowali 

powyższą technikę „obserwowania akcji gracza”, to powstałe taktyczne lokalizacje mogłyby zostać 

skondensowane w taki sam sposób, jak pozostałe lokalizacje z siatki. Ponieważ jest przydatny w kilku 

kontekstach, warto przyjrzeć się dokładniej algorytmowi kondensacji. 

ALGORYTM KONDENSACJI 

Algorytm kondensacji polega na tym, że taktyczne lokalizacje rywalizują ze sobą o włączenie do 

ostatecznego zestawu. Chcielibyśmy zachować lokalizacje, które są albo bardzo wysokiej jakości, albo 

znajdują się w dużej odległości od innych punktów orientacyjnych tego samego typu. Dla każdej pary 

lokalizacji najpierw sprawdzamy, czy postać może łatwo poruszać się między lokalizacjami. Odbywa się 

to prawie zawsze za pomocą testu linii wzroku, chociaż lepiej byłoby dopuścić niewielkie odchylenia. 

Jeśli test ruchu się nie powiedzie, lokacje nie mogą ze sobą konkurować. Uwzględnienie tego 

sprawdzenia daje pewność, że nie usuniemy punktu pośredniego po jednej stronie ściany, na przykład, 

ponieważ po drugiej stronie jest lepsza lokalizacja. Jeśli test ruchu się powiedzie, porównuje się 

wartości jakości dla każdej lokalizacji. Jeśli różnica między wartościami jest większa niż ważona 

odległość między lokalizacjami, lokalizacja o niższej wartości jest odrzucana. Nie ma sztywnych i 

szybkich zasad dotyczących wartości wagi. Zależy to od wielkości poziomu, złożoności geometrii 

poziomu oraz skali i rozkładu wartości jakości dla właściwości taktycznej. Wagę należy dobrać tak, aby 

dawała odpowiednią liczbę wyjściowych punktów orientacyjnych, a to oznacza ręczne poprawianie, 

aby wyglądało dobrze. Jeśli użyjesz niższej wartości wagi, różnica w jakości będzie ważniejsza, 

pozostawiając mniej punktów orientacyjnych. Im wyższa waga, tym więcej punktów pośrednich. Jeśli 

istnieje duża liczba punktów orientacyjnych, będzie trzeba wziąć pod uwagę ogromną liczbę par. 

Ponieważ ostateczna kontrola zależy od odległości, możemy to znacznie przyspieszyć, biorąc pod 

uwagę tylko pary lokalizacji, które są dość blisko siebie. Jeśli używamy reprezentacji siatkowej, jest to 

dość proste; w przeciwnym razie możemy być zmuszeni polegać na jakiejś innej strukturze danych 

przestrzennych, aby zapewnić sensowne pary do testowania. Ten algorytm kondensacji jest wysoce 

zależny od kolejności, w jakiej rozważane są pary lokalizacji. Rysunek  



 

 

pokazuje trzy lokalizacje. Jeśli wykonujemy rywalizację pomiędzy lokalizacjami A i B, to A jest 

odrzucane. B jest następnie sprawdzany przeciwko C. W tym przypadku C wygrywa. W końcu mamy 

tylko lokalizację C. Jeśli jednak najpierw sprawdzimy B i C, wtedy C wygrywa. A jest teraz zbyt daleko 

od C, aby C mógł go pokonać, więc zarówno C, jak i A pozostają. Aby uniknąć usuwania w ten sposób 

serii punktów orientacyjnych, zaczynamy od najsilniejszych punktów orientacyjnych i pracujemy w dół 

do najsłabszych. Dla każdego z tych punktów trasy przeprowadzamy rywalizację z innymi punktami 

trasy, od najsłabszego do najsilniejszego. W związku z tym pierwszy punkt kontrolny znajduje się 

pomiędzy najsilniejszym a najsłabszym. Ponieważ będziemy brać pod uwagę tylko pary punktów 

orientacyjnych znajdujących się dość blisko siebie, pierwsze sprawdzenie prawdopodobnie odbędzie 

się pomiędzy najsilniejszym punktem orientacyjnym a najsłabszym pobliskim punktem orientacyjnym. 

Faza kondensacji powinna być przeprowadzona dla każdej innej właściwości taktycznej. Nie ma sensu 

odrzucać punktu osłony, ponieważ na przykład w pobliżu znajduje się dobre miejsce na zasadzkę. 

Lokalizacje taktyczne, które przechodzą przez algorytm, to te, które po kondensacji pozostają w 

dowolnej właściwości. 

Pseudo kod 

Algorytm można zaimplementować w następujący sposób:  

1 function condenseWaypoints(waypoints: WaypointList,  

2 distanceWeight: float):  

3 # We only ever need this squared, so do it now.  

4 distanceWeightSq = distanceWeight * distanceWeight 

5 

6 # Sort the list in decreasing order.  

7 waypoints.sortReversed() 

8 

9 # Loop through.  



10 while current:  

11 # Get the next waypoint.  

12 current: Waypoint = waypoints.next() 

13 

14 # Find and sort its neighbors.  

15 neighbors: WaypointList = waypoints.getNearby(current)  

16 neighbors.sort() 

17 

18 # Check each in turn.  

19 while neighbors:  

20 target: Waypoint = neighbors.next() 

21 

22 # If the target’s value is higher than 

23 # ours, then we’ve already performed this 

24 # check (when the target was the current) and 

25 # all subsequent checks on the neighbors.  

26 if target.value > current.value:  

27 break 

28 

29 # Check for easy movement.  

30 if not canMove(current, target):  

31 continue 

32 

33 # Perform competition calculations.  

34 deltaPos = current.position - target.position 

35 deltaPosSq = deltaPos * deltaPos * distanceWeightSq 

36 deltaVal = current.value - target.value 

37 deltaValSq = deltaVal * deltaVal 

38 

39 # Check if the difference is value is significant.  

40 if deltaPosSq < deltaValSq:  



41 # They are close enough so the target loses.  

42 neighbors.remove(target)  

43 waypoints.remove(target)  

Struktury danych i interfejsy 

Algorytm zakłada, że możemy uzyskać pozycję i wartość z punktów na drodze. Powinny mieć 

następującą strukturę:  

1 class Waypoint:  

2 # The position of the waypoint.  

3 position: Vector 

4 

5 # The value of the waypoint for the tactic we are condensing.  

6 value: float 

Punkty drogi są prezentowane w strukturze danych w sposób, który umożliwia algorytmowi 

wyodrębnienie elementów po kolei i wykonanie zapytania przestrzennego w celu uzyskania pobliskich 

punktów na drodze do dowolnego punktu na drodze. Kolejność elementów jest ustawiana przez 

wywołanie sort lub sortReversed, które porządkuje elementy odpowiednio przez zwiększanie lub 

zmniejszanie wartości. Interfejs wygląda następująco:  

1 class WaypointList:  

2 # Initializes the iterator to move in order of increasing value.  

3 function sort() 

4 

5 # Initializes the iterator to move in order of decreasing value.  

6 function sortReversed() 

7 

8 # Return a new waypoint list containing those waypoints that are 

9 # near to the given one.  

10 function getNearby(waypoint: Waypoint) -> WaypointList 

11 

12 # Return the next waypoint in the iteration. Iterations are 

13 # initialized by a call to one of the sort functions. Note that 

14 # this function must work in such a way that remove() can be 

15 # called between calls to next() without causing problems.  

16 function next() -> Waypoint 



17 

18 # Remove the given waypoint from the list.  

19 function remove(waypoint: Waypoint)  

Kompromis 

Obserwowanie działań graczy zapewnia lepszą jakość punktów taktycznych niż zwykłe zagęszczanie 

siatki. Z drugiej strony wymaga dodatkowej infrastruktury do przechwytywania działań graczy i dużo 

czasu gry przez testerów. Aby uzyskać podobną jakość za pomocą kondensacji, musimy zacząć od 

wyjątkowo gęstej siatki (rzędu każdych 10 centymetrów przestrzeni gry dla postaci o przeciętnej 

wielkości człowieka). Ma to również wpływ na czas. Na rozsądnym poziomie mogą istnieć miliardy 

potencjalnych lokalizacji do sprawdzenia. Może to zająć wiele minut lub godzin, w zależności od 

złożoności stosowanych algorytmów oceny taktycznej. Wyniki z tych algorytmów są mniej niezawodne 

niż automatyczne generowanie siatek wyszukiwania ścieżki (które były używane bez nadzoru 

człowieka), ponieważ właściwości taktyczne lokalizacji dotyczą tak małego obszaru. Automatyczne 

generowanie punktów trasy obejmuje generowanie lokalizacji i testowanie ich pod kątem właściwości 

taktycznych. Jeśli wygenerowana lokacja jest choć trochę przesunięta, jej właściwości taktyczne mogą 

być bardzo różne. Na przykład miejsce nieco z boku filaru nie ma osłony, podczas gdy mogłoby 

zapewnić doskonałą osłonę, gdyby znajdowało się bezpośrednio za filarem. Jednak gdy wykresy do 

odnajdywania ścieżek są generowane automatycznie, ten sam rodzaj małego błędu rzadko robi 

jakąkolwiek różnicę. Z tego powodu nie znam nikogo, kto niezawodnie używa automatycznego 

generowania taktycznych punktów orientacyjnych bez pewnego stopnia nadzoru człowieka. 

Automatyczne algorytmy mogą zapewnić przydatne wstępne zgadywanie lokalizacji taktycznych, ale 

prawdopodobnie będziesz musiał dodać udogodnienia do swojego narzędzia do projektowania 

poziomów, aby umożliwić modyfikację lokalizacji przez projektanta poziomów. Zanim przystąpisz do 

wdrażania systemu automatycznego, upewnij się, że wysiłek wdrożeniowy będzie się opłacał za czas 

zaoszczędzony w projektowaniu poziomów. Jeśli projektujesz ogromne, taktycznie złożone poziomy, 

może tak być. Jeśli na poziomie będzie tylko kilkadziesiąt punktów orientacyjnych każdego rodzaju, 

prawdopodobnie lepiej wybrać trasę ręczną.  

ANALIZY TAKTYCZNE 

Wszelkiego rodzaju analizy taktyczne są czasami nazywane mapami wpływów. Mapowanie wpływów 

to pionierska technika i szeroko stosowana w grach strategicznych czasu rzeczywistego, w których 

sztuczna inteligencja śledzi obszary wpływów militarnych obu stron. Podobne techniki wkroczyły 

również do strzelanek drużynowych i masowych gier wieloosobowych. Będę odnosić się do podejścia 

ogólnego jako do analizy taktycznej, aby podkreślić, że wpływ militarny to tylko jedna rzecz, na której 

możemy oprzeć naszą taktykę. W symulacji wojskowej prawie identyczne podejście jest powszechnie 

nazywane analizą terenu (określenie używane również w sztucznej inteligencji w grach), choć znowu 

to również bardziej poprawnie odnosi się tylko do jednego rodzaju analizy taktycznej. W tej sekcji 

opiszę zarówno mapowanie wpływu, jak i analizę terenu, a także ogólną architekturę analizy 

taktycznej. Nie ma dużej różnicy między taktycznymi podejściami do punktów orientacyjnych a 

analizami taktycznymi. Ogólnie rzecz biorąc, w artykułach i rozmowach na temat sztucznej inteligencji 

są traktowane jako osobne bestie, a problemy techniczne są co prawda różne w zależności od gatunku 

wdrażanej gry. Ogólna teoria jest jednak bardzo podobna, a ograniczenia w niektórych grach (zwłaszcza 

w strzelankach) oznaczają, że wdrożenie tych dwóch podejść dałoby prawie taką samą strukturę.  

REPREZENTUJĄCY POZIOM GRY 



Do analizy taktycznej poziom gry musi być podzielony na części. Obszary zawarte w każdym fragmencie 

powinny mieć mniej więcej takie same właściwości dla każdej interesującej nas taktyki. Jeśli na przykład 

interesują nas cienie, wszystkie lokalizacje w fragmencie powinny mieć mniej więcej taką samą ilość 

oświetlenia. Istnieje wiele różnych sposobów na podzielenie poziomu. Problem jest dokładnie taki sam, 

jak w przypadku pathfindingu (w pathfindingu interesują nas fragmenty o tych samych 

charakterystykach ruchu) i można zastosować wszystkie te same podejścia: domeny Dirichleta, 

wielokąty podłogowe i tak dalej. Ze względu na pochodzenie analizy taktycznej w grach RTS, 

zdecydowana większość obecnych implementacji opiera się na siatce opartej na kafelkach. Może się to 

zmienić z biegiem czasu, ponieważ technika ta jest stosowana w większej liczbie gier w 

pomieszczeniach, ale większość aktualnych artykułów i książek mówi wyłącznie o reprezentacjach 

opartych na kafelkach. Nie oznacza to oczywiście, że sam poziom musi być zbudowany z kafelków 

graficznych. Bardzo niewiele gier jest już opartych wyłącznie na kafelkach, z zauważalnymi oporami 

wśród gier niezależnych. Jak widzieliśmy w części o odnajdywaniu ścieżek, kafelki bardzo często czają 

się tuż pod powierzchnią. Zewnętrzne sekcje RTS, strzelanek i innych gatunków zwykle używają pola 

wysokości opartego na siatce do renderowania terenu. W przypadku poziomu nie opartego na 

kafelkach możemy nałożyć siatkę na geometrię i użyć siatki do analizy taktycznej. Nie brałem udziału 

w grze, która wykorzystywała domeny nie oparte na kafelkach do analizy taktycznej, ale rozumiem, że 

deweloperzy eksperymentowali z tym podejściem i odnieśli pewien sukces. Wadą posiadania bardziej 

złożonej reprezentacji poziomu jest równoważenie mniejszej liczby bardziej jednorodnych regionów. 

Radzę na początku użyć reprezentacji siatki, aby ułatwić implementację i debugowanie, a następnie 

poeksperymentować z innymi reprezentacjami, gdy masz solidny kod podstawowy.  

PROSTE MAPY WPŁYWÓW 

Mapa wpływów śledzi aktualny bilans wpływów militarnych w każdej lokalizacji na poziomie. Istnieje 

wiele czynników, które mogą wpływać na wpływ militarny: bliskość jednostki wojskowej, bliskość 

dobrze bronionej bazy, czas od ostatniego zajęcia danej lokalizacji przez jednostkę, otaczający teren, 

aktualny stan finansowy każdej potęgi wojskowej, pogoda i tak dalej. Podczas tworzenia taktycznej lub 

strategicznej sztucznej inteligencji istnieje możliwość wykorzystania ogromnej liczby różnych 

czynników. Większość czynników ma jednak niewielki wpływ. Jest mało prawdopodobne, aby opady 

deszczu dramatycznie wpłynęły na równowagę sił w grze (chociaż często mają zaskakująco istotny 

wpływ w rzeczywistych konfliktach). Możemy tworzyć złożone mapy wpływów, a także inne analizy 

taktyczne, na podstawie wielu różnych czynników, a do tego procesu łączenia wrócimy w dalszej części 

tej sekcji. Na razie skupmy się na najprostszych mapach wpływu, które odpowiadają za (szacuję) 90% 

mapowania wpływu w grach. Większość gier ułatwia mapowanie wpływu, stosując uproszczone 

założenie: wpływ militarny jest przede wszystkim czynnikiem bliskości jednostek i baz wroga oraz ich 

względnej siły militarnej. 

Prosty wpływ 

Jeśli czterech żołnierzy piechoty w drużynie ogniowej koczuje w polu, to z pewnością pole jest pod ich 

wpływem, ale prawdopodobnie niezbyt silnie. Nawet skromne siły (takie jak pojedynczy pluton) byłyby 

w stanie łatwo go przejąć. Jeśli zamiast tego mamy śmigłowiec bojowy unoszący się nad tym samym 

rogiem, to pole jest znacznie bardziej pod ich kontrolą. Jeśli róg pola jest zajęty przez baterię 

przeciwlotniczą, wpływ może znajdować się gdzieś pomiędzy nimi (na przykład działa przeciwlotnicze 

nie są tak przydatne przeciwko siłom naziemnym). Wpływ ma spadać wraz z odległością. Decydujący 

wpływ ekipy ogniowej nie wykracza znacząco poza żywopłot następnego pola. Okręt bojowy Apache 

jest mobilny i może reagować na rozległy obszar, ale gdy stacjonuje w jednym miejscu, jego wpływ jest 

decydujący tylko na milę. Bateria działa może mieć większy promień działania. Jeśli myślimy o mocy 

jako wielkości liczbowej, to wartość mocy spada wraz z odległością: im dalej od jednostki, tym mniejsza 



jest wartość jej wpływu. W końcu jego wpływ będzie tak mały, że przestanie być odczuwalny. Do 

modelowania tego możemy użyć liniowego spadku: podwój odległość i uzyskamy połowę wpływu. 

Wpływ jest podany przez: 

 

gdzie Id to wpływ w danej odległości, d, a I0 to wpływ w odległości 0. Odpowiada to rzeczywistej sile 

militarnej jednostki. Zamiast tego moglibyśmy użyć szybszego początkowego spadku, ale o większym 

zasięgu oddziaływania, takiego jak: 

 

na przykład. Albo możemy użyć czegoś, co najpierw ustabilizuje się, zanim szybko odleci na odległość: 

 

ma ten format. Możliwe jest również użycie różnych równań upuszczania dla różnych jednostek. W 

praktyce jednak liniowy spadek jest jak najbardziej rozsądny i daje dobre rezultaty. Jest również szybszy 

w przetwarzaniu. Aby ta analiza działała, musimy przypisać każdej jednostce w grze pojedynczą 

wartość wpływów militarnych. Może się to różnić od siły ofensywnej lub defensywnej jednostki: 

jednostka rozpoznawcza może mieć duży wpływ (może na przykład dowodzić ostrzałem artyleryjskim) 

przy minimalnej sile bojowej. Wartości zwykle powinny być ustalane przez projektantów gry. Ponieważ 

mogą znacząco wpływać na sztuczną inteligencję, prawie zawsze wymagane jest dostrojenie, aby 

uzyskać właściwą równowagę. Podczas tego procesu często przydatna jest możliwość wizualizacji mapy 

wpływów jako graficznej nakładki na grę, aby upewnić się, że obszary wyraźnie pod wpływem jednostki 

są brane pod uwagę przez analizę taktyczną. Biorąc pod uwagę formułę drop-off określającą wpływ na 

odległość i wewnętrzną moc każdej jednostki, możemy obliczyć wpływ każdej strony na każdą 

lokalizację w grze: kto ma tam kontrolę i za ile. Wpływ jednej jednostki na jedną lokalizację określa 

powyższa formuła drop-off. Wpływ na całą stronę można znaleźć, po prostu sumując wpływ każdej 

jednostki należącej do tej strony. Strona, która ma największy wpływ na daną lokację, może być uznana 

za sprawującą nad nią kontrolę, a stopień kontroli to różnica między jej zwycięską wartością wpływów 

a wpływem drugiej strony. Jeśli ta różnica jest bardzo duża, mówi się o lokalizacji jako bezpiecznej. 

Ostatecznym wynikiem jest mapa wpływów: zbiór wartości pokazujących zarówno stronę kontrolującą, 

jak i stopień wpływu (i opcjonalnie stopień bezpieczeństwa) dla każdej lokalizacji w grze. 

Rysunek przedstawia mapę wpływów obliczoną dla wszystkich lokalizacji na małej mapie RTS.  



 

Są dwie strony, biała i czarna, z kilkoma jednostkami po każdej stronie. Wpływ militarny każdej 

jednostki jest pokazany jako liczba. Pokazano również granicę między obszarami kontrolowanymi przez 

każdą ze stron. 

Obliczanie wpływu 

Aby obliczyć mapę, musimy wziąć pod uwagę każdą jednostkę w grze dla każdej lokalizacji na poziomie. 

Jest to oczywiście ogromne zadanie na wszystko, ale nie na najmniejszych poziomach. Przy tysiącu 

jednostek i milionie lokalizacji (znacznie w zakresie obecnych gier RTS) potrzebny byłby miliard 

obliczeń. W rzeczywistości czas wykonania to O(nm), a pamięć to O(m), gdzie m to liczba lokalizacji na 

poziomie, a n to liczba jednostek. Istnieją trzy podejścia, których możemy użyć do poprawy sytuacji: 

ograniczony promień działania, filtry konwolucji i zalewanie mapy. 

Ograniczony promień działania 

Pierwsze podejście polega na ograniczeniu promienia działania każdej jednostki. Oprócz 

podstawowego wpływu, każda jednostka ma maksymalny promień. Poza tym promieniem jednostka 

nie może wywierać wpływu, nieważne jak słaba. Maksymalny promień można ustawić ręcznie dla 

każdej jednostki lub możemy użyć progu. Jeśli użyjemy wzoru liniowego odpadania dla wpływu i jeśli 

mamy wpływ progowy (poza którym wpływ jest uważany za zero), to promień wpływu jest określony 

wzorem: 

 



gdzie It jest to wartość progowa wpływu. Takie podejście pozwala nam przejść przez każdą jednostkę 

w grze, dodając jej wkład do tylko tej lokalizacjI w jego promieniu. Kończymy z O(nr) w czasie i O(m) w 

pamięci, gdzie r jest liczbą lokalizacji w średnim promieniu jednostki. Ponieważ r będzie znacznie 

mniejsze niż m (liczba lokalizacji na poziomie), oznacza to znaczne skrócenie czasu wykonania. Wadą 

tego podejścia jest to, że małe wpływy nie sumują się na dużych odległościach. Trzy jednostki piechoty 

mogą razem wnieść rozsądną ilość wpływów do lokalizacji między nimi, chociaż pojedynczo mają 

bardzo niewiele. Jeśli używany jest promień, a lokalizacja znajduje się poza tym wpływem, nie miałaby 

żadnego wpływu, mimo że jest otoczona przez wojska, które mogłyby go przejąć do woli. 

Filtry konwolucji 

Drugie podejście stosuje techniki bardziej powszechne w grafice komputerowej. Zaczynamy od mapy 

wpływów, na której zaznaczone są tylko te wartości, w których faktycznie znajdują się jednostki. 

Możesz je sobie wyobrazić jako miejsca wpływu na poziomie bez wpływu. Następnie algorytm działa 

przez każdą lokalizację i zmienia jej wartość, tak aby uwzględniała nie tylko własną wartość, ale także 

wartości swoich sąsiadów. Powoduje to rozmycie początkowych plam, tak aby tworzyły gradienty 

sięgające. Wyższe wartości początkowe ulegają dalszemu rozmyciu. To podejście wykorzystuje filtr: 

regułę, która określa, w jaki sposób sąsiedzi wpływają na wartość lokalizacji. W zależności od filtra 

możemy uzyskać różne rodzaje rozmycia. Najpopularniejszy filtr nazywa się Gaussianem i jest 

przydatny, ponieważ ma właściwości matematyczne, które ułatwiają obliczenia. Aby przeprowadzić 

filtrowanie, każda lokalizacja na mapie musi zostać zaktualizowana przy użyciu tej reguły. Aby mieć 

pewność, że wpływ rozprzestrzeni się do granic mapy, musimy powtórzyć całą aktualizację jeszcze kilka 

razy. Jeśli w grze jest znacznie mniej jednostek niż miejsc na mapie (nie wyobrażam sobie gry, w której 

nie byłoby to prawdą), to takie podejście jest droższe niż nawet nasz początkowy naiwny algorytm. 

Ponieważ jest to algorytm graficzny, jednak łatwo go zaimplementować za pomocą technik graficznych. 

W dalszej części tego rozdziału powrócę do filtrowania, w tym pełnego algorytmu. 

Mapa Powodzi 

Ostatnie podejście wykorzystuje jeszcze bardziej radykalne założenie upraszczające: wpływ każdej 

lokalizacji jest równy największemu wpływowi każdej jednostki. W tym założeniu, jeśli czołg osłania 

ulicę, to wpływ na tę ulicę jest taki sam, nawet jeśli przybędzie 20 żołnierzy, aby pokryć ulicę. 

Oczywiście takie podejście może prowadzić do pewnych błędów, ponieważ sztuczna inteligencja 

zakłada, że ogromna liczba słabych oddziałów może zostać pokonana przez jedną silną jednostkę 

(bardzo niebezpieczne założenie). Z drugiej strony istnieje bardzo szybki algorytm obliczania wartości 

wpływów, oparty na algorytmie Dijkstry, który widzieliśmy w rozdziale 4. Algorytm ten zalewa mapę 

wartościami, zaczynając od każdej jednostki w grze i rozprzestrzeniając jej wpływ na zewnątrz. Zalanie 

mapy może zwykle nastąpić w czasie około O(min[nr;m]) i może przekroczyć czas O(nr), jeśli wiele 

lokalizacji znajduje się w promieniu oddziaływania kilku jednostek (ponownie jest to O(m) w pamięci) 

. Ponieważ jest tak łatwy do wdrożenia i szybki w działaniu, kilku programistów preferuje takie 

podejście. Algorytm jest przydatny poza prostym mapowaniem wpływów i może również uwzględniać 

analizę terenu podczas wykonywania obliczeń. Przeanalizujemy to bardziej szczegółowo w rozdziale 

6.2.6. Jakikolwiek algorytm zostanie użyty do obliczenia mapy wpływu, zajmie to trochę czasu. 

Równowaga mocy na poziomie rzadko zmienia się dramatycznie z klatki na klatkę, więc normalne jest, 

że algorytm mapowania wpływu działa przez wiele klatek. Wszystkie algorytmy można łatwo przerwać. 

Chociaż obecna mapa wpływów może nigdy nie być w pełni aktualna, nawet w tempie jednego 

przejścia przez algorytm na 10 sekund, dane są zwykle wystarczająco aktualne, aby sztuczna 

inteligencja postaci wyglądała sensownie. Wrócę również do tego algorytmu w dalszej części rozdziału, 

po przyjrzeniu się innym rodzajom analiz taktycznych poza mapowaniem wpływu. 



Aplikacje 

Mapa wpływów pozwala AI zobaczyć, które obszary gry są bezpieczne (te, które są bardzo bezpieczne), 

których obszarów należy unikać oraz gdzie granica między zespołami jest najsłabsza (tj. gdzie jest 

niewielka różnica między wpływem dwie strony). Rysunek pokazuje zabezpieczenia dla każdej 

lokalizacji na tej samej mapie, na którą patrzyliśmy wcześniej. 

 

Spójrz na zaznaczony region. Widać, że choć biały ma przewagę w tym obszarze, to jego granica jest 

mniej bezpieczna. Region w pobliżu jednostki czarnego ma wyższy poziom zabezpieczenia (jaśniejszy 

kolor) niż obszar bezpośrednio za granicą. Byłby to dobry punkt do przeprowadzenia ataku, ponieważ 

granica białych jest w tym momencie znacznie słabsza niż granica czarnych. Mapa wpływów może 

służyć do planowania miejsc ataku lub kierowania ruchem. Na przykład system podejmowania decyzji, 

który decyduje o „zaatakowaniu terytorium wroga”, może spojrzeć na aktualną mapę wpływów i wziąć 

pod uwagę każdą lokację na granicy kontrolowaną przez wroga. Lokalizacja o najmniejszej wartości 

bezpieczeństwa jest często dobrym miejscem do przeprowadzenia ataku. Bardziej wyrafinowany test 

może szukać połączonej sekwencji takich słabych punktów, aby wskazać słaby obszar w obronie wroga. 

Cechą (zazwyczaj korzystną) tego podejścia jest to, że flanki często okazują się słabymi punktami w tej 

analizie. Sztuczna inteligencja, która atakuje najsłabsze punkty, będzie naturalnie preferować ataki 

flankowe. Mapa wpływów doskonale nadaje się również do taktycznego odnajdywania ścieżek 

(omówionych szczegółowo w dalszej części tego rozdziału). W razie potrzeby można go również uczynić 

znacznie bardziej wyrafinowanym, łącząc jego wyniki z innymi rodzajami analiz taktycznych, jak 

zobaczymy później. 

Radzenie sobie z nieznanymi 



Jeśli przeprowadzimy analizę taktyczną jednostek, które widzimy, ryzykujemy niedoszacowanie sił 

wroga. Zazwyczaj gry nie pozwalają graczom zobaczyć wszystkich jednostek w grze. W środowiskach 

wewnętrznych możemy widzieć tylko postacie znajdujące się w bezpośredniej linii wzroku. W 

środowisku zewnętrznym jednostki zazwyczaj mają maksymalną odległość, którą widzą, a ich widzenie 

może być dodatkowo ograniczone przez wzgórza lub inne cechy terenu. Jest to często nazywane „mgłą 

wojny” (ale nie jest to to samo, co mgła wojny w języku wojskowym). Mapa wpływów po lewej stronie 

rysunku pokazuje tylko jednostki widoczne po białej stronie.  

 

Kwadraty ze znakiem zapytania pokazują regiony, których biała drużyna nie widzi. Mapa wpływów 

stworzona z perspektywy białej drużyny pokazuje (błędnie), że kontrolują oni dużą część mapy. 

Gdybyśmy znali całą historię, powstałaby mapa wpływów po prawej stronie. Drugim problemem 

związanym z brakiem wiedzy jest to, że każda ze stron ma inny podzbiór całej wiedzy. W powyższym 

przykładzie jednostki, o których wie biała drużyna, bardzo różnią się od jednostek, o których wie czarna 

drużyna. Oboje tworzą bardzo różne mapy wpływów. Mając częściowe informacje, musimy mieć jeden 

zestaw analiz taktycznych na stronę w grze. W przypadku analizy terenu i wielu innych analiz 

taktycznych, każda ze stron ma te same informacje, a nam może ujść na sucho tylko jeden zestaw 

danych. Niektóre gry rozwiązują ten problem, pozwalając wszystkim graczom AI wiedzieć wszystko. 

Dzięki temu AI może zbudować tylko jedną mapę wpływów, która jest dokładna i poprawna dla 

wszystkich stron. Sztuczna inteligencja nie lekceważy siły militarnej przeciwnika. Jest to jednak 

powszechnie postrzegane jako oszustwo, ponieważ sztuczna inteligencja ma dostęp do informacji, 

których nie miałby gracz-człowiek. Może być zupełnie nieświadomy. Jeśli gracz potajemnie zbuduje 

bardzo potężną jednostkę w dobrze ukrytym regionie poziomu, byłby sfrustrowany, gdyby sztuczna 

inteligencja przypuściła zmasowany atak wycelowany bezpośrednio w ukrytą superbroń, oczywiście 

doskonale wiedząc, że tam jest. W odpowiedzi na okrzyki faul, deweloperzy ostatnio trzymali się z 

daleka od budowania jednej mapy wpływów w oparciu o prawidłową sytuację w grze. Kiedy ludzie 

widzą tylko częściowe informacje, szacują siłę w oparciu o przewidywanie, jakich jednostek nie widzą. 

Jeśli widzisz rząd szczupaków na średniowiecznym polu bitwy, możesz na przykład założyć, że gdzieś z 

tyłu znajduje się rząd łuczników. Niestety bardzo trudno jest stworzyć sztuczną inteligencję, która 

potrafi dokładnie przewidzieć siły, których nie widzi. Jednym z podejść jest wykorzystanie sieci 

neuronowych z uczeniem Hebbowskim. 

ANALIZA TERENU 



Za mapowaniem wpływów kolejna najpopularniejsza forma analizy taktycznej dotyczy właściwości 

terenu gry. Chociaż niekoniecznie musi działać w środowiskach zewnętrznych, techniki w tej sekcji 

pochodzą z symulacji i gier na świeżym powietrzu, więc nazwa „analiza terenu” pasuje. Wcześniej w 

tym rozdziale dogłębnie przyjrzeliśmy się taktyce punktów orientacyjnych. Są one bardziej powszechne 

w środowiskach wewnętrznych, chociaż w praktyce nie ma między nimi prawie żadnej różnicy. Analiza 

terenu próbuje wydobyć przydatne dane ze struktury krajobrazu. Najczęstsze dane do wyodrębnienia 

to trudność terenu (używana do znajdowania ścieżki lub innego ruchu) oraz widoczność każdej 

lokalizacji (używana do wyszukiwania dobrych miejsc do ataku i unikania bycia zauważonym). Ponadto 

w ten sam sposób można uzyskać inne dane, takie jak stopień zacienienia, osłona czy łatwość ucieczki. 

W przeciwieństwie do mapowania wpływu, większość analiz terenu będzie zawsze obliczana na 

podstawie lokalizacji po lokalizacji. W przypadku wpływów militarnych możemy użyć optymalizacji, 

które rozprowadzają wpływy zaczynając od oryginalnych jednostek, co pozwala nam na użycie technik 

zalewania map w dalszej części rozdziału. W przypadku analizy terenu zwykle nie ma to zastosowania. 

Algorytm po prostu odwiedza każdą lokalizację na mapie i uruchamia algorytm analizy dla każdego z 

nich. Algorytm analizy zależy od rodzaju informacji, które próbujemy wydobyć. 

Trudność terenu 

Być może najprostszą przydatną informacją do wydobycia jest trudność terenu w danej lokalizacji. 

Wiele gier ma różne rodzaje terenu w różnych miejscach w grze. Może to obejmować rzeki, bagna, łąki, 

góry lub lasy. Każda jednostka w grze będzie miała inny poziom trudności, poruszając się po każdym 

typie terenu. Możemy wykorzystać tę trudność bezpośrednio; nie kwalifikuje się jako analiza terenu, 

ponieważ nie ma analizy do wykonania. Oprócz rodzaju terenu, często ważne jest uwzględnienie 

nierówności terenu. Jeśli lokalizacja to łąka o nachyleniu jeden do czterech, nawigacja będzie znacznie 

trudniejsza niż płaskie pastwisko. Jeśli lokalizacja odpowiada pojedynczej próbce wysokości w polu 

wysokości (bardzo powszechne podejście dla poziomów zewnętrznych), gradient można łatwo 

obliczyć, porównując wysokość lokalizacji z wysokością sąsiednich lokalizacji. Jeśli lokalizacja obejmuje 

stosunkowo dużą część poziomu (na przykład pomieszczenie w pomieszczeniu), wówczas jego 

nachylenie można oszacować, wykonując serię losowych testów wysokości w lokalizacji. Różnica 

między najwyższą a najniższą próbką daje przybliżenie do chropowatości lokalizacji. Można również 

obliczyć wariancję próbek wysokości, które również mogą być szybsze, jeśli są dobrze 

zoptymalizowane. Niezależnie od zastosowanej metody obliczania gradientu algorytm dla każdej 

lokalizacji zajmuje stały czas (przy założeniu stałej liczby kontroli wysokości na lokalizację, jeśli 

używamy tej techniki). Jest to stosunkowo szybkie w przypadku algorytmu analizy terenu, a w 

połączeniu z możliwością uruchamiania analiz terenu w trybie offline (o ile teren się nie zmienia), 

sprawia, że trudność terenu jest łatwą do użycia techniką bez znacznej optymalizacji kodu. Mając 

wartość bazową typu terenu i dodatkową wartość nachylenia lokalizacji, możemy obliczyć ostateczną 

trudność terenu. Kombinacja może wykorzystywać dowolny rodzaj funkcji - na przykład ważoną sumę 

liniową lub iloczyn wartości podstawy i gradientu. Jest to równoznaczne z posiadaniem dwóch różnych 

analiz - podstawowej trudności i gradientu - oraz zastosowaniem wielopoziomowego podejścia 

analitycznego. Przyjrzymy się większej liczbie problemów związanych z łączeniem analiz w dalszej 

części sekcji poświęconej analizie wielopoziomowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uwzględnić 

dodatkowe czynniki w kalkulacji trudności terenu. Jeśli gra obsługuje awarie sprzętu, możemy dodać 

czynnik określający, jak trudny jest teren. Na przykład pustynia może być łatwa do poruszania się, ale 

może odbić się na maszynach. Możliwości są ograniczone tylko przez rodzaje funkcji, które chcesz 

zaimplementować w swoim projekcie gry. 

Mapa widoczności 



Drugą najczęstszą analizą terenu, z którą pracowałem, jest mapa widoczności. Istnieje wiele rodzajów 

taktyk, które wymagają oszacowania stopnia ekspozycji danej lokalizacji. Jeśli AI kontroluje jednostkę 

zwiadowczą, musi znać lokalizacje, które mogą widzieć z daleka. Jeśli próbuje się poruszać, nie będąc 

widzianym przez wroga, musi zamiast tego skorzystać z dobrze ukrytych miejsc. Mapa widoczności jest 

obliczana w ten sam sposób, w jaki obliczyliśmy widoczność dla taktyk z punktami nawigacyjnymi: 

sprawdzamy linię widzenia między lokalizacją a innymi znaczącymi lokalizacjami na poziomie. 

Wyczerpujący test sprawdzi widoczność między lokalizacją a wszystkimi innymi lokalizacjami na 

poziomie. Jest to jednak bardzo czasochłonne, a w przypadku bardzo dużych poziomów może zająć 

wiele minut. Istnieją algorytmy przeznaczone do renderowania dużych krajobrazów, które mogą 

przeprowadzać ważne optymalizacje, usuwając duże obszary poziomu, których nie można było 

zobaczyć. W pomieszczeniach sytuacja jest zwykle jeszcze lepsza, z jeszcze bardziej wszechstronnymi 

narzędziami do uboju miejsc, których nie można było zobaczyć. Algorytmy wykraczają poza zakres tego 

tekstu, ale są opisane w większości tekstów dotyczących programowania silników renderujących. 

Innym podejściem jest użycie tylko podzbioru lokalizacji. Możemy użyć losowego wyboru lokalizacji, o 

ile wybierzemy wystarczającą liczbę próbek, aby dać dobre przybliżenie prawidłowego wyniku. 

Moglibyśmy również skorzystać z zestawu „ważnych” lokalizacji. Zwykle robi się to tylko wtedy, gdy 

analiza terenu jest przeprowadzana online podczas wykonywania gry. Tutaj ważnymi lokacjami mogą 

być kluczowe lokacje strategiczne (o czym może decydować mapa wpływów) lub lokalizacja sił wroga. 

Wreszcie mogliśmy zacząć od testowanego miejsca, wystrzeliwać promienie w ustalonych odstępach 

kątowych i testować odległość, jaką pokonują, tak jak widzieliśmy przy sprawdzaniu widoczności w 

punktach orientacyjnych. Jest to dobre rozwiązanie dla poziomów w pomieszczeniach, ale nie działa 

dobrze na zewnątrz, ponieważ nie jest łatwo uwzględnić wzgórza i doliny bez wystrzeliwania bardzo 

dużej liczby promieni. Niezależnie od wybranej metody, punktem końcowym będzie szacunkowa ocena 

widoczności mapy z danej lokalizacji. Zwykle będzie to liczba widocznych lokalizacji, ale może to być 

średnia długość promienia, jeśli wystrzeliwujemy promienie pod stałymi kątami. 

NAUKA Z ANALIZAMI TAKTYKI 

Do tej pory opisałem analizy polegające na wyszukiwaniu informacji o poziomie gry. Wartości na 

wynikowej mapie są obliczane na podstawie analizy poziomu gry i jej zawartości. Nieco inne podejście 

zostało z powodzeniem zastosowane do wspierania uczenia się w taktycznej sztucznej inteligencji. 

Zaczynamy od pustej analizy taktycznej i nie wykonujemy żadnych obliczeń, aby ustalić jej wartości. W 

trakcie gry, gdy tylko wydarzy się ciekawe wydarzenie, zmieniamy wartości niektórych lokacji na mapie. 

Załóżmy na przykład, że próbujemy uniknąć wielokrotnego wpadania naszej postaci w tę samą pułapkę, 

wpadając w zasadzkę. Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie gracz najprawdopodobniej zastawi pułapkę, a 

czego najlepiej unikać. Chociaż możemy przeprowadzić analizę lokalizacji osłon lub punktów 

orientacyjnych zasadzek, gracz prowadzący człowieka jest często bardziej pomysłowy niż nasze 

algorytmy i potrafi znaleźć kreatywne sposoby na zastawienie zasadzki. Aby rozwiązać ten problem, 

tworzymy „fragment-mapę”. Początkowo składa się to z analizy, w której każda lokalizacja otrzymuje 

zero. Za każdym razem, gdy AI widzi, że postać zostaje trafiona (w tym ona sama), odejmuje liczbę od 

lokalizacji na mapie odpowiadającej ofierze. Liczba do odjęcia może być proporcjonalna do ilości 

utraconych punktów życia. W większości wdrożeń programiści po prostu używają stałej wartości za 

każdym razem, gdy postać zostaje zabita (w końcu gracz zwykle nie zna liczby straconych punktów 

życia, gdy inny gracz zostanie trafiony, więc przekazywanie AI tej informacji byłoby oszustwem) . 

Moglibyśmy alternatywnie użyć mniejszej wartości dla trafień, które nie są śmiertelne. Podobnie, jeśli 

AI widzi, że postać uderza inną postać, zwiększa wartość lokalizacji odpowiadającej atakującemu. 

Wzrost może być ponownie proporcjonalny do obrażeń lub może być pojedynczą wartością zabicia lub 

trafienia niemającego śmierci. Z biegiem czasu będziemy budować obraz lokacji w grze, w których 

niebezpiecznie jest kręcić się w pobliżu (tych z wartościami ujemnymi) i gdzie warto stanąć, aby zabić 



wrogów (tych z wartościami dodatnimi). Mapa fragmentów jest niezależna od jakiejkolwiek analizy. 

Jest to zbiór danych wyniesionych z doświadczenia. W przypadku bardzo szczegółowej mapy 

zbudowanie dokładnego obrazu najlepszych i najgorszych miejsc może zająć dużo czasu. Rozsądną 

wartość lokalizacji znajdujemy tylko wtedy, gdy mamy kilka doświadczeń w walce w tej lokalizacji. 

Możemy użyć filtrowania (patrz dalej w tej sekcji), aby pobrać znane nam wartości i rozwinąć je w celu 

utworzenia szacunków dla lokalizacji, z którymi nie mamy doświadczenia. Frag-mapy nadają się do 

nauki offline. Można je kompilować podczas testowania, aby uzyskać dobre przybliżenie potencjału 

poziomu. W ostatecznej grze zostaną one naprawione. Alternatywnie można się ich nauczyć online 

podczas wykonywania gry. W takim przypadku zwykle przyjmuje się wersję wcześniej wyuczoną jako 

podstawę, aby uniknąć konieczności uczenia się naprawdę oczywistych rzeczy od zera. Często zdarza 

się również w tym przypadku stopniowo przesuwaj wszystkie wartości na mapie w kierunku zera. To 

skutecznie „oducza” informacje taktyczne z mapy fragmentów z biegiem czasu. Ma to na celu 

upewnienie się, że postać dostosowuje się do stylu gry gracza. Początkowo postać będzie miała dobry 

pomysł, gdzie znajdują się gorące i niebezpieczne lokacje z prekompilowanej wersji mapy. Gracz 

prawdopodobnie zareaguje na tę wiedzę, próbując przeprowadzić ataki, które ujawnią słabe punkty 

gorących lokalizacji. Jeśli wartości początkowe dla tych gorących lokalizacji są zbyt wysokie, upłynie 

ogromna liczba niepowodzeń, zanim sztuczna inteligencja zda sobie sprawę, że lokalizacja nie jest 

warta użycia. Dla gracza może to wyglądać głupio: sztuczna inteligencja wielokrotnie używa taktyki, 

która oczywiście zawodzi. Jeśli stopniowo zmniejszymy wszystkie wartości z powrotem do zera, to po 

pewnym czasie cała wiedza postaci będzie oparta na informacjach wyuczonych od gracza, a więc 

postać będzie trudniejsza do pokonania. Rysunek  pokazuje to w akcji.  

 

 

Na pierwszym diagramie widzimy mały fragment poziomu z wartościami zagrożenia utworzonymi na 

podstawie testów gry. Zauważ, że najlepsze miejsce do zasadzki, A, jest odsłonięte z dwóch kierunków 

(lokalizacje B i C). Założyliśmy, że postać AI zostanie zabita dziesięć razy w lokalizacji A przez pięć 

ataków z B i C. Druga mapa pokazuje wartości, które wyniknęłyby, gdyby nie było oduczenia: A jest 

nadal najlepszą lokalizacją do zajęcia. Frag zapewnia +1 punkt do lokalizacji atakującego i -1 punkt do 

lokalizacji ofiary; potrzeba kolejnych 10 fragów, zanim postać nauczy się swojej lekcji. Trzecia mapa 

pokazuje wartości, które powstałyby, gdyby wszystkie wartości zostały pomnożone przez 0,9 przed 



zalogowaniem każdego nowego fraga. W takim przypadku lokalizacja A nie będzie już używana przez 

AI; nauczył się na swoich błędach. W prawdziwej grze może być korzystne, aby zapomnieć jeszcze 

szybciej: gracz może uznać za frustrujące, że sztuczna inteligencja potrzebuje nawet pięciu fragów, aby 

dowiedzieć się, że lokalizacja jest podatna na ataki. Jeśli uczymy się online i stopniowo oduczamy się w 

tym samym czasie, wówczas kluczowe staje się uogólnianie tego, co postać wie, na obszary, w których 

nie ma żadnego doświadczenia. Technika filtrowania w dalszej części sekcji zawiera więcej informacji 

o tym, jak to zrobić. 

STRUKTURA DO ANALIZ TAKTYCZNYCH 

Do tej pory przyjrzeliśmy się dwóm najczęstszym rodzajom analiz taktycznych: mapowaniu wpływu 

(określanie wpływu militarnego w każdej lokalizacji) i analizie terenu (określaniu wpływu cech terenu 

w każdej lokalizacji). Analiza taktyczna nie ogranicza się jednak do tych obaw. Tak jak widzieliśmy w 

przypadku taktycznych punktów orientacyjnych, może istnieć dowolna liczba różnych informacji 

taktycznych, na których możemy chcieć oprzeć nasze decyzje. Możemy być zainteresowani 

zbudowaniem mapy regionów z dużą ilością zasobów naturalnych, aby skoncentrować działania 

związane ze zbiorami/wydobyciem po stronie RTS. Możemy być zainteresowani tymi samymi 

problemami, które widzieliśmy w przypadku punktów orientacyjnych: śledzeniem obszarów cienia w 

grze, aby pomóc postaci poruszać się w ukryciu. Możliwości są nieskończone. Możemy wyróżnić różne 

rodzaje analiz taktycznych w zależności od tego, kiedy i jak należy je aktualizować. Rysunek ilustruje 

różnice.  

 

W pierwszej kategorii są te analizy, które obliczają niezmienne właściwości poziomu. Analizy te można 

przeprowadzić w trybie offline przed rozpoczęciem gry. Gradienty w krajobrazie zewnętrznym nie 

ulegną zmianie, chyba że można zmienić krajobraz (niektóre gry RTS pozwalają na zmianę krajobrazu). 

Jeśli oświetlenie na poziomie jest stałe (tzn. nie możesz zestrzelić świateł lub ich wyłączyć), obszary 

cieni można często obliczyć w trybie offline. Jeśli twoja gra obsługuje dynamiczne cienie z ruchomych 

obiektów, nie będzie to możliwe. W drugiej kategorii są te analizy, które zmieniają się powoli w trakcie 

gry. Analizy te można przeprowadzać przy użyciu aktualizacji, które działają bardzo wolno, być może 

uwzględniając tylko kilka lokalizacji w każdej klatce. W ten sposób można często radzić sobie z 

wpływami militarnymi w RTS. Relacja straży pożarnej i policji w grze symulacyjnej miasta również może 

się dość powoli zmieniać. W trzeciej kategorii znajdują się właściwości gry, które bardzo szybko się 

zmieniają. Aby nadążyć, prawie cały poziom będzie musiał być aktualizowany co klatkę. Analizy te 

zazwyczaj nie są odpowiednie dla algorytmów przedstawionych w tym rozdziale. Będziemy musieli 

nieco inaczej poradzić sobie z szybko zmieniającymi się informacjami taktycznymi. Aktualizacja prawie 

każdej analizy taktycznej dla całego poziomu w każdej klatce jest zbyt czasochłonna. Przy nawet 

skromnych poziomach może to być zauważalne. W przypadku gier RTS z większymi rozmiarami 

poziomów często niemożliwe będzie ponowne obliczenie wszystkich poziomów w czasie przetwarzania 



jednej klatki. Żadna optymalizacja nie może tego obejść; jest to fundamentalne ograniczenie tego 

podejścia. 

Aby jednak poczynić pewne postępy, możemy ograniczyć przeliczenia do tych obszarów, które 

planujemy wykorzystać. Zamiast przeliczać cały poziom, po prostu przeliczamy te obszary, które są 

najważniejsze. Jest to rozwiązanie doraźne: odkładamy opracowanie wszelkich danych, dopóki nie 

dowiemy się, że są one potrzebne. Decyzja, które lokalizacje są ważne, zależy od tego, w jaki sposób 

używany jest system analizy taktycznej. Najprostszym sposobem określenia ważności jest sąsiedztwo 

postaci kontrolowanych przez AI. Jeśli sztuczna inteligencja szuka miejsca obronnego z dala od linii 

wzroku wroga (która zmienia się szybko, gdy wróg wchodzi i wychodzi z osłony), wystarczy przeliczyć 

te obszary, które są potencjalnymi miejscami ruchu dla postaci. Jeśli taktyczna jakość potencjalnych 

lokalizacji zmienia się wystarczająco szybko, musimy ograniczyć wyszukiwanie tylko do pobliskich 

lokalizacji (w przeciwnym razie docelowa lokalizacja może znaleźć się w zasięgu wzroku, zanim tam 

dotrzemy). Ogranicza to obszar, który musimy ponownie obliczyć, do zaledwie kilku sąsiednich 

lokalizacji. Innym podejściem do określenia najważniejszych lokalizacji jest użycie analizy taktycznej 

drugiego poziomu, która może być aktualizowana stopniowo i która da przybliżenie do analizy 

trzeciego poziomu. Obszary zainteresowania z aproksymacji można następnie dokładniej zbadać, aby 

podjąć ostateczną decyzję. Na przykład w RTS-ie możemy szukać dobrej lokalizacji do ukrycia 

superjednostki. Wrogie loty zwiadowcze mogą bardzo łatwo ujawnić tajemnicę. Ogólna analiza może 

śledzić dobre miejsca ukrycia. Może to być analiza drugiego poziomu, która uwzględnia aktualną 

pozycję wrogich wież pancernych i radarowych (rzeczy, które nie poruszają się często) lub analiza 

pierwszego poziomu, która po prostu wykorzystuje topografię poziomu do obliczania słabo widocznych 

miejsc . W dowolnym momencie gra może zbadać lokalizacje kandydatów z analizy niższego poziomu 

i przeprowadzić pełniejszą analizę ukrywania, uwzględniającą aktualny ruch lotów zwiadowczych. 

Analizy wielowarstwowe 

Dla każdej analizy taktycznej wynikiem końcowym jest zestaw danych na podstawie lokalizacji: mapa 

wpływów zawiera poziom wpływu, stronę i opcjonalnie poziom bezpieczeństwa (jedna lub dwie liczby 

zmiennoprzecinkowe i liczba całkowita reprezentująca stronę); analiza cieni zapewnia intensywność 

cieni w każdej lokalizacji (pojedyncza liczba zmiennoprzecinkowa); a analiza gradientu dostarcza 

wartość, która wskazuje na trudność poruszania się po lokalizacji (znowu pojedynczy punkt 

zmiennoprzecinkowej liczby). Przyjrzeliśmy się połączeniu prostej taktyki w bardziej złożone informacje 

taktyczne. Ten sam proces można przeprowadzić dla analiz taktycznych. Nazywa się to czasem analizą 

wielowarstwową i pokazałem to na schemacie do analiz taktycznych jako spanning ,wszystkie trzy 

kategorie: do tworzenia złożonych informacji można użyć dowolnego rodzaju wejściowej analizy 

taktycznej. Wyobraź sobie, że mamy grę RTS, w której umieszczenie wież radarowych ma kluczowe 

znaczenie dla sukcesu. Poszczególne jednostki nie widzą bardzo daleko same. Aby uzyskać dobrą 

świadomość sytuacyjną, musimy zbudować radar dalekiego zasięgu. Potrzebujemy dobrej metody na 

ustalenie najlepszych lokalizacji do umieszczenia wież radarowych. Powiedzmy na przykład, że 

najlepsze lokalizacje wieży radarowej to te, które mają następujące właściwości: 

• Szeroki zakres widoczności (aby uzyskać maksimum informacji) 

• W dobrze zabezpieczonym miejscu (wieże są zazwyczaj łatwe do zniszczenia) 

• Z dala od innych wież radarowych (bez konieczności powielania punktów) 

W praktyce mogą pojawić się również inne obawy, ale na razie się ich trzymamy. Każda z tych trzech 

właściwości jest przedmiotem własnej analizy taktycznej. Taktyka widoczności jest rodzajem analizy 

terenu, a bezpieczeństwo opiera się na regularnej mapie wpływów. Odległość od innych wież to także 



rodzaj mapy wpływów. Tworzymy mapę, na której wartość lokalizacji jest podana przez odległość do 

innych wież. Może to być po prostu odległość do najbliższej wieży lub może to być jakaś wartość 

ważona z kilku wież. Możemy po prostu użyć omówionej wcześniej funkcji mapy wpływu, aby połączyć 

wpływ kilku pozycji radaru. Analizy taktyczne z trzech baz są ostatecznie łączone w jedną wartość, która 

pokazuje, jak dobra jest lokalizacja bazy radarowej. 

Połączenie może mieć postać: 

Jakość = Bezpieczeństwo x Widoczność x Odległość 

gdzie „Bezpieczeństwo” to wartość określająca, jak bezpieczna jest lokalizacja. Jeśli lokalizacja jest 

kontrolowana przez inną stronę, powinno to wynosić zero. „Widoczność” jest miarą tego, jak duża 

część mapy jest widoczna z danej lokalizacji, a „Odległość” to odległość od najbliższej wieży. Jeśli 

użyjemy wzoru na wpływ do obliczenia wpływu pobliskich wież, a nie odległości do nich, to wzór może 

mieć postać: 

Jakość = bezpieczeństwo x widoczność / wpływ wieży 

chociaż musimy upewnić się, że wartość wpływu nigdy nie wynosi zero. Rysunek 6.15 przedstawia trzy 

oddzielne analizy i sposób ich połączenia w jedną wartość lokalizacji wieży radarowej.  

 

 

 

Mimo że poziom jest dość mały, widzimy, że istnieje wyraźny zwycięzca lokalizacji następnej wieży 

radarowej. Nie ma nic szczególnego w sposobie, w jaki te trzy terminy zostały tutaj połączone i mogą 

istnieć lepsze sposoby ich połączenia, na przykład przy użyciu sumy ważonej (chociaż należy wtedy 

uważać, aby nie próbować budować na terytorium innej strony ). Formuła łączenia warstw musi zostać 

stworzona przez programistę, a w prawdziwej grze będzie to wymagało dopracowania i podrasowania. 



Przez całą moją karierę w grze o budowanie kariery odkryłem, że ilekroć coś wymaga ulepszenia, 

prawie konieczne jest, aby móc to zwizualizować w grze. W tym przypadku poparłbym tryb, w którym 

wartość położenia wieży może być wyświetlana w grze w dowolnym momencie (byłaby to tylko część 

wersji debugowania, a nie ostateczna dystrybucja), aby wyniki łączenia każdej funkcji były wyraźnie 

widoczne . 

Kiedy łączyć rzeczy? 

Łączenie analiz taktycznych przebiega dokładnie tak samo, jak stosowanie taktyki złożonej z punktami 

orientacyjnymi: możemy wybrać, kiedy wykonać krok łączenia. Jeśli wszystkie analizy bazowe są 

obliczane w trybie offline, to mamy możliwość wykonania kombinacji również w trybie offline i po 

prostu przechowywania jej wyników. To może być najlepsza opcja do taktycznej analizy trudności 

terenu: na przykład połączenie nachylenia, rodzaju terenu i ekspozycji na ogień wroga. Jeśli 

którakolwiek z analiz bazowych zostanie zmieniona w trakcie gry, łączną wartość należy przeliczyć. W 

naszym przykładzie powyżej zarówno poziom bezpieczeństwa, jak i odległość do innych wież zmieniają 

się w trakcie gry, więc cała analiza musi zostać przeliczona również w trakcie gry. Biorąc pod uwagę 

wprowadzoną wcześniej hierarchię analiz taktycznych, analiza łączona będzie należała do tej samej 

kategorii, co analiza o najwyższej podstawie, na której się opiera. Jeśli wszystkie analizy podstawowe 

znajdują się w kategorii pierwszej, łączna wartość będzie również znajdować się w kategorii pierwszej. 

Jeśli mamy jedną bazę analizy w pierwszej kategorii i dwie analizy bazowe w drugiej kategorii (jak w 

naszym przykładzie radarowym), to ogólna analiza będzie również w kategorii drugiej. Będziemy 

musieli go zaktualizować w trakcie gry, ale niezbyt szybko. W przypadku analiz, które nie są używane 

zbyt często, możemy również obliczyć wartości tylko w razie potrzeby. Jeśli analizy podstawowe są 

łatwo dostępne, możemy zapytać o wartość i zlecić jej utworzenie w locie. Działa to dobrze, gdy 

sztuczna inteligencja wykorzystuje analizę lokalizacji na raz – na przykład do taktycznego odnajdywania 

ścieżki. Jeśli sztuczna inteligencja musi wziąć pod uwagę wszystkie lokalizacje jednocześnie (aby znaleźć 

najwyższą punktowaną lokalizację na całym wykresie), wykonanie wszystkich obliczeń w locie może 

zająć zbyt dużo czasu. W takim przypadku lepiej jest mieć obliczenia wykonywane w tle (może to 

wymagać setek klatek do całkowitej aktualizacji), aby w razie potrzeby dostępny był pełny zestaw 

wartości. 

Budowanie serwera analizy taktycznej 

Jeśli Twoja gra w dużym stopniu opiera się na analizach taktycznych, warto zainwestować czas 

wdrożenia w budowę serwera analizy taktycznej, który poradzi sobie z każdą inną kategorią analizy. 

Osobiście musiałem to zrobić tylko raz, ale zbudowanie wspólnego interfejsu programowania aplikacji 

(API), który pozwalał na dowolny rodzaj analizy (jako moduł wtyczki) wraz z dowolną kombinacją, 

pozwoliło na bardzo ogólny system wizualizacji być zbudowany i naprawdę pomogło przyspieszyć 

dodawanie i debugowanie nowych problemów taktycznych. W przeciwieństwie do przykładu, który 

podałem wcześniej, w tym systemie obsługiwane były tylko ważone kombinacje liniowe analiz. 

Ułatwiło to zbudowanie prostego formatu pliku danych, który pokazał, jak łączyć pierwotne analizy w 

wartości złożone. Serwer powinien obsługiwać dystrybucję aktualizacji na wiele ramek, obliczanie 

niektórych wartości offline (lub podczas ładowania poziomu) i obliczanie wartości tylko wtedy, gdy są 

potrzebne. Można to łatwo oprzeć na systemach podziału czasu i zarządzania zasobami omówionymi 

w rozdziale 10, Zarządzanie wykonaniem (takie było nasze podejście i działało dobrze). 

ZALANIE MAPY 

Techniki opracowane w rozdziale 4 służą do podziału poziomu gry na regiony. W szczególności szeroko 

stosowane są kafelki lub domeny Dirichleta, przy czym punkty widoczności i siatki nawigacyjne są mniej 

praktyczne. Poszczególne kafelki w grze opartej na kafelkach mogą być za małe do analizy taktycznej, 



a kafelki mogą czerpać korzyści z grupowania ich w większe regiony. Te same techniki używane do 

odnajdywania ścieżek można wykorzystać do obliczenia domen Dirichleta na mapach wpływu. Kiedy 

jednak mamy poziom oparty na kafelkach, te dwa różne zestawy regionów mogą być trudne do 

pogodzenia. Na szczęście istnieje technika obliczania domen Dirichleta na poziomach opartych na 

kafelkach. Jest to zalewanie mapy i można go wykorzystać do ustalenia, które lokalizacje kafelków są 

bliżej danej lokalizacji niż jakakolwiek inna. Poza domenami Dirichleta, zalewanie mapy może być 

używane do przenoszenia właściwości po mapie, dzięki czemu można obliczyć właściwości lokalizacji 

pośrednich. Zaczynając od zbioru lokalizacji o pewnej znanej właściwości (takiej jak zbiór lokalizacji, w 

których znajduje się jednostka), chcielibyśmy obliczyć właściwości każdej innej lokalizacji. Jako 

konkretny przykład rozważymy mapę wpływów w grze strategicznej: lokalizacja w grze należy do 

gracza, który ma najbliższe do tej lokalizacji miasto. Byłoby to łatwe zadanie dla algorytmu zalewania 

mapy. Aby pokazać nieco więcej możliwości algorytmu, możemy utrudnić sprawę, dodając kilka 

komplikacji: 

• Każde miasto ma siłę, a silniejsze miasta mają zwykle większe obszary wpływów niż słabsze. 

• Region wpływów miasta powinien rozciągać się od miasta na ciągłym obszarze. Nie można go 

podzielić na wiele regionów. 

• Miasta mają maksymalny promień wpływu zależny od siły miasta. 

Chcielibyśmy obliczyć terytoria dla mapy. Dla każdej lokalizacji musimy znać miasto, do którego należy 

(jeśli istnieje). 

Algorytm 

Użyjemy odmiany algorytmu Dijkstry. Algorytm rozpoczyna się od zbioru lokalizacji miast. Nazwiemy 

to listą otwartą. Wewnętrznie śledzimy miasto kontrolujące i siłę wpływów dla każdej lokalizacji na 

poziomie. W każdej iteracji algorytm pobiera lokalizację o największej sile i przetwarza ją. Nazwiemy 

to bieżącą lokalizacją. Przetwarzanie bieżącej lokalizacji obejmuje spojrzenie na sąsiadów lokalizacji i 

obliczenie siły wpływu dla każdej lokalizacji tylko dla miasta zarejestrowanego w bieżącym węźle. Ta 

siła jest obliczana za pomocą dowolnego algorytmu (tj. Nie obchodzi nas, jak jest obliczana). W 

większości przypadków będzie to rodzaj równania, które widzieliśmy wcześniej w tym rozdziale, ale 

można je również wygenerować, biorąc pod uwagę odległość między obecnymi i sąsiednimi 

lokalizacjami. Jeśli sąsiednia lokalizacja znajduje się poza promieniem oddziaływania miasta (zwykle 

realizowane przez sprawdzenie, czy siła jest poniżej pewnego minimalnego progu), jest ignorowana i 

nie jest dalej przetwarzana. Jeśli sąsiednia lokalizacja ma już zarejestrowane inne miasto, aktualnie 

zarejestrowana siła jest porównywana z siłą wpływu miasta bieżącej lokalizacji. Najwyższa siła 

wygrywa, a miasto i siła są odpowiednio ustawiane. Jeśli nie ma zarejestrowanego istniejącego miasta, 

rejestrowane jest miasto aktualnej lokalizacji wraz z jego siłą wpływu. Po przetworzeniu bieżącej 

lokalizacji jest ona umieszczana na nowej liście zwanej listą zamkniętą. Kiedy sąsiedni węzeł ma 

ustawione miasto i siłę, jest umieszczany na liście otwartych. Jeśli był już na liście zamkniętych, jest 

najpierw usuwany z tego miejsca. W przeciwieństwie do wersji algorytmu odnajdującej ścieżki, nie 

możemy zagwarantować, że lokalizacja aktualizacji nie znajdzie się na zamkniętej liście, więc musimy 

uwzględnić możliwość jej usunięcia. Dzieje się tak, ponieważ używamy arbitralnego algorytmu siły 

wpływu. 

Pseudo kod 

Poza zmianami w nomenklaturze, algorytm jest bardzo podobny do algorytmu wyszukiwania ścieżki 

Dijkstry. 



1 # The strength function has this format. 

2 function strengthFunction(city: City, location: Location) -> float 

3 

4 # This structure is used to keep track of the information we need for 

5 # each location. 

6 class LocationRecord: 

7 location: Location 

8 nearestCity: City 

9 strength: float 

10 

11 function mapfloodDijkstra(map: Map, 

12 cities: City[], 

13 strengthThreshold: float, 

14 strengthFunction: function) 

15 -> LocationRecord[]: 

16 

17 # Initialize the open and closed lists. 

18 open = new PathfindingList() 

19 closed = new PathfindingList() 

20 

21 # Initialize the record for the start nodes. 

22 for city in cities: 

23 startRecord = new LocationRecord() 

24 startRecord.location = city.getLocation() 

25 startRecord.city = city 

26 startRecord.strength = city.getStrength() 

27 open += startRecord 

28 

29 # Iterate through processing each node. 

30 while open: 

31 # Find the largest element in the open list. 



32 current = open.largestElement() 

33 

34 # Get its neighboring locations. 

35 locations = map.getNeighbors(current.location) 

36 

37 # Loop through each location in turn. 

38 for location in locations: 

39 # Get the strength for the end node. 

40 strength = strengthFunction(current.city, location) 

41 

42 # Skip if the strength is too low. 

43 if strength < strengthThreshold: 

44 continue 

45 

46 # .. or if closed and we’ve found a worse route. 

47 else if closed.contains(location): 

48 # Find the record in the closed list. 

49 neighborRecord = closed.find(location) 

50 if neighborRecord.city != current.city and 

51 neighborRecord.strength < strength: 

52 continue 

53 

54 # .. or if it is open and we’ve found a worse 

55 # route. 

56 else if open.contains(location): 

57 # Find the record in the open list. 

58 neighborRecord = open.find(location) 

59 if neighborRecord.strength < strength: 

60 continue 

61 

62 # Otherwise we know we’ve got an unvisited 



63 # node, so make a record for it. 

64 else: 

65 neighborRecord = new NodeRecord() 

66 neighborRecord.location = location 

67 

68 # We’re here if we need to update the node 

69 # Update the cost and connection. 

70 neighborRecord.city = current.city 

71 neighborRecord.strength = strength 

72 

73 # And add it to the open list. 

74 if not open.contains(location): 

75 open += neighborRecord 

76 

77 # We’ve finished looking at the neighbors for the current 

78 # node, so add it to the closed list and remove it from the 

79 # open list. 

80 open -= current 

81 closed += current 

82 

83 # The closed list now contains all the locations that belong to 

84 # any city, along with the city they belong to. 

85 return closed 

Struktury danych i interfejsy 

Ta wersja Dijkstry przyjmuje jako dane wejściowe mapę, która jest w stanie wygenerować sąsiednie 

lokalizacje dowolnej podanej lokalizacji. Powinien mieć następującą postać: 

1 class Map: 

2 # A list of neighbors for a given location. 

3 function getNeighbors(location: Location) -> Location[] 

W najczęstszym przypadku, gdy mapa jest oparta na siatce, jest to banalny algorytm do 

zaimplementowania i może być nawet uwzględniony bezpośrednio w implementacji Dijkstry dla 

szybkości. Algorytm musi być w stanie znaleźć pozycję i siłę oddziaływania każdego z przejeżdżanych 



miast. Dla uproszczenia założyłem, że każde miasto jest instancją pewnej klasy miast, która jest w 

stanie dostarczyć te informacje bezpośrednio. Klasa ma następujący format: 

1 class City: 

2 # The location of the city. 

3 function getLocation() -> Location 

4 

5 # The strength of influence imposed by the city. 

6 function getStrength() -> float 

Wreszcie, zarówno otwarte, jak i zamknięte listy zachowują się tak samo, jak wtedy, gdy używaliśmy 

ich do wyszukiwania ścieżek. Zapoznaj się z rozdziałem 4, sekcja 4.2, aby zapoznać się z pełnym opisem 

ich struktury. Jedyną różnicą jest to, że zamieniłem metodę smallElement na metodę largeElement. W 

przypadku pathfindingu interesowała nas lokalizacja o najmniejszej dotychczas ścieżce (tj. lokalizacja 

najbliżej startu). Tym razem interesuje nas lokalizacja o największej sile oddziaływania (która jest 

jednocześnie lokalizacją najbliżej jednej z początkowych pozycji miast). 

Wydajność 

Podobnie jak odnajdywanie ścieżki Dijkstra, ten algorytm sam w sobie jest O(nm) w czasie, gdzie n to 

liczba lokalizacji należących do dowolnego miasta, a m to liczba sąsiadów dla każdej lokalizacji. W 

przeciwieństwie do poprzedniego, najgorszy przypadek wymaga jedynie pamięci O(n), ponieważ 

ignorujemy każdą lokalizację poza zasięgiem wpływu żadnego miasta. Podobnie jak w wersji 

Pathfinding, struktury danych wykorzystują nietrywialne algorytmy. 

FILTRY ZBIORÓW 

Algorytmy rozmycia obrazu są bardzo popularnym sposobem aktualizacji analiz, które obejmują 

rozproszenie wartości z ich źródła. W szczególności mapy wpływów mają tę cechę, podobnie jak inne 

miary bliskości. Analizy terenu mogą czasami przynosić korzyści, ale zazwyczaj nie wymagają one 

rozproszenia. Podobne algorytmy są używane również poza grami. Są one wykorzystywane w fizyce do 

symulacji zachowania wielu różnych rodzajów pól i stanowią podstawę modeli wymiany ciepła wokół 

elementów fizycznych. Efekt rozmycia w twoim ulubionym pakiecie do edycji obrazu jest jednym z 

rodziny filtrów konwolucji. Splot jest operacją matematyczną, której nie będziemy musieli rozważać w 

tej książce. Aby uzyskać więcej informacji na temat matematyki stojącej za filtrami, polecam Digital 

Image Processing [17]. Filtry konwolucji noszą również różne inne nazwy, w zależności od dziedziny, 

którą najlepiej znasz: filtry jądra, filtry odpowiedzi impulsowej, symulacje elementów skończonych i 

różne inne. 

Algorytm 

Wszystkie filtry konwolucji mają tę samą podstawową strukturę: definiujemy macierz aktualizacji, 

która informuje nas, w jaki sposób wartość jednej lokalizacji na mapie jest aktualizowana na podstawie 

własnej wartości i wartości sąsiadów. W przypadku poziomu opartego na kafelkach kwadratowych 

możemy mieć macierz, która wygląda następująco: 



 

Jest to interpretowane przez przyjęcie centralnego elementu w macierzy (który w związku z tym musi 

mieć nieparzystą liczbę wierszy i kolumn) jako odnoszący się do kafelka, który nas interesuje. 

Zaczynając od bieżącej wartości tej lokalizacji i sąsiadujących z nią kafelków, może obliczyć nową 

wartość, mnożąc każdą wartość na mapie przez odpowiadającą jej wartość w macierzy i sumując 

wyniki. Rozmiar filtra to liczba sąsiadów w każdym kierunku. W powyższym przykładzie mamy filtr o 

rozmiarze jeden. Więc jeśli mamy fragment mapy, który wygląda następująco: 

 

i próbujemy wypracować nową wartość dla kafelka, który aktualnie ma wartość 4 (nazwijmy to v). 

Przeprowadzane są następujące obliczenia: 

 

Powtarzamy ten proces dla każdej lokalizacji na mapie, nakładając macierz i obliczając nową wartość. 

Musimy jednak być ostrożni. Jeśli po prostu zaczniemy od lewego górnego rogu mapy i przejdziemy 

dalej w kolejności czytania (tj. od lewej do prawej, a następnie od góry do dołu), będziemy 

konsekwentnie używać nowej wartości dla lokalizacji na mapie po lewej, powyżej i po przekątnej 

powyżej i w lewo, ale stare wartości dla pozostałych lokalizacji. Ta asymetria może być do 

zaakceptowania, ale bardzo rzadko. Lepiej traktować wszystkie wartości tak samo. W tym celu mamy 

dwie kopie mapy. Pierwsza to nasza kopia źródłowa. Zawiera stare wartości i tylko z nich czytamy. Gdy 

obliczamy każdą nową wartość, jest ona zapisywana w nowej docelowej kopii mapy. Pod koniec 

procesu kopia docelowa zawiera dokładną aktualizację wartości. W naszym przykładzie wartości będą 

następujące: 

 

zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku. Aby upewnić się, że wpływ rozchodzi się z jednej lokacji na 

wszystkie inne lokacje na mapie, musimy powtórzyć ten proces wiele razy. Przed każdym 

powtórzeniem ustalamy wartość wpływu każdej lokalizacji, w której znajduje się jednostka. Jeśli na 

mapie znajduje się n płytek w każdym kierunku (zakładając kwadratową mapę opartą na kafelkach), 

potrzebujemy do n przejść przez filtr, aby upewnić się, że wszystkie wartości są poprawne. Jeśli 

wartości źródłowe znajdują się na środku mapy, możemy potrzebować tylko połowy tej liczby. Jeśli 

suma wszystkich elementów w naszej macierzy wynosi jeden, to wartości na mapie w końcu się ustalą 

i nie zmienią się w kolejnych iteracjach. Gdy tylko wartości się ustabilizują, nie potrzebujemy więcej 

iteracji. W grze, w której liczy się czas, nie chcemy spędzać dużo czasu na wielokrotnym stosowaniu 

filtra, aby uzyskać poprawny wynik. Możemy ograniczyć liczbę iteracji przez filtr. Często można ujść na 

sucho, stosując jedno przejście przez filtr w każdej klatce i używając 



wartości z poprzednich klatek. W ten sposób rozmycie jest rozłożone na wiele klatek. Jeśli jednak masz 

na mapie szybko poruszające się postacie, możesz nadal zamazywać ich starą lokalizację długo po tym, 

jak się przemieściły, co może powodować problemy. Warto poeksperymentować, aby uzyskać 

najlepszą równowagę wydajności i jakości. 

Granice 

Zanim zaimplementujemy algorytm, musimy zastanowić się, co dzieje się na krawędziach mapy. Tutaj 

nie możemy już zastosować matrycy, ponieważ niektórzy sąsiedzi dla płytki krawędziowej nie istnieją. 

Istnieją dwa podejścia do tego problemu: modyfikacja macierzy lub modyfikacja mapy. Moglibyśmy 

zmodyfikować macierz na krawędziach tak, aby zawierała tylko istniejących sąsiadów. Na przykład w 

lewym górnym rogu nasza macierz rozmycia staje się: 

 

i 

 

na dolnej krawędzi. Takie podejście jest najbardziej poprawne i przyniesie dobre rezultaty. Niestety 

wiąże się to z pracą z dziewięcioma różnymi matrycami i przełączaniem się między nimi we właściwym 

czasie. Podany poniżej regularny algorytm splotu może być bardzo wszechstronnie zoptymalizowany, 

aby wykorzystać pojedynczą instrukcję, wiele danych (SIMD), przetwarzając kilka lokalizacji w tym 

samym czasie, zwłaszcza na sprzęcie GPU. Jeśli musimy nadal przełączać macierze, te optymalizacje nie 

są już łatwe do osiągnięcia i tracimy sporo na szybkości (w moich eksperymentach do tej książki, wersja 

z przełączaniem macierzy może trwać od 1,5 do 5 razy dłużej). Drugą alternatywą jest modyfikacja 

mapy. Robimy to, dodając obramowanie wokół lokalizacji gry i ograniczając ich wartości (tzn. nigdy nie 

są przetwarzane podczas algorytmu splotu; dlatego nigdy nie zmienią swojej wartości). Lokalizacje na 

mapie mogą następnie używać zwykłego algorytmu i pobierać dane z kafelków, które istnieją tylko w 

tej granicy. Jest to szybkie i praktyczne rozwiązanie, ale może powodować artefakty krawędzi. 

Ponieważ nie mamy możliwości dowiedzenia się, na jakie wartości graniczne powinny być ustawione, 

wybieramy jakąś dowolną wartość (powiedzmy zero). Lokalizacje sąsiadujące z granicą będą 

konsekwentnie wnosiły do siebie tę arbitralną wartość dodaną. Jeśli na przykład granica jest ustawiona 

na zero, a obok niej znajduje się postać o dużym wpływie, jej wpływ zostanie zmniejszony, ponieważ 

lokalizacje krawędzi będą otrzymywać wkłady o wartości zerowej z niewidocznej granicy. To częsty 

artefakt, który można zobaczyć. Jeśli zwizualizujesz mapę wpływu jako gęstość koloru, wydaje się, że 

wokół krawędzi ma jaśniejsze halo koloru. To samo wydarzy się niezależnie od wartości wybranej dla 

granicy. Można to złagodzić, zwiększając rozmiar obramowania i pozwalając na zwykłą aktualizację 

niektórych wartości obramowania (nawet jeśli nie są one częścią poziomu gry). To nie rozwiązuje 

problemu, ale może sprawić, że będzie mniej widoczny. 

Pseudo kod 

Algorytm splotu można zaimplementować w następujący sposób: 

1 # Performs a convolution of the matrix on the source. 

2 function convolve(matrix: Matrix, source: Matrix, destination: Matrix): 

3 # Find the size of the matrix. 



4 matrixLength: int = matrix.length() 

5 size: int = (matrixLength - 1) / 2 

6 

7 # Find the dimensions of the source. 

8 height: int = source.length() 

9 width: int = source[0].length() 

10 

11 # Go through each destination node, missing out a border equal to 

12 # the size of the matrix. 

13 for i in size..(width - size): 

14 for j in size..(height - size): 

15 # Start with zero in the destination. 

16 destination[i][j] = 0 

17 

18 # Go through each entry in the matrix. 

19 for k in 0..matrixLength: 

20 for m in 0..matrixLength: 

21 # Add the component. 

22 destination[i][j] += 

23 source[i + k - size][j + m - size] * 

24 matrix[k][m] 

Aby zastosować wiele iteracji tego algorytmu, możemy użyć funkcji sterownika, która wygląda 

następująco: 

function convolveDriver(matrix: Matrix, 

2 source: Matrix, 

3 destination: Matrix, 

4 iterations: int): 

5 # Assign the source and destination to swappable variables (by 

6 # reference, not by value). 

7 if iterations % 2 > 0: 

8 map1: Matrix = source 



9 map2: Matrix = destination 

10 else: 

11 # Copy source data into destination so we end up with the 

12 # destination data in the destination array after an even 

13 # number of convolutions. 

14 destination = source 

15 map1: Matrix = destination 

16 map2: Matrix = source 

17 

18 # Loop through the iterations. 

19 for i in 0..iterations: 

20 # Run the convolution. 

21 convolve(matrix, map1, map2) 

22 

23 # Swap the variables. 

24 map1, map2 = map2, map1 

chociaż, jak już widzieliśmy, nie jest to powszechnie używane. 

Struktury danych i interfejsy 

Ten kod nie wykorzystuje żadnych osobliwych struktur danych ani interfejsów. Wymaga zarówno 

macierzy, jak i danych źródłowych w postaci prostokątnej tablicy tablic (zawierającej liczby dowolnego 

typu). 

Parametr macierzy musi być macierzą kwadratową, ale macierz źródłowa może mieć dowolny rozmiar. 

Docelowa macierz o tym samym rozmiarze co macierz źródłowa jest również przekazywana, a jej 

zawartość jest zmieniana. 

Uwagi dotyczące implementacji 

Algorytm jest głównym kandydatem do optymalizacji przy użyciu sprzętu SIMD, zwłaszcza 

przechodzącego do GPU. Te same obliczenia są wykonywane na różnych danych i można je 

zrównoleglać. Nawet jeśli zdecydujesz się uruchomić go na procesorze, dobry kompilator 

optymalizujący, który może wykorzystać przetwarzanie SIMD, prawdopodobnie automatycznie 

zoptymalizuje te wewnętrzne pętle. 

Wydajność 

Algorytm to O(whs2) w czasie, gdzie w to szerokość danych źródłowych, h to ich wysokość, a s to 

rozmiar macierzy splotów. Jest to O(wh) w pamięci, ponieważ wymaga kopii danych źródłowych do 

zapisania zaktualizowanych wartości. Jeśli problemem jest pamięć, można ją podzielić i użyć mniejszej 

tablicy tymczasowej pamięci masowej, obliczając splot po jednym kawałku danych źródłowych na raz. 



Takie podejście wiąże się z ponownym przeglądaniem niektórych obliczeń, zmniejszając w ten sposób 

szybkość wykonywania. 

Filtry 

Jak dotąd widzieliśmy tylko jedną możliwą macierz filtrów. W przetwarzaniu obrazu istnieje całe 

bogactwo różnych efektów, które można osiągnąć za pomocą różnych filtrów. Większość z nich nie jest 

przydatna w analizach taktycznych. W tej sekcji przyjrzymy się dwóm, które mają praktyczne 

zastosowanie: rozmyciu gaussowskiemu i filtrowi wyostrzającemu. Gonzalez and Woods zawiera o 

wiele więcej przykładów, wraz z obszernymi matematycznymi wyjaśnieniami, w jaki sposób i dlaczego 

określone macierze wywołują określone efekty. 

Rozmycie Gaussa 

Filtr rozmycia, który przyjrzeliśmy się wcześniej, należy do rodziny filtrów Gaussa. Zacierają wartości, 

rozrzucając je na poziomie. Jako takie są idealne do rozprowadzania wpływów na mapie wpływów. Dla 

dowolnego rozmiaru filtra istnieje jeden filtr rozmycia Gaussa. Wartości macierzy można znaleźć, 

biorąc dwa wektory złożone z elementów szeregu dwumianowego; dla pierwszych kilku wartości są to 

 

Następnie obliczamy ich iloczyn zewnętrzny. Tak więc dla filtra Gaussa o rozmiarze 2 otrzymujemy: 

 

Moglibyśmy użyć tego jako naszej macierzy, ale wartości na mapie drastycznie wzrosłyby za każdym 

razem. Aby utrzymać je na tym samym średnim poziomie i zapewnić ustabilizowanie się wartości, 

dzielimy przez sumę wszystkich elementów. W naszym przypadku jest to 256: 

 

Jeśli zastosujemy ten filtr w kółko na niezmiennym zestawie wpływów jednostkowych, otrzymamy cały 

poziom z tą samą wartością wpływu (która będzie niska). Rozmycie wygładza różnice, aż w końcu nie 

będzie różnicy. Moglibyśmy za każdym razem dodać wpływ każdej jednostki za pomocą algorytmu. 

Miałoby to podobny problem: wartości wpływu rosłyby w każdej iteracji, aż cały poziom miałby taką 

samą wartość wpływu jak dodawane jednostki. Aby rozwiązać te problemy, zwykle wprowadzamy bias: 

odpowiednik parametru unlearning, którego używaliśmy wcześniej do map fragmentów. W każdej 

iteracji dodajemy wpływ jednostek, o których wiemy, a następnie usuwamy niewielką ilość wpływu ze 



wszystkich lokalizacji. Całkowity usunięty wpływ powinien być taki sam jak całkowity dodany wpływ. 

Gwarantuje to, że nie ma zysku lub straty netto na całym poziomie, ale wpływ rozprzestrzenia się 

prawidłowo i ustala się do wartości stanu ustalonego. Rysunek 6.16 pokazuje wpływ naszego filtra 

rozmycia Gaussa o rozmiarze 2 na mapę wpływu. 

 

Algorytm działał wielokrotnie (za każdym razem dodając jednostkę wpływów i usuwając niewielką 

ilość) aż do ustalenia się wartości. 

Oddzielne filtry 

Filtr Gaussa ma ważną właściwość, której możemy użyć do przyspieszenia algorytmu. Tworząc macierz 

filtrów, zrobiliśmy to, używając iloczynu zewnętrznego dwóch identycznych wektorów: 

 

Oznacza to, że podczas aktualizacji wartości dla lokalizacji na mapie są obliczane przez połączone 

działanie zestawu obliczeń pionowych i obliczeń poziomych. Co więcej, obliczenia w pionie i poziomie 

są takie same. Możemy je rozdzielić na dwa etapy: po pierwsze aktualizację opartą na sąsiednich 

wartościach pionowych, a po drugie przy użyciu sąsiednich wartości poziomych. Wróćmy na przykład 

do naszego oryginalnego przykładu. Mamy część mapy, która wygląda następująco: 

 

 a to, co teraz wiemy, to rozmycie gaussowskie z macierzą: 

 

Zastępujemy oryginalny zaktualizowany algorytm dwuetapowym procesem. Najpierw pracujemy nad 

każdą kolumną i stosujemy tylko wektor pionowy, używając składników do mnożenia i sumowania 



wartości w tabeli, tak jak poprzednio. Zatem jeśli wartość 1 w naszym przykładzie nazywa się w, to 

nowa wartość w jest dana wzorem: 

 

Powtarzamy ten proces dla całej mapy, tak jakbyśmy mieli całą macierz filtrów. Po tej aktualizacji 

otrzymujemy: 

 

Gdy to się zakończy, przechodzimy przez to ponownie, wykonując ekwiwalent poziomy (tj. korzystając 

z macierzy [1 2 1]). Kończymy z: 

 

dokładnie tak jak poprzednio. 

Pseudokod tego algorytmu wygląda następująco: 

1 # Perform a convolution of a matrix that is the outer product of the 

2 # given vectors, on the given source. 

3 function separableConvolve(hvector: Vector, 

4 vvector: Vector, 

5 source: Matrix, 

6 temp: Matrix, 

7 destination: Matrix): 

8 # Find the size of the vectors. 

9 vectorLength: int = hvector.length() 

10 size: int = (vectorLength - 1) / 2 

11 

12 # Find the dimensions of the source. 

13 height: int = source.length() 

14 width: int = source[0].length() 

15 

16 # Go through each destination node, missing out a border equal to 



17 # the size of the vector. 

18 for i in size..(width - size): 

19 for j in size..(height - size): 

20 # Start with zero in the temp array. 

21 temp[i][j] = 0 

22 

23 # Go through each entry in the vector. 

24 for k in 0..vectorLength: 

25 # Add the component. 

26 temp[i][j] += source[i][j + k - size] * vvector[k] 

27 

28 # Go through each destination node again. 

29 for i in size..(width - size): 

30 for j in size..(height - size): 

31 # Start with zero in the destination. 

32 destination[i][j] = 0 

33 

34 # Go through each entry in the vector. 

35 for k in 0..vectorLength: 

36 # Add the component (taking data from temp rather than 

37 # the source). 

38 destination[i][j] += temp[i + k - size][j] * hvector[k] 

 

Przechodzimy w dwóch wektorach, dwóch wektorach, których iloczyn zewnętrzny daje macierz splotu. 

W powyższych przykładach był to ten sam wektor dla każdego kierunku, chociaż równie dobrze mógłby 

być inny. Przekazujemy również inną tablicę tablic, zwaną temp, ponownie o tym samym rozmiarze co 

dane źródłowe. Będzie to używane jako tymczasowe przechowywanie w połowie aktualizacji. Zamiast 

robić dziewięć obliczeń (mnożenie i dodawanie w każdym) dla każdej lokalizacji na mapie, zrobiliśmy 

tylko sześć: trzy pionowe i trzy poziome. W przypadku większych macierzy oszczędności są jeszcze 

większe, macierz o rozmiarze 3 wymagałaby 25 obliczeń w długą drogę lub 10, gdyby była rozdzielna. 

Jest to zatem O(whs) w czasie, a nie O(whs2) z poprzedniej wersji. Podwaja jednak ilość potrzebnego 

miejsca do tymczasowego przechowywania, chociaż nadal jest to O(wh). W rzeczywistości, jeśli 

jesteśmy ograniczeni do rozmyć Gaussa, istnieje szybszy algorytm (nazywany SKIPSM), który można 

zaimplementować w asemblerze i uruchomić bardzo szybko na procesorze. Nie jest jednak 

przeznaczony do pełnego wykorzystania sprzętu SIMD  tak w przećwiczone dobrze zoptymalizowanej 



wersji powyższego algorytmu, która będzie działać prawie tak samo dobrze i będzie znacznie bardziej 

elastyczna. Nie tylko rozmycia gaussowskie są separowalne, chociaż większość macierzy splotowych 

nie jest. Jeśli piszesz serwer analizy taktycznej, który może być używany tak szeroko, jak to możliwe, 

powinieneś obsługiwać oba algorytmy. Pozostałe filtry nie są rozdzielne, więc wymagają długiej wersji 

algorytmu. 

Filtr wyostrzający 

Zamiast rozmazywać wpływ, możemy chcieć go skoncentrować. Jeśli musimy zrozumieć, gdzie jest 

centralne centrum naszego wpływu (na przykład, aby określić, gdzie zbudować bazę), moglibyśmy użyć 

filtra wyostrzającego. Filtry wyostrzające działają w odwrotny sposób niż filtry rozmycia: koncentrują 

wartości w regionach, które już mają najwięcej. Macierz filtra wyostrzającego ma środkową wartość 

dodatnią otoczoną wartościami ujemnymi; na przykład, 

 

a ogólniej dowolna macierz postaci: 

 

gdzie a, b i c są dowolnymi dodatnimi liczbami rzeczywistymi i zazwyczaj c < b. W taki sam sposób, jak 

w przypadku rozmycia gaussowskiego, możemy rozszerzyć tę samą zasadę na większe macierze. W 

każdym przypadku wartość centralna będzie dodatnia, a otaczające ją wartości ujemne. Rysunek 

pokazuje efekt pierwszej matrycy wyostrzania pokazanej powyżej.  

 

W pierwszej części rysunku mapa wpływów została wyostrzona tylko raz. Ponieważ filtr wyostrzający 

działa w celu zmniejszenia rozkładu wpływu, jeśli uruchomimy go wiele razy, prawdopodobnie 

otrzymamy mało inspirujący wynik. W drugiej części rysunku algorytm został uruchomiony dla większej 

liczby iteracji (za każdym razem dodając jednostki wpływów i usuwając wielkość odchylenia), aż 

wartości się ustabilizują. Widać, że jedynymi pozostałymi lokacjami, które mają jakikolwiek wpływ, są 

te, w których znajdują się jednostki (czyli te, których wpływ już znamy). Tam, gdzie filtry wyostrzające 

mogą być przydatne do analizy terenu, są one zwykle stosowane tylko kilka razy i rzadko działają do 

stanu ustalonego. 

AUTOMATY KOMÓRKOWE 



Automaty komórkowe to reguły aktualizacji, które generują wartość w jednej lokalizacji na mapie na 

podstawie wartości innych okolicznych lokalizacji. Jest to proces iteracyjny: w każdej iteracji wartości 

są obliczane na podstawie wartości otaczających z poprzedniej iteracji. To sprawia, że jest to 

dynamiczny proces, który jest bardziej elastyczny niż zalewanie mapy i może dać początek użytecznym 

efektom wschodzącym. W środowisku akademickim uwagę przykuły automaty komórkowe jako 

biologicznie prawdopodobny model obliczeń (chociaż wielu komentatorów pokazało później, dlaczego 

nie są one tak biologicznie wiarygodne), ale z niewielkim praktycznym zastosowaniem. Z tego, co wiem, 

zostały one użyte tylko w kilku grach, głównie symulacjach miejskich, a kanonicznym przykładem jest 

SimCity, jak opisał jego twórca Will Wright w kilku wystąpieniach konferencyjnych. W SimCity nie są 

one używane specjalnie do sztucznej inteligencji; służą do modelowania zmieniających się wzorców 

rozwoju miasta. Użyłem automatu komórkowego do identyfikacji lokalizacji taktycznych dla snajperów 

w małej symulacji i podejrzewam, że mogą one znaleźć szersze zastosowanie w analizie taktycznej. 

Rysunek 6.18 przedstawia jedną komórkę w automacie komórkowym.  

 

Ma sąsiedztwo lokalizacji, od których wartości zależy. Aktualizacja może obejmować wszystko, od 

prostej funkcji matematycznej do złożonego zestawu reguł. Rysunek przedstawia przykład pośredni. 

Zwróć uwagę w szczególności, że jeśli mamy do czynienia z wartościami liczbowymi w każdej lokalizacji, 

a reguły aktualizacji są pojedynczą funkcją matematyczną, to mamy do czynienia z filtrem konwolucji, 

tak jak widzieliśmy w poprzedniej sekcji. W rzeczywistości filtry konwolucji to tylko jeden z przykładów 

automatu komórkowego. Nie jest to powszechnie znane, a większość ludzi myśli o automatach 

komórkowych wyłącznie w kategoriach dyskretnych wartości w każdej lokalizacji i bardziej złożonych 

reguł aktualizacji. Zazwyczaj wartości w każdej otaczającej lokalizacji są najpierw dzielone na odrębne 

kategorie. Mogą to być wartości wyliczane na początek (np. typ budynku w grze symulacyjnej miasta 

lub rodzaj terenu dla zewnętrznego RTS). Ewentualnie możemy być zmuszeni podzielić liczbę 

rzeczywistą na kilka kategorii (np. dzieląc gradient na kategorie „płaskie”, „delikatne”, „strome” i 

„urwiste”). Mając mapę, na której każda lokalizacja jest oznaczona jedną kategorią z naszego zestawu, 

możemy zastosować regułę aktualizacji do każdej lokalizacji, aby nadać kategorię do następnej iteracji. 

Aktualizacja dla jednej lokalizacji zależy tylko od wartości lokalizacji w poprzedniej iteracji. Oznacza to, 

że algorytm może aktualizować lokalizacje w dowolnej kolejności. 

Zasady automatów komórkowych 

Najbardziej znana odmiana automatów komórkowych ma regułę aktualizacji, która daje wynik na 

podstawie liczby sąsiadów w każdej kategorii. W akademickich urzędach certyfikacji kategorie są często 



„wyłączone” i „włączone”, a reguła włącza lub wyłącza lokalizację (często nazywaną „komórką”) w 

zależności od liczby posiadanych sąsiadów. Rysunek 6.18 pokazuje taką regułę dla dwóch kategorii, ale 

w tym przypadku z większym znaczeniem dla gry. W regule stwierdza się, że lokalizację graniczącą z co 

najmniej czterema bezpiecznymi lokalizacjami należy traktować jako bezpieczną. Stosowanie tej samej 

zasady we wszystkich lokacjach na mapie pozwala nam zmienić nieregularną strefę bezpieczeństwa 

(gdzie AI może omyłkowo wysłać jednostki do owczarni tylko po to, by wróg mógł je z łatwością 

oskrzydlić) w bardziej wypukły wzór. Można by stworzyć reguły automatów komórkowych, aby 

uwzględnić wszelkie informacje dostępne dla sztucznej inteligencji. Zostały jednak zaprojektowane tak, 

aby były bardzo lokalne. Prosta reguła decyduje o charakterystyce lokalizacji na podstawie jej 

bezpośrednich sąsiadów. Złożoność i dynamika całego automatu wynika ze sposobu interakcji tych 

lokalnych reguł. Jeśli dwie sąsiednie lokalizacje zmienią swoją kategorię w oparciu o siebie, zmiany 

mogą oscylować w przód iw tył. W wielu automatach komórkowych mogą powstać jeszcze bardziej 

złożone zachowania, w tym niekończące się sekwencje, które wiążą się ze zmianami na całej mapie. 

Większość automatów komórkowych nie jest kierunkowa; nie traktują jednego sąsiada inaczej niż 

drugiego. Jeśli lokalizacja w grze miejskiej ma trzy sąsiadujące ze sobą obszary o wysokiej 

przestępczości, możemy mieć regułę, która mówi, że lokalizacja jest również strefą o wysokiej 

przestępczości. W tym przypadku nie ma znaczenia, którzy z sąsiadów danej lokalizacji mają wysoką 

przestępczość, o ile liczby się sumują. Dzięki temu reguła może być używana w dowolnym miejscu na 

mapie. Jednak krawędzie mogą stanowić problem. W akademickich automatach komórkowych mapa 

jest uważana za nieskończoną lub toroidalną (tj. Górna i dolna część są połączone, podobnie jak lewa i 

prawa krawędź). Każde podejście daje mapę, na której każda lokalizacja ma taką samą liczbę sąsiadów. 

W prawdziwej grze tak nie będzie. W rzeczywistości wiele razy w ogóle nie będziemy pracować nad 

mapą opartą na siatce, więc liczba sąsiadów może się zmieniać w zależności od lokalizacji. Aby uniknąć 

różnych zachowań w różnych lokalizacjach, możemy użyć reguł opartych na większych dzielnicach (nie 

tylko lokalizacjach, które dotykają danej lokalizacji) i proporcjach, a nie na liczbach bezwzględnych. 

Możemy mieć regułę, która mówi, że jeśli co najmniej 25% sąsiednich lokalizacji to obszary o wysokiej 

przestępczości, to na przykład lokalizacja jest również o wysokiej przestępczości. 

Uruchamianie automatu komórkowego 

Potrzebujemy dwóch kopii analizy taktycznej, aby umożliwić aktualizację automatu komórkowego. 

Jedna kopia przechowuje wartości z poprzedniej iteracji, a druga kopia przechowuje zaktualizowane 

wartości. Możemy zmieniać, która kopia jest którą, i wielokrotnie używać tej samej pamięci. Każda 

lokalizacja jest rozpatrywana po kolei (w dowolnej kolejności, jak widzieliśmy), biorąc dane wejściowe 

z sąsiedniej lokalizacji i umieszczając dane wyjściowe w nowej kopii analizy. Jeśli musimy podzielić 

analizę o wartościach rzeczywistych na kategorie, często robi się to najpierw jako etap wstępnego 

przetwarzania. Przechowywana jest trzecia kopia mapy, zawierająca liczby całkowite reprezentujące 

wyliczone kategorie. Prawidłowa kategoria jest wypełniana w każdej lokalizacji z danych źródłowych o 

numerach rzeczywistych. Wreszcie reguła aktualizacji automatów komórkowych działa normalnie, 

konwertując dane wyjściowe kategorii na liczbę rzeczywistą do zapisania na mapie docelowej. Proces 

ten pokazano na rysunku. 



 

Jeśli aktualizacja jest prostą funkcją matematyczną jej danych wejściowych, bez rozgałęzień, to często 

można ją zapisać jako kod równoległy, który można uruchomić na karcie graficznej lub 

wyspecjalizowanej jednostce matematyki wektorowej. Może to znacznie przyspieszyć wykonanie, o ile 

jest trochę zapasu na tych chipach (jeśli przetwarzanie grafiki pochłania każdą uncję ich mocy, możesz 

równie dobrze uruchomić symulację na procesorze, oczywiście). Jednak w większości przypadków 

funkcje aktualizacji automatów komórkowych są mocno rozgałęzione; składają się z wielu instrukcji 

switch lub if. Ten rodzaj przetwarzania nie jest tak łatwy do zrównoleglenia, dlatego często jest 

wykonywany szeregowo na głównym procesorze, z odpowiednim spadkiem wydajności. Niektóre 

zestawy reguł automatów komórkowych (w szczególności „Gra w życie” Conwaya: najsłynniejszy 

zestaw reguł, ale praktycznie bezużyteczny w aplikacji do gier) można łatwo przepisać bez rozgałęzień 

i zostały zaimplementowane w wysoce wydajny sposób równoległy. Niestety nie zawsze jest to 

rozsądne, ponieważ przepisywanie może trwać dłużej niż dobra implementacja rozgałęziona. 

Złożoność automatów komórkowych 

Zachowanie automatu komórkowego może być niezwykle złożone. W rzeczywistości w przypadku 

niektórych reguł zachowanie jest tak złożone, że wzorce wartości stają się programowalnym 

komputerem. To jest część atrakcyjności tej metody: możemy tworzyć zestawy reguł, które tworzą 

niemal każdy rodzaj wzoru, który nam się podoba. Niestety, ponieważ zachowanie jest tak złożone, nie 

możemy dokładnie przewidzieć, co zobaczymy dla dowolnego zestawu reguł. Dla niektórych prostych 

zasad może to być oczywiste. Jednak nawet bardzo proste zasady mogą prowadzić do niezwykle 

złożonych zachowań. Zasada słynnej „Gry w życie” jest bardzo prosta, ale tworzy zupełnie 

nieprzewidywalne wzory. W aplikacjach do gier nie potrzebujemy tego rodzaju wyrafinowania. W 

przypadku analiz taktycznych interesuje nas tylko generowanie właściwości jednej lokalizacji z 

właściwości sąsiednich lokalizacji. Chcielibyśmy, aby wynikowa analiza była stabilna. Po pewnym 

czasie, jeśli dane podstawowe (takie jak pozycje jednostek lub układ poziomu) pozostaną takie same, 

wartości na mapie powinny ustabilizować się w spójny wzór. Chociaż nie ma gwarantowanych metod 

tworzenia reguł, które ustalają się w ten sposób, odkryłem, że prostą praktyczną zasadą jest ustalenie 

tylko jednego progu w regułach. Na przykład w „Grze w życie” Conwaya lokalizacja może być włączona 

lub wyłączona. Zapala się, jeśli ma trzech sąsiadów i wyłącza się, jeśli ma mniej niż dwóch lub więcej 

niż czterech (jest ośmiu sąsiadów na każdą komórkę w siatce). To właśnie „pasmo” dwóch do trzech 

sąsiadów powoduje złożone i nieprzewidywalne zachowanie. Gdyby reguły po prostu powodowały, że 

lokalizacje włączały się, gdy miały trzech lub więcej sąsiadów, wtedy cała mapa szybko by się zapełniała 

(w większości konfiguracji początkowych) i byłaby całkiem stabilna. Pamiętaj, że nie musisz 

wprowadzać do gry dynamiki za pomocą skomplikowanych zasad. Sytuacja w grze będzie się zmieniać 



pod wpływem gracza. Często potrzebujesz po prostu dość prostych reguł dla automatu komórkowego: 

reguł, które prowadziłyby do nudnego zachowania, gdyby automat był jedyną uruchomioną rzeczą w 

grze. 

Aplikacje i zasady 

Automaty komórkowe to szeroki temat, a ich elastyczność wywołuje paraliż opcji. Warto przejrzeć kilka 

ich aplikacji oraz reguły, które je obsługują. 

Obszar bezpieczeństwa 

Wcześniej w rozdziale opisałem zestaw reguł automatów komórkowych, które rozszerzają obszar 

bezpieczeństwa, aby zapewnić gładszy profil, mniej podatny na oczywiste błędy w rozmieszczeniu 

jednostek. Nie nadaje się do użycia w obszarze kontroli strony broniącej się, ale jest użyteczny dla 

strony atakującej, ponieważ pozwala uniknąć faulowania kilku prostych taktyk kontrataku. Zasada jest 

prosta: 

Lokalizacja jest bezpieczna, jeśli co najmniej czterech z jej ośmiu sąsiadów (lub 50% w przypadku 

krawędzi) jest bezpieczna. 

Budowanie miasta 

SimCity wykorzystuje automat komórkowy, aby określić, w jaki sposób budynki zmieniają się w 

zależności od ich sąsiedztwa. Budynek mieszkalny w środku zaniedbanego obszaru nie będzie 

prosperował i może na przykład popaść w ruinę. Model miejski SimCity jest złożony i wysoce 

zastrzeżony. Chociaż mogę odgadnąć niektóre zasady, nie mam pojęcia o ich dokładnej realizacji. Mniej 

znana gra, Otostaz, wykorzystuje dokładnie tę samą zasadę, ale jej zasady są prostsze. W grze budynek 

pojawia się na pustym skrawku ziemi, gdy ma jedno pole zawierające wodę i jeden kwadrat zawierający 

drzewa. To jest budynek pierwszego poziomu. Wyższe budynki powstają na placach graniczących z 

dwoma budynkami o kolejny mniejszy rozmiar, trzema budynkami o jeden rozmiar mniejszymi lub 

czterema budynkami o jeden rozmiar jeszcze mniejszymi. Tak więc budynek drugiego poziomu pojawia 

się na skrawku ziemi, gdy ma dwa sąsiadujące z nim budynki pierwszego poziomu. Budynek trzeciego 

poziomu wymaga dwóch budynków drugiego poziomu lub trzech budynków pierwszego poziomu i tak 

dalej. Istniejący budynek nigdy nie ulega samoistnej degradacji (chociaż gracz może go usunąć), nawet 

jeśli budynki, które spowodowały jego wygenerowanie, zostaną usunięte. Zapewnia to stabilność, aby 

uniknąć niestabilnych wzorów na mapie. Jest to rozgrywka, a nie sztuczna inteligencja, wykorzystanie 

automatów komórkowych, ale to samo można zaimplementować, aby zbudować bazę w RTS-ie. 

Zazwyczaj RTS ma przepływ zasobów, które należy zebrać, i musi istnieć równowaga między 

lokalizacjami obronnymi, zakładami produkcyjnymi i placówkami badawczymi. Moglibyśmy użyć 

zestawu reguł, takich jak: 

1. Lokalizacja w pobliżu surowców może być wykorzystana do budowy budynku obronnego. 

2. Lokację graniczącą z dwoma pozycjami obronnymi można wykorzystać do budowy dowolnego 

budynku podstawowego (szkoleniowego, badawczego i produkcyjnego). 

3. Lokacja ograniczona dwoma podstawowymi budynkami może stać się zaawansowanym budynkiem 

innego typu (więc nie umieszczamy wszystkich tych samych technologii w jednym miejscu, podatnym 

na pojedynczy atak). 

4. Bardzo cenne obiekty powinny graniczyć z dwoma zaawansowanymi budynkami. 

ŚCIEŻKI TAKTYCZNE 



Taktyczne odnajdywanie ścieżek łączy analizy taktyczne, które widzieliśmy wcześniej w rozdziale, z 

technikami odnajdywania ścieżek z rozdziału 4. Może zapewnić całkiem imponujące wyniki, gdy 

postacie w grze się poruszają, biorąc pod uwagę ich taktyczne otoczenie, pozostając w ukryciu i 

unikając linii wroga punktów ognia i zwykłych zasadzek. 

Pathfinding taktyczny ma nieuczciwą reputację jako znacznie bardziej wyrafinowany niż zwykły 

pathfinding. Jako funkcja marketingowa, która może być korzystna, ale jeśli zniechęca programistów 

do prób wdrożenia, reputacja jest niefortunna. W rzeczywistości nie różni się to niczym od zwykłego 

odnajdywania drogi. Te same algorytmy odnajdywania ścieżek są używane w tym samym rodzaju 

reprezentacji grafowej. Jedyna modyfikacja polega na tym, że funkcja kosztów została rozszerzona o 

informacje taktyczne, a także odległość lub czas. 

FUNKCJA KOSZTÓW 

Koszt poruszania się po połączeniu na wykresie powinien opierać się zarówno na odległości/czasie (w 

przeciwnym razie moglibyśmy wyruszyć na wyjątkowo długie trasy), jak i na tym, jak sensowny jest ten 

manewr. Koszt połączenia określa wzór typu: 

 

gdzie D to odległość połączenia (lub czas lub inna nietaktyczna funkcja kosztu - będę to nazywał 

kosztem bazowym połączenia); wi jest współczynnikiem wagowym dla każdej taktyki obsługiwanej w 

grze; Ti to taktyczna jakość połączenia, znowu dla każdej taktyki; a ja to liczba wspieranych taktyk. 

Powrócimy do wyboru współczynników ważenia poniżej. Jedyną komplikacją jest sposób 

przechowywania informacji taktycznych w grze. Jak widzieliśmy do tej pory, informacje taktyczne są 

zwykle przechowywane według lokalizacji. Możemy użyć taktycznych punktów orientacyjnych lub 

analizy taktycznej, ale w obu przypadkach jakość taktyczna jest utrzymywana dla każdej lokalizacji. Aby 

przekonwertować informacje oparte na lokalizacji na koszty oparte na połączeniu, zwykle uśredniamy 

jakość taktyczną każdej lokalizacji, z którą łączy się połączenie. Działa to przy założeniu, że postać spędzi 

połowę swojego czasu w każdym regionie, a zatem powinna skorzystać lub ponieść połowę taktycznych 

właściwości każdego regionu. To założenie jest wystarczająco dobre dla większości gier, chociaż może 

dawać słabe wyniki dla niektórych danych poziomu. Rysunek 6.20 pokazuje połączenie między dwoma 

lokalizacjami z dobrą osłoną.  



 

Połączenie jest jednak bardzo wyeksponowane, a dłuższa trasa dookoła prawdopodobnie będzie 

znacznie lepsza w praktyce. 

WAŻENIE TAKTYCZNE I ŁĄCZENIE OPIEKI 

W równaniu kosztu połączenia, rzeczywista jakość dla każdej taktyki jest mnożona przez współczynnik 

ważenia, zanim zostanie zsumowana do ostatecznej wartości kosztu. Wybór współczynników ważenia 

steruje rodzajem tras obieranych przez postać. Moglibyśmy również użyć współczynnika ważenia dla 

kosztu bazowego, ale byłoby to równoznaczne ze zmianą współczynników ważenia dla każdej z taktyk. 

Wagę 0,5 dla kosztu bazowego można uzyskać, na przykład, mnożąc każdą z wag taktycznych przez 2. 

W tym rozdziale nie będę używał osobnej wagi dla kosztu podstawowego, ale może się okazać, że 

wygodniej będzie mieć ją w swojej implementacji. Jeśli taktyka ma dużą wagę, lokacje o tej właściwości 

taktycznej będą omijane przez postać. Może tak być na przykład w przypadku zasadzek lub trudnego 

terenu. I odwrotnie, jeśli waga ma dużą wartość ujemną, postać będzie faworyzować lokalizacje o 

wysokiej wartości tej właściwości. Byłoby to rozsądne, na przykład, w przypadku osłon lub obszarów 

pod przyjazną kontrolą. Należy zadbać o to, aby żadne możliwe połączenie na wykresie nie miało 

ujemnej całkowitej wagi. Jeśli taktyka ma dużą ujemną wagę, a połączenie ma niski koszt bazowy z 

wysoką wartością taktyki, wynikowy całkowity koszt może być ujemny. Jak widzieliśmy w rozdziale 4, 

koszty ujemne nie są obsługiwane przez normalne algorytmy odnajdywania ścieżki, takie jak A*. Wagi 

można dobrać tak, aby nie wystąpiła wartość ujemna, chociaż często łatwiej to powiedzieć niż zrobić. 

Jako zabezpieczenie warto w szczególności ograniczyć zwracaną wartość kosztów, tak aby zawsze była 

dodatnia. Wydłuża to czas przetwarzania i może również spowodować utratę wielu informacji 

taktycznych. Jeśli wagi są źle dobrane, wiele różnych połączeń może zostać przyporządkowanych do 

wartości ujemnych: po prostu ograniczenie ich tak, aby dawały pozytywny wynik, powoduje utratę 

wszelkich informacji o tym, które połączenia są lepsze od innych (wszystkie wydają się mieć ten sam 

koszt). Mówiąc z gorzkiego doświadczenia, radziłbym przynajmniej dołączyć potwierdzenie lub inną 

wiadomość debugowania, aby powiedzieć, czy pojawi się połączenie z ujemnym kosztem. Błąd 

wynikający z ujemnej wagi może być trudny do wyśledzenia (może pojawić się tylko w pewnych bardzo 

specyficznych okolicznościach rozgrywki, które mogą być trudne do odtworzenia i zwykle powoduje, 

że odnajdywanie ścieżki nigdy nie zwraca wyniku, ale może powodować znacznie bardziej subtelne 

błędy , też). Możemy z góry obliczyć koszty każdego połączenia i zapisać je z wykresem odnajdywania 



ścieżki. Dla każdego zestawu wag taktycznych będzie jeden zestaw kosztów połączenia. Działa to 

dobrze w przypadku statycznych cech gry, takich jak ukształtowanie terenu i widoczność. Nie może 

brać pod uwagę dynamicznych cech sytuacji taktycznej: równowagi wpływów militarnych, osłony przed 

znanymi wrogami i tak dalej. Aby to zrobić, musimy zastosować funkcję kosztu za każdym razem, gdy 

zażądamy kosztu połączenia (oczywiście możemy buforować wartość kosztu dla wielu zapytań w tej 

samej ramce). Wykonywanie kalkulacji kosztów, gdy są one potrzebne, znacznie spowalnia 

odnajdywanie ścieżek. Kalkulacja kosztów połączenia znajduje się w najniższej pętli algorytmu 

odnajdywania ścieżki, a każde spowolnienie jest zwykle dość zauważalne. Jest kompromis. Czy zaleta 

lepszych tras taktycznych dla twoich postaci jest ważniejsza niż dodatkowy czas potrzebny na 

zaplanowanie trasy? Oprócz reagowania na zmieniające się sytuacje taktyczne, wykonywanie kalkulacji 

kosztów dla każdej klatki pozwala na dużą elastyczność modelowania różnych osobowości w różnych 

postaciach. Na przykład w grze strategicznej czasu rzeczywistego możemy mieć jednostki zwiadowcze, 

lekką piechotę i ciężką artylerię. Analiza taktyczna mapy gry może dostarczyć informacji o trudności 

terenu, widoczności i bliskości wrogich jednostek. Jednostki zwiadowcze mogą dość sprawnie poruszać 

się po każdym terenie, więc ważą trudność terenu niewielką wagą dodatnią. Chętnie unikają wrogich 

jednostek, dlatego ważą bliskość wrogich jednostek dużą wartością dodatnią. Na koniec muszą znaleźć 

lokalizacje o dużej widoczności, więc ważą je dużą wartością ujemną. Lekka piechota ma nieco większe 

trudności z trudnym terenem, więc ich waga jest niewielką wartością dodatnią, wyższą niż jednostek 

rozpoznawczych. Ich celem jest walka z wrogiem. Wolą jednak unikać niepotrzebnych starć, więc 

stosują niewielką dodatnią wagę bliskości wroga (gdyby aktywnie szukali walki, zastosowaliby tutaj 

wartość ujemną). Woleliby się poruszać, nie będąc widzianymi, więc stosują niewielką dodatnią wagę 

dla widoczności. Jednostki ciężkiej artylerii znów mają inny zestaw wag. Nie radzą sobie w trudnym 

terenie, więc używają dużej dodatniej wagi do trudnych obszarów mapy. Nie sprawdzają się również 

w bliskich starciach, więc mają dużą dodatnią wagę dla bliskości wroga. Odsłonięte są głównym celem 

i powinny poruszać się niezauważone (mogą dość skutecznie atakować zza wzniesienia), więc używają 

również dużego dodatniego ciężaru dla widoczności. Te trzy trasy są pokazane na rysunku, zrzucie 

ekranu dla poziomu trójwymiarowego (3D).  



 

Czarne kropki na zrzucie ekranu pokazują lokalizację wrogich jednostek. Wagi nie muszą być statyczne 

dla każdego typu jednostki. Możemy dostosować wagę do agresji jednostki. Jednostka piechoty może 

nie mieć nic przeciwko kontaktowi z wrogiem, jeśli jest zdrowa, ale może zwiększyć wagę bliskości, gdy 

jest uszkodzona. W ten sposób, jeśli gracz rozkaże jednostce wrócić do bazy, aby została wyleczona, 

jednostka naturalnie wybierze bardziej konserwatywną drogę do domu. Korzystając z tych samych 

danych źródłowych, tych samych analiz taktycznych i tego samego algorytmu odnajdywania ścieżki, ale 

z różnymi wagami, możemy stworzyć zupełnie inne style ruchu taktycznego, które wykazują wyraźne 

różnice w priorytetach między postaciami. 

MODYFIKOWANIE HEURYSTYKI ODKRYWANIA ŚCIEŻKI 

Jeśli do kosztu połączenia dodajemy i odejmujemy modyfikatory, istnieje ryzyko, że heurystyka stanie 

się nieważna. Przypomnijmy, że heurystyka służy do oszacowania długości najkrótszej ścieżki między 

dwoma punktami. Powinien zawsze zwracać mniej niż rzeczywista najkrótsza długość ścieżki. W 

przeciwnym razie algorytm odnajdywania ścieżek może zadowolić się nieoptymalną ścieżką. 

Upewniliśmy się, że heurystyka jest prawidłowa, używając odległości euklidesowej między dwoma 

punktami: każda rzeczywista ścieżka będzie co najmniej tak długa, jak odległość euklidesowa i zwykle 

będzie dłuższa. W przypadku taktycznego odnajdywania drogi nie używamy już odległości jako kosztu 

poruszania się po połączeniu: odjęcie taktycznej jakości połączenia może spowodować, że koszt 

połączenia spadnie poniżej jego odległości. W takim przypadku heurystyka Euklidesa nie zadziała. W 

praktyce z tym problemem spotkałem się tylko raz. W większości przypadków dodatki do kosztu 

przeważają nad odjęciami dla większości połączeń (możesz z pewnością zaprojektować wagi tak, aby 

było to prawdą). Pathfinder będzie nieproporcjonalnie unikać obszarów, w których dodawanie nie 

przeważa nad odejmowaniem. Obszary te kojarzą się z bardzo dobrymi obszarami taktycznymi, co 

skutkuje obniżeniem skłonności postaci do ich używania. Ponieważ obszary te mogą być wyjątkowo 

dobre taktycznie, fakt, że postać traktuje je tylko jako bardzo dobre (nie wyjątkowo dobre), zazwyczaj 



nie jest dla gracza oczywiste. Przypadek, w którym znalazłem problemy, dotyczył charakteru, który 

ważył większość problemów taktycznych dość dużą wagą ujemną. Postać wydawała się tęsknić za 

oczywiście dobrymi lokacjami taktycznymi i zadowalać się przeciętnymi lokacjami. W tym przypadku 

użyłem przeskalowanej odległości euklidesowej do heurystyki, po prostu mnożąc ją przez 0,5. 

Spowodowało to nieco większe wypełnienie, ale rozwiązało problem. 

WYKRESY TAKTYCZNE DLA ODKRYWANIA ŚCIEŻKI 

Mapy wpływów (lub jakikolwiek inny rodzaj analizy taktycznej) są idealne do prowadzenia taktycznego 

wyznaczania ścieżki. Lokacje w analizie taktycznej stanowią naturalną reprezentację poziomu gry, 

zwłaszcza na poziomach zewnętrznych. Na poziomach halowych lub w grach bez analiz taktycznych 

możemy zastosować taktykę punktów orientacyjnych omówioną na początku tego rozdziału. W obu 

przypadkach same lokalizacje nie są wystarczające do odnajdywania ścieżki. Potrzebujemy również 

rejestru powiązań między nimi. W przypadku taktyk z punktami orientacyjnymi, które obejmują 

taktykę topologiczną, możemy je już mieć. Jeśli chodzi o zwykłą taktykę z punktami orientacyjnymi i 

większość analiz taktycznych, jest mało prawdopodobne, abyśmy mieli zestaw połączeń. Możemy 

generować połączenia, przeprowadzając kontrole ruchu lub kontrole linii wzroku między punktami 

trasy lub lokalizacjami na mapie. Lokalizacje, które można po prostu przenosić, są kandydatami do 

manewrów na zaplanowanej trasie. Rozdział 4 zawiera więcej szczegółów na temat automatycznego 

konstruowania połączeń między zestawami lokalizacji. Najpopularniejszym wykresem do taktycznego 

odnajdywania ścieżki jest wykres oparty na siatce, używany w grach RTS. W tym przypadku połączenia 

można wygenerować w bardzo prosty sposób: połączenie istnieje między dwiema lokalizacjami, jeśli 

lokalizacje sąsiadują ze sobą. Można to zmodyfikować, nie zezwalając na połączenia między 

lokalizacjami, gdy nachylenie jest większe niż pewien próg lub jeśli którekolwiek miejsce jest zajęte 

przez przeszkodę.  

KORZYSTANIE Z TAKTYCZNYCH PUNKTÓW ORIENTACYJNYCH 

Taktyczne punkty orientacyjne, w przeciwieństwie do map analizy taktycznej, mają właściwości 

taktyczne, które odnoszą się do bardzo małego obszaru poziomu gry. Jak widzieliśmy w sekcji o 

automatycznym umieszczaniu taktycznych punktów orientacyjnych, niewielki ruch z punktu 

nawigacyjnego może spowodować dramatyczną zmianę w jakości taktycznej lokalizacji. Aby stworzyć 

sensowne wykresy odnajdywania ścieżki, prawie zawsze konieczne jest dodanie dodatkowych 

punktów nawigacyjnych w lokalizacjach, które nie mają szczególnych właściwości taktycznych. Rysunek 

przedstawia zestaw lokalizacji taktycznych w części poziomu; żaden z nich nie jest łatwo dostępny z 

żadnego z pozostałych. 



 

 

 Rysunek pokazuje dodatkowe punkty drogi potrzebne do połączenia lokalizacji taktycznych i 

utworzenia rozsądnego wykresu do odnajdywania drogi. Najprostszym sposobem na osiągnięcie tego 

jest nałożenie taktycznych punktów nawigacyjnych na zwykły wykres wyznaczania ścieżki. Lokacje 

taktyczne muszą być połączone z sąsiednimi węzłami wyszukiwania ścieżek, ale podstawowy wykres 

zapewnia możliwość łatwego poruszania się między różnymi obszarami poziomu. Wszyscy programiści, 

których widziałem, używający taktycznego odnajdywania ścieżki w pomieszczeniach, uwzględnili 

umieszczanie taktycznych punktów trasy w tym samym procesie projektowania poziomu, który służy 

do umieszczania węzłów do znajdowania ścieżki (zwykle przy użyciu domen Dirichleta do kwantyzacji 

lub siatek nawigacyjnych z dodatkowymi ręcznie określonymi węzłami). Umożliwiając projektantowi 

poziomów możliwość oznaczania węzłów wyszukiwania ścieżek informacjami taktycznymi, wynikowy 

wykres może być używany zarówno do prostego podejmowania decyzji taktycznych, jak i do pełnego 

taktycznego wyszukiwania ścieżek. 

SKOORDYNOWANE DZIAŁANIE 

Do tej pory przedstawiłem techniki w kontekście kontrolowania pojedynczej postaci. Coraz częściej w 

grach występuje wiele postaci, które muszą ze sobą współpracować, aby wykonać swoją pracę. Może 

to być wszystko, od całej strony w grze strategicznej czasu rzeczywistego po drużyny lub pary osób w 

strzelance. Kolejną zmianą w ciągu ostatnich 10 lat jest możliwość współpracy AI z graczem. Nie 

wystarczy już, aby drużyna wrogich postaci pracowała jako drużyna. Wiele gier potrzebuje teraz postaci 

AI do działania w drużynie dowodzonej przez gracza. Często osiąga się to poprzez umożliwienie 

graczowi wydawania rozkazów. Na przykład w grze RTS gracz kontroluje wiele postaci we własnej 

drużynie. Gracz wydaje rozkaz, a sztuczna inteligencja niższego poziomu wymyśla, jak go wykonać. 

Jednak coraz częściej projekty wymagają pewnego stopnia współpracy bez wydawania wyraźnych 

poleceń. Postacie muszą wykryć intencje gracza i działać, aby go wspierać. To znacznie trudniejszy 

problem niż prosta współpraca. Grupa postaci AI może powiedzieć sobie nawzajem dokładnie, co 

planują (na przykład za pomocą jakiegoś systemu przesyłania wiadomości). Gracz może jedynie 

wskazać swoje zamiary poprzez swoje działania, które następnie należy zrozumieć przez sztuczną 

inteligencję. Ta zmiana w nacisku na rozgrywkę położyła większe obciążenie na sztuczną inteligencję w 

grze. W tej części przyjrzymy się różnym podejściom, które można zastosować samodzielnie lub 

wspólnie, aby uzyskać bardziej wiarygodne zachowania zespołu. 



WIELOPOZIOMOWA AI 

Wielopoziomowe podejście AI ma zachowania na wielu poziomach. Każda postać będzie miała swoją 

własną sztuczną inteligencję, drużyny postaci razem będą miały inny zestaw algorytmów AI jako całość 

i mogą istnieć dodatkowe poziomy dla grup oddziałów, a nawet całych zespołów. Rysunek przedstawia 

przykładową hierarchię sztucznej inteligencji dla typowej strzelanki opartej na drużynie.  

 

Tego rodzaju format przyjąłem we wcześniejszych częściach, przyglądając się taktyce punktów 

orientacyjnych i analizie taktycznej. Tutaj algorytmy taktyczne są na ogół wspólne dla wielu postaci; 

starają się zrozumieć sytuację w grze i pozwalają na podejmowanie decyzji na dużą skalę. Później 

poszczególne postacie mogą podejmować własne, konkretne decyzje na podstawie tego przeglądu. 

Istnieje szereg sposobów, w jakie może funkcjonować wielopoziomowa sztuczna inteligencja. Z jednej 

strony sztuczna inteligencja najwyższego poziomu podejmuje decyzję, przekazuje ją na wyższy poziom, 

który następnie używa instrukcji do podjęcia własnej decyzji i tak dalej, aż do najniższego poziomu. 

Nazywa się to podejściem odgórnym. Z drugiej strony, algorytmy AI najniższego poziomu podejmują 

własną inicjatywę, wykorzystując algorytmy wyższego poziomu do dostarczania informacji, na których 

można oprzeć swoje działanie. To jest podejście oddolne. Hierarchia wojskowa to podejście niemal 

odgórne: rozkazy są wydawane przez polityków generałom, którzy zamieniają je w rozkazy wojskowe, 

które są przekazywane w szeregi, interpretowane i wzmacniane na każdym etapie, aż dotrą do 

żołnierzy na ziemi. Pewne informacje płyną również w górę poziomów, co z kolei moderuje decyzje, 

które można podjąć. Pojedynczy żołnierz mógłby wyśledzić ciężką broń (powiedzmy, broń masowego 

rażenia) na teatrze bitwy, co z kolei spowodowałoby odmienne działanie oddziału, a po ponownym 

wzbiciu się w hierarchię mogłoby zmienić politykę polityczną na szczeblu międzynarodowym. Podejście 

całkowicie oddolne wiązałoby się z autonomicznym podejmowaniem decyzji przez poszczególne 

postacie, z zestawem algorytmów wyższego poziomu zapewniających interpretację aktualnego stanu 

gry. Ta skrajność jest powszechna w wielu grach strategicznych, ale nie jest tym, co deweloperzy zwykle 

rozumieją przez wielopoziomową sztuczną inteligencję. Ma więcej podobieństw do wyłaniającej się 

współpracy i wrócimy do tego w dalszej części tej sekcji. Często stosuje się podejścia całkowicie 

odgórne, które pokazują malejące poziomy podejmowania decyzji charakterystyczne dla 



wielopoziomowej sztucznej inteligencji. Na różnych poziomach hierarchii widzimy różne aspekty 

sztucznej inteligencji widoczne w naszym modelu AI. Na wyższych poziomach mamy narzędzia 

decyzyjne lub taktyczne. Niżej mamy odnajdywanie ścieżek i zachowania ruchowe, które wykonują 

rozkazy wysokiego poziomu. 

Decyzje grupowe 

Użyte narzędzia do podejmowania decyzji są takie same, jak te, które widzieliśmy w rozdziale 5. 

Algorytm podejmowania decyzji grupowych nie ma specjalnych potrzeb. Pobiera informacje o świecie 

i tworzy akcję, tak jak widzieliśmy dla poszczególnych postaci. Na najwyższym poziomie jest to często 

jakiś system rozumowania strategicznego. Może to obejmować algorytmy podejmowania decyzji, takie 

jak systemy eksperckie lub maszyny stanów, ale często obejmuje również analizy taktyczne lub 

algorytmy taktyczne punktów orientacyjnych. Te narzędzia decyzyjne mogą określić najlepsze miejsca 

do przeprowadzki, zastosowania osłony lub pozostania niezauważonym. Inne narzędzia do 

podejmowania decyzji muszą wtedy zdecydować, czy poruszanie się, ukrywanie się lub pozostawanie 

niewykrytym to rzeczy, które są rozsądne w obecnej sytuacji. Różnica polega na sposobie realizacji jej 

działań. Zamiast być zaplanowanym do wykonania przez postać, zazwyczaj przyjmują formę rozkazów, 

które są przekazywane do niższych poziomów w hierarchii. Narzędzie do podejmowania decyzji na 

środkowym poziomie pobiera dane wejściowe zarówno ze stanu gry, jak i kolejności, w jakiej zostało 

podane z góry, ale znowu algorytm podejmowania decyzji jest zwykle standardowy. 

Ruch grupowy 

W Części 3 opisałem systemy ruchu zdolne do poruszania kilkoma postaciami naraz, wykorzystując albo 

wyłaniające się sterowanie, takie jak flokowanie, albo system kierowania zamierzonym formowaniem. 

System sterowania formacją, jest wielopoziomowy. Na wyższych poziomach system steruje całym 

oddziałem lub nawet grupami oddziałów. Na najniższym poziomie poszczególne postacie poruszają się, 

aby pozostać w swojej formacji, unikając lokalnych przeszkód i uwzględniając otoczenie. Podczas gdy 

ruch formacji staje się coraz bardziej powszechny, na wyższych poziomach hierarchii coraz częściej nie 

ma algorytmów ruchu. Na najniższym poziomie decyzje zamieniają się w instrukcje ruchu. Jeśli to jest 

podejście, które wybierzesz, upewnij się, że problemy z osiągnięciem ruchu na niższym poziomie nie 

mogą spowodować upadku całej sztucznej inteligencji. Jeśli sztuczna inteligencja wysokiego poziomu 

zdecyduje się zaatakować konkretną lokalizację, ale algorytmy ruchu nie mogą dotrzeć do tego punktu 

z ich aktualnej pozycji, może dojść do sytuacji patowej. W takim przypadku warto uzyskać informację 

zwrotną z algorytmu ruchu, którą system decyzyjny może uwzględnić. Może to być prosty komunikat 

alarmowy „zablokowany”, który można włączyć do dowolnego narzędzia do podejmowania decyzji. 

Grupowe odnajdywanie ścieżek 

Odnajdywanie ścieżki dla grupy zazwyczaj nie jest trudniejsze niż dla pojedynczej postaci. Większość 

gier została zaprojektowana w taki sposób, aby obszary, przez które może przejść postać, były 

wystarczająco duże, aby kilka postaci nie sklejało się ze sobą. Spójrz na przykład na szerokość 

większości korytarzy w grach drużynowych, które posiadasz. Zazwyczaj są one znacznie większe niż 

szerokość jednego znaku. Podczas korzystania z taktycznego odnajdywania ścieżki często występuje w 

drużynie szereg różnych jednostek. Jako całość będą musieli mieć inną mieszankę taktycznych obaw 

związanych z odnajdywaniem ścieżki, niż jakakolwiek osoba miałaby w pojedynkę. W większości 

przypadków można to przybliżyć za pomocą heurystyki najsłabszej postaci: cała drużyna powinna 

korzystać z taktycznych obaw swojego najsłabszego członka. Jeśli istnieje wiele kategorii siły lub 

słabości, nowa mieszanka będzie najgorsza we wszystkich kategoriach. 

Mnożnik terenu : Jednostka rozpoznawcza : Broń ciężka : Piechota : Oddział 



Gradient : 0,1  : 1,4  : 0,3 :  1,4 

Bliskość : 1,0 :  0,6 :  0,5 :  1,0 

Ta tabela przedstawia przykład. W oddziale mamy jednostkę zwiadowczą, jednostkę z bronią ciężką i 

regularną jednostkę żołnierską. Jednostka zwiadowcza stara się unikać kontaktu z wrogiem, ale może 

poruszać się po dowolnym terenie. Jednostka z ciężką bronią stara się omijać trudny teren, ale nie stara 

się unikać starcia. Aby upewnić się, że cała drużyna jest bezpieczna, staramy się znaleźć trasy, które 

ominą zarówno wrogów, jak i trudny teren. Ewentualnie moglibyśmy użyć pewnego rodzaju mieszania 

ciężarów, aby cała drużyna mogła poruszać się po obszarach o umiarkowanie nierównym terenie i dość 

odległych od wrogów. Jest to w porządku, gdy ograniczenia są preferencjami, ale w wielu przypadkach 

są to ograniczenia twarde (na przykład jednostka artyleryjska nie może poruszać się przez las), więc 

najsłabsza heurystyka członka jest zwykle najbezpieczniejsza. Czasami cała drużyna będzie miała inne 

ograniczenia w odnajdywaniu ścieżek niż u każdej osoby. Najczęściej widać to w kategoriach 

przestrzeni. Duża drużyna postaci może nie być w stanie poruszać się przez wąski obszar, przez który 

każdy z członków może z łatwością przejść sam. W tym przypadku musimy wdrożyć pewne zasady 

określające mieszankę czynników taktycznych, które oddział opiera na swoich członkach. Zazwyczaj 

będzie to wydzielony fragment kodu, ale może również składać się z drzewa decyzyjnego, systemu 

eksperckiego lub innej technologii podejmowania decyzji. Zawartość tego algorytmu całkowicie zależy 

od efektów, które próbujesz osiągnąć w swojej grze i rodzajów ograniczeń, z którymi pracujesz. 

Łącznie z odtwarzaczem 

Chociaż wielopoziomowe projekty AI są doskonałe w większości gier drużynowych i drużynowych, nie 

radzą sobie dobrze, gdy gracz jest częścią zespołu. Rysunek pokazuje sytuację, w której osoby 

podejmujące decyzje na wysokim szczeblu podjęły decyzję, którą gracz przypadkowo obalił.  

 

W takim przypadku akcja pozostałych kolegów z drużyny może być zauważalnie słaba dla gracza. W 

końcu decyzja gracza jest rozsądna i byłaby oczekiwana przez każdą rozsądną osobę. To 

wielopoziomowa architektura sztucznej inteligencji powoduje problemy w tej sytuacji. Ogólnie rzecz 

biorąc, gracz zawsze będzie podejmował decyzje za całą drużynę. Projekt gry może obejmować 

wydawanie poleceń graczowi, ale ostatecznie to gracz jest odpowiedzialny za określenie sposobu ich 

wykonania. Jeśli gracz musi podążać wyznaczoną trasą przez poziom, prawdopodobnie uzna, że gra 

będzie dla niego frustrująca: na początku może nie mieć kompetencji do podążania wyznaczoną trasą, 



a później uzna, że liniowość będzie ograniczać. Projektanci gier zwykle omijają tę trudność, narzucając 

graczowi ograniczenia w projektowaniu poziomów. Jasno określając, która trasa jest najlepsza, gracz 

może zostać przekierowany we właściwe miejsca we właściwym czasie. Jeśli jest to zrobione zbyt 

mocno, nadal powoduje to słabe wrażenia z gry. Co chwila w grze nie powinno być wyższych decyzji 

niż gracz. Jeśli umieścimy gracza w hierarchii na górze, inne postacie będą opierać swoje działania 

wyłącznie na tym, czego ich zdaniem gracz chce, a nie na pragnieniu wyższej warstwy decyzyjnej. Nie 

oznacza to oczywiście, że będą w stanie zrozumieć, czego chce gracz, po prostu ich działania nie będą 

z nim kolidować. Rysunek przedstawia architekturę wielopoziomowej sztucznej inteligencji z udziałem 

gracza w strzelance opartej na drużynie.  

 

Zauważ, że między graczem a pozostałymi członkami drużyny nadal istnieją warstwy pośrednie 

sztucznej inteligencji. Pierwszym zadaniem AI jest interpretacja tego, co będzie robił gracz. Może to 

być tak proste, jak sprawdzenie aktualnej lokalizacji gracza i kierunku jego ruchu. Jeśli gracz porusza 

się na przykład korytarzem, sztuczna inteligencja może założyć, że będzie nadal szedł korytarzem. W 

kolejnej warstwie sztuczna inteligencja musi zdecydować o ogólnej strategii dla całej drużyny, która 

może wspierać gracza w pożądanej akcji. Jeśli gracz porusza się korytarzem, drużyna może 

zdecydować, że najlepiej osłonić gracza od tyłu. Gdy gracz zbliża się do skrzyżowania w korytarzu, 

członkowie oddziału mogą również zdecydować się na osłonięcie bocznych przejść. Kiedy gracz 

przenosi się do dużego pokoju, członkowie drużyny mogą zasłonić boki gracza lub zabezpieczyć wyjścia 

z pokoju. 

Ten poziom podejmowania decyzji można osiągnąć za pomocą dowolnego narzędzia decyzyjnego z 

Części 5. Drzewo decyzyjne mogłoby posłużyć jako przykład tutaj. Na podstawie tej ogólnej strategii 

poszczególne postacie podejmują decyzje dotyczące ruchu. Mogą iść tyłem do tyłu za graczem, 

zakrywając plecy lub znaleźć najszybszą drogę przez pokój do wyjścia, które chcą zasłonić. Algorytmy 

na tym poziomie są zwykle pewnego rodzaju odnajdywaniem ścieżki lub sterowaniem zachowaniami. 

Wyraźne zamówienia graczy 



Innym podejściem do włączenia gracza do wielopoziomowej sztucznej inteligencji jest umożliwienie 

mu planowania określonych zamówień. Tak działa gra RTS. Po stronie gracza, gracz jest najwyższym 

poziomem AI. Mogą decydować o rozkazach, które wykona każda postać. Niższe poziomy sztucznej 

inteligencji następnie przyjmij tę kolejność i ustal, jak najlepiej to osiągnąć. Na przykład jednostka może 

otrzymać polecenie zaatakowania wrogiej lokalizacji. System podejmowania decyzji niższego poziomu 

określa, jakiej broni użyć i jaki zasięg zbliżyć, aby wykonać atak. Kolejny niższy poziom pobiera te 

informacje, a następnie wykorzystuje algorytm odnajdywania ścieżki, aby zapewnić trasę, którą może 

następnie podążać system sterowania. Jest to wielopoziomowa sztuczna inteligencja, w której gracz 

na górze wydaje określone rozkazy. Gracz nie jest reprezentowany w grze przez dowolny znak. Istnieją 

wyłącznie jako generałowie, wydający rozkazy. 

Jednak strzelcy zazwyczaj stawiają gracza w centrum akcji. Tutaj również istnieje możliwość włączenia 

rozkazów graczy. Gry drużynowe, takie jak SOCOM: US Navy SEALs , pozwalają graczowi wydawać 

ogólne rozkazy zawierające informacje o jego zamiarach. Może to być tak proste, jak żądanie obrony 

określonej lokalizacji na poziomie gry, osłona ognia lub atak totalny. Tutaj bohaterowie muszą jeszcze 

sporo dokonać interpretacji, aby zachowywać się rozsądnie (a w tej grze często nie robią tego w sposób 

przekonujący). Inny punkt równowagi widać w Full Spectrum Warrior , gdzie zamówienia w stylu RTS 

stanowią większość rozgrywki, ale poszczególne działania postaci mogą być również bezpośrednio 

kontrolowane w niektórych okolicznościach. Problem z identyfikacją intencji jest tak trudny, że warto 

sprawdzić, czy możesz wprowadzić jakieś wyraźne rozkazy graczy do swoich gier drużynowych, 

zwłaszcza jeśli trudno jest sprawić, by drużyna dobrze współpracowała z graczem. 

Strukturyzacja wielopoziomowej sztucznej inteligencji 

Wielopoziomowa sztuczna inteligencja potrzebuje dwóch elementów infrastruktury, aby dobrze 

działać: 

• Mechanizm komunikacji, który może przenosić zamówienia z wyższych warstw w hierarchii w dół. 

Musi to obejmować informacje o ogólnej strategii, celach poszczególnych postaci i zazwyczaj inne 

informacje (takie jak obszary, których należy unikać, ponieważ będą tam inne postacie, a nawet 

kompletne trasy, które należy obrać). 

• Hierarchiczny system planowania, który może wykonywać prawidłowe zachowania we właściwym 

czasie, we właściwej kolejności i tylko wtedy, gdy jest to wymagane. 

Mechanizmy komunikacji omówiono bardziej szczegółowo w rozdziale 11. Wielopoziomowa sztuczna 

inteligencja nie potrzebuje wyrafinowanego mechanizmu komunikacji. Zazwyczaj istnieje tylko kilka 

różnych możliwych komunikatów, które można przekazać, a te mogą być po prostu przechowywane w 

lokalizacji, którą mogą łatwo znaleźć zachowania niższego poziomu. Moglibyśmy na przykład po prostu 

sprawić, by każde zachowanie miało „w zasobniku”, w którym można przechowywać jakieś 

zamówienie. Sztuczna inteligencja wyższej warstwy może następnie zapisywać swoje rozkazy na tacy 

zachowania każdej dolnej warstwy. Planowanie jest zazwyczaj bardziej złożone. W rozdziale 10 

omówiono ogólnie systemy harmonogramowania, a w sekcji 10.1.4 omówiono połączenie ich w 

hierarchiczny system harmonogramowania. Jest to ważne, ponieważ zazwyczaj zachowania niższego 

poziomu mają kilka różnych algorytmów, które mogą uruchamiać w zależności od otrzymywanych 

zamówień. Jeśli sztuczna inteligencja wysokiego poziomu każe postaci pilnować gracza, może użyć 

systemu sterowania ruchem formacji. Jeśli sztuczna inteligencja wysokiego poziomu chce, aby postacie 

eksplorowały, mogą potrzebować odnajdywania ścieżki i być może analizy taktycznej, aby określić, 

gdzie szukać. Oba zestawy zachowań muszą być zawsze dostępne dla postaci, a my potrzebujemy 

solidnego sposobu organizowania zachowań we właściwym czasie bez powodowania spadków liczby 

klatek na sekundę i bez ugrzęźnięcia w setkach linii kodu ze specjalnymi wielkościami liter. Rysunek 



pokazuje hierarchiczny system planowania, który może obsługiwać wielopoziomową sztuczną 

inteligencję opartą na oddziałach, którą widzieliśmy wcześniej w sekcji. 

 

NOWA WSPÓŁPRACA 

Do tej pory przyjrzeliśmy się mechanice współpracy, w której poszczególne postacie podlegają 

pewnego rodzaju kontroli prowadzącej. Kontrolą mogą być wyraźne rozkazy gracza, taktyczne 

narzędzie podejmowania decyzji lub jakikolwiek inny decydent działający w imieniu całej grupy. Jest to 

potężna technika, która naturalnie pasuje do sposobu, w jaki myślimy o celach grupy i rozkazach, które 

je wykonują. Ma jednak słabość polegającą na poleganiu na jakości decyzji na wysokim szczeblu. Jeśli 

postać z jakiegoś powodu nie może zastosować się do decyzji wyższego poziomu, pozostaje bez 

możliwości robienia postępów. 

Zamiast tego moglibyśmy użyć mniej scentralizowanych technik, aby wiele postaci wyglądało, jakby ze 

sobą współpracowało. Nie muszą koordynować w taki sam sposób, jak w przypadku wielopoziomowej 

sztucznej inteligencji, ale biorąc pod uwagę to, co robią nawzajem, mogą wydawać się, że działają jako 

spójna całość. Takie podejście stosuje się w większości gier drużynowych. Każda postać ma swój własny 

sposób podejmowania decyzji, ale podejmowanie decyzji uwzględnia to, co robią inne postacie. Może 

to być tak proste, jak poruszanie się w kierunku innych postaci (co powoduje, że postacie wydają się 

trzymać razem) lub może to być bardziej złożone, takie jak wybór innej postaci do ochrony i 

manewrowanie, aby przez cały czas je chronić. Rysunek przedstawia przykładową maszynę skończoną 

dla czterech postaci w drużynie ogniowej.  



 

Cztery postacie z tą machiną skończonych stanów będą działać jak drużyna, zapewniając wzajemną 

osłonę i sprawiając wrażenie spójnej całości. Nie zapewnia się wskazówek na wyższym poziomie. Jeśli 

któryś z członków zespołu zostanie usunięty, reszta zespołu nadal będzie zachowywać się względnie 

skutecznie, zapewniając sobie bezpieczeństwo i zapewniając w razie potrzeby zdolność ofensywną. 

Moglibyśmy to rozszerzyć i wyprodukować różne maszyny stanu dla każdej postaci, dodając ich 

specjalizację drużynową: grenadier mógł być wybrany do strzelania do wroga za lekką osłoną, 

wyznaczony medyk mógł działać na poległych towarzyszy, a radiooperator mógł wezwać naloty 

przeciwko silnej opozycji. Wszystko to można było osiągnąć dzięki indywidualnym stanom 

maszynowym. 

Skalowalność 

Gdy dodasz więcej postaci do wyłaniającej się grupy współpracującej, osiągniesz próg złożoności. Po 

przekroczeniu tego punktu trudno będzie kontrolować zachowanie grupy. Dokładny moment, w 

którym to nastąpi, zależy od złożoności zachowań każdej osoby. Na przykład algorytm flockingu 

Reynoldsa może skalować się do setek osób z niewielkimi poprawkami algorytmu. Zachowania drużyny 

ogniowej we wcześniejszej sekcji są dobre do sześciu lub siedmiu postaci, po czym stają się mniej 

przydatne. Skalowalność wydaje się zależeć od liczby różnych zachowań, które może wyświetlić każdy 

znak. Dopóki wszystkie zachowania są względnie stabilne (tak jak w algorytmie flokowania), cała grupa 

może przyjąć rozsądne, stabilne zachowanie, nawet jeśli wydaje się to bardzo złożone. Kiedy każda 

postać może przełączyć się w inny tryb (jak w przykładzie automatu skończonego), szybko dostajemy 

się w oscylacje. Problemy pojawiają się, gdy jedna postać zmienia zachowanie, co zmusza inną postać 

do zmiany zachowania, a następnie trzecia, która następnie ponownie zmienia zachowanie pierwszej 

postaci i tak dalej. Pewna histereza w podejmowaniu decyzji może pomóc (np. postać robi to, co robiła 

przez jakiś czas, nawet jeśli zmienią się okoliczności), ale daje nam to tylko trochę czasu i nie może 

rozwiązać problemu. Aby rozwiązać ten problem, mamy dwie możliwości. Po pierwsze, możemy 

uprościć zasady, których przestrzega każda postać. Jest to odpowiednie dla gier z wieloma 

identycznymi postaciami. Jeśli w strzelance mamy do czynienia z 1000 wrogów, to ma sens, że każdy z 

nich jest dość prosty i że wyzwaniem jest ich liczba, a nie indywidualna inteligencja. Z drugiej strony, 

jeśli mamy do czynienia z problemami ze skalowalnością, zanim dojdziemy do dwucyfrowej liczby 

znaków, jest to poważniejszy problem. Najlepszym rozwiązaniem jest skonfigurowanie 

wielopoziomowej sztucznej inteligencji z różnymi poziomami wyłaniającego się zachowania. 



Moglibyśmy mieć zestaw reguł bardzo podobny do przykładu z automatem stanowym, w którym każda 

osoba to cała drużyna, a nie pojedyncza postać. Następnie w każdej drużynie postacie mogą 

odpowiadać na rozkazy wydawane z wyłaniającego się poziomu, albo bezpośrednio wykonując 

rozkazy, albo włączając je jako część procesu podejmowania decyzji, aby uzyskać bardziej wyłaniający 

się i adaptacyjny charakter. To oczywiście oszustwo, jeśli celem jest bycie czysto emergentnym. Ale 

jeśli celem jest uzyskanie świetnej sztucznej inteligencji, która jest dynamiczna i wymagająca (co, nie 

oszukujmy się, powinno być), to często jest to doskonały kompromis. Z mojego doświadczenia wynika, 

że wielu programistów, którzy próbowali zaimplementować pojawiające się zachowania, szybko 

napotkało problemy ze skalowalnością i otrzymali pewną odmianę tego bardziej praktycznego 

podejścia. 

Przewidywalność 

Efektem ubocznym tego rodzaju pojawiającego się zachowania jest to, że często otrzymujesz dynamikę 

grupy, której wyraźnie nie zaprojektowałeś. To jest miecz obosieczny; obserwowanie wyłaniającej się 

inteligencji w grupie może być korzystne, ale nie zdarza się to zbyt często (nie wierz w szum, który 

czytasz o tych rzeczach). Najbardziej prawdopodobnym rezultatem jest to, że grupa zaczyna robić coś 

naprawdę irytującego, co wygląda nieinteligentnie. Wyeliminowanie tej dynamiki może być bardzo 

trudne poprzez dostosowanie zachowań poszczególnych postaci. Jest prawie niemożliwe, aby 

wypracować, jak stworzyć indywidualne zachowania, które przekształcą się dokładnie w rodzaj 

zachowania grupowego, którego szukasz. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepsze, na co możesz 

liczyć, to wypróbowywanie różnych odmian, aż uzyskasz rozsądne zachowanie w grupie, a następnie 

dostosuj je. To może być dokładnie to, czego chcesz. Jeśli szukasz wysoce inteligentnego zachowania 

na wysokim poziomie, zawsze wdrożysz je w sposób jawny. Zachowanie pojawiające się jest przydatne 

i może być zabawne w implementacji, ale z pewnością nie jest to sposób na uzyskanie świetnej 

sztucznej inteligencji przy mniejszym wysiłku. 

SKRYPTOWANIE DZIAŁAŃ GRUPOWYCH 

Dopilnowanie, aby wszyscy członkowie grupy pracowali razem, jest trudne do wykonania od samego 

początku. Potężnym narzędziem jest użycie skryptu, który pokazuje, jakie działania należy wykonać, w 

jakiej kolejności i według jakiego znaku. W rozdziale 5 przyjrzeliśmy się wykonywaniu akcji i akcjom 

skryptowym jako sekwencji podstawowych akcji, które mogą być wykonywane jedna po drugiej. 

Możemy rozszerzyć to na grupy postaci, mając skrypt na znak. W przeciwieństwie do jednej postaci 

występują jednak komplikacje czasowe, które utrudniają utrzymanie iluzji współpracy kilku postaci. 

Rysunek pokazuje sytuację w piłce nożnej, w której dwie postacie muszą współpracować, aby zdobyć 

przyłożenie. Jeśli użyjemy pokazanego prostego skryptu akcji, to cała akcja zakończy się sukcesem w 

pierwszym przypadku, ale porażką w drugim przypadku. 

 



 

Aby skrypty kooperacyjne działały, musimy dodać pojęcie współzależności skryptów. Akcje, które 

wykonuje jedna postać, muszą być zsynchronizowane z akcjami innych postaci. Najprościej możemy to 

osiągnąć za pomocą sygnałów. W miejsce akcji w sekwencji dopuszczamy dwa nowe rodzaje bytu: 

sygnał i czekanie. 

Sygnał: sygnał ma identyfikator. Jest to wiadomość wysłana do wszystkich zainteresowanych. Jest to 

zwykle każde inne zachowanie sztucznej inteligencji, chociaż może być również wysyłane przez 

mechanizm symulacji zdarzeń lub zmysłów z rozdziału 11, jeśli potrzebna jest lepsza kontrola. 

Czekaj: Czekaj ma również identyfikator. Zatrzymuje postęp jakichkolwiek elementów skryptu, chyba 

że otrzyma pasujący sygnał. 

Moglibyśmy pójść dalej i dodać dodatkowe konstrukcje języka programowania, takie jak gałęzie, pętle 

i obliczenia. Dałoby to nam język skryptowy zdolny do dowolnej logiki, ale kosztem znacznie 

zwiększonej trudności implementacji i znacznie większego obciążenia twórców treści, którzy muszą 

tworzyć skrypty. Dodanie samych sygnałów i czekania pozwala nam używać prostych sekwencji akcji 

do wspólnych działań między wieloma postaciami. Oprócz tych elementów synchronizacji, niektóre gry 

dopuszczają również działania, w których do udziału potrzebna jest więcej niż jedna postać. Do 

wspinania się po ścianie może być potrzebnych dwóch żołnierzy w strzelance drużynowej: jeden do 

wspinania się, a drugi do podparcia nogi. W takich przypadkach niektóre czynności w sekwencji mogą 

być współdzielone przez wiele postaci. Czas może być obsługiwany za pomocą czekania, ale akcje są 

zwykle specjalnie oznaczone, więc każda postać ma świadomość, że wykonuje akcję razem, a nie 



niezależnie. Dodając elementy z rozdziału 5, współpracujący sekwencer akcji obsługuje następujące 

elementy podstawowe: 

Akcja zmiany stanu: jest to akcja, która zmienia pewien stan gry bez konieczności wykonywania 

określonej czynności przez jakąkolwiek postać. 

Akcja animacji: jest to akcja, która odtwarza animację postaci i aktualizuje stan gry. Jest to zwykle 

niezależne od innych działań w grze. Często jest to jedyny rodzaj akcji, który może wykonać więcej niż 

jedna postać jednocześnie. Można to zaimplementować za pomocą unikalnych identyfikatorów, aby 

różne postacie mogły zrozumieć, kiedy muszą wykonać czynność razem, a kiedy muszą wykonać tylko 

tę samą czynność w tym samym czasie. 

Akcja AI: Jest to akcja, która uruchamia inną część AI. Często jest to akcja ruchowa, która sprawia, że 

postać przyjmuje określone zachowanie sterujące. To zachowanie można sparametryzować — na 

przykład zachowanie przybycia z ustawionym celem. Może też być 

służy do nakłaniania postaci do szukania celów strzeleckich lub planowania trasy do celu. 

Akcja złożona: Zabiera grupę akcji i wykonuje je w tym samym czasie. 

Sekwencja akcji: bierze grupę akcji i wykonuje je w seriach. 

Sygnał: Wysyła sygnał do innych postaci. 

Czekaj: to czeka na sygnał od innych postaci. 

Implementacja pierwszych pięciu typów została omówiona w rozdziale 5, w tym pseudokod dla akcji 

złożonych i sekwencji akcji. Aby system wykonywania akcji obsługiwał akcje synchroniczne, musimy 

zaimplementować sygnały i oczekiwania. 

Pseudo kod 

Akcję oczekiwania można zrealizować w następujący sposób: 

1 class Wait extends Action: 

2 # The unique identifier for this wait. 

3 identifier: string 

4 

5 # The action to carry out while waiting. 

6 whileWaiting: Action 

7 

8 function canInterrupt() -> bool: 

9 # We can interrupt this action at any time. 

10 return true 

11 

12 function canDoBoth(otherAction: Action) -> bool: 

13 # We can do no other action at the same time, otherwise later 



14 # actions could be carried out despite the fact that we are 

15 # waiting. 

16 return false 

17 

18 function isComplete() -> bool: 

19 # Check if our identifier has been completed. 

20 if globalIdStore.hasIdentifier(identifier): 

21 return true 

22 

23 function execute(): 

24 # Do our wait action. 

25 return whileWaiting.execute() 

Zwróć uwagę, że nie chcemy, aby postać zamarzała podczas oczekiwania. Do klasy dodaliśmy akcję 

oczekiwania, która jest wykonywana podczas oczekiwania postaci. Implementacja sygnału jest jeszcze 

prostsza. Można go zrealizować w następujący sposób: 

1 class Signal extends Action: 

2 # The unique identifier for this signal. 

3 identifier: string 

4 

5 # Checks if the signal has been delivered. 

6 delivered: bool = false 

7 

8 function canInterrupt() -> bool: 

9 # We can interrupt this action at any time. 

10 return true 

11 

12 function canDoBoth(otherAction: Action) -> bool: 

13 # We can do any other action at the same time as this one. We 

14 # won’t be waiting on this action at all, and we shouldn’t 

15 # wait another frame to carry on with our actions. 

16 return true 

17 



18 function isComplete() -> bool: 

19 # This event is complete only after it has delivered its 

20 # signal. 

21 return delivered 

22 

23 function execute(): 

24 # Deliver the signal. 

25 globalIdStore.setIdentifier(identifier) 

26 

27 # Record that we’ve delivered. 

28 delivered = true 

Struktury danych i interfejsy 

Ten kod zakłada, że istnieje centralny magazyn identyfikatorów sygnałów, z którymi można sprawdzić, 

o nazwie globalIdStore. Może to być prosty zestaw skrótów, ale prawdopodobnie powinien być od 

czasu do czasu opróżniany ze starych identyfikatorów. Posiada następujący interfejs: 

1 class IdStore: 

2 function setIdentifier(identifier: string) 

3 function hasIdentifier(identifier: string) -> bool 

Uwagi dotyczące implementacji 

Inną komplikacją tego podejścia jest pomylenie różnych wystąpień sygnału. Jeśli zestaw postaci 

wykona ten sam skrypt więcej niż jeden raz, w sklepie pojawi się sygnał od poprzedniego czasu. Może 

to oznaczać, że żadne z czekających w rzeczywistości nie czeka. Z tego powodu dobrze jest, aby skrypt 

przed uruchomieniem usuwał ze sklepu globalnego wszystkie sygnały, których zamierza użyć. Jeśli 

jednocześnie działa więcej niż jedna kopia skryptu (np. jeśli dwie drużyny wykonują ten sam zestaw 

działań w różnych lokalizacjach), identyfikator będzie musiał zostać dodatkowo ujednoznaczony. Jeśli 

taka sytuacja może mieć miejsce w twojej grze, warto przejść do bardziej precyzyjnej techniki 

przesyłania wiadomości między każdą drużyną. Każda drużyna przekazuje następnie sygnały tylko 

innym członkom drużyny, usuwając wszystkie niejasność. 

Wydajność 

Zarówno sygnał, jak i akcje oczekiwania są O(1) zarówno w czasie, jak iw pamięci. W powyższej 

implementacji klasa Wait musi uzyskać dostęp do interfejsu IdStore, aby sprawdzić sygnały. Jeśli sklep 

jest zbiorem haszującym (co jest jego najbardziej prawdopodobną implementacją), to będzie to O(n/b) 

proces, gdzie n to liczba sygnałów w sklepie, a b to wiadra w zestawie skrótów. Chociaż akcja czekania 

może spowodować, że menedżer akcji przestanie przetwarzać dalsze akcje, algorytm będzie zwracał 

się w stałym czasie w każdej klatce (zakładając, że akcja czekania jest jedyną przetwarzaną). 

Tworzenie skryptów 



Infrastruktura do uruchamiania skryptów to tylko połowa zadania wdrożeniowego. W pełnym silniku 

potrzebujemy jakiegoś mechanizmu, który pozwoli projektantom poziomów lub projektantom postaci 

na tworzenie skryptów. Można to osiągnąć za pomocą prostego pliku tekstowego z prymitywami 

reprezentującymi każdy rodzaj akcji, sygnału i oczekiwania. Alternatywnie, w edytorze silnika gry 

można udostępnić narzędzie, aby umożliwić projektantom tworzenie skryptów z komponentów 

wizualnych. Kolejna sekcja poświęcona taktyce wojskowej zawiera przykładowy zestaw skryptów do 

wspólnej akcji wykorzystywanej w prawdziwym scenariuszu gry. 

TAKTYKA WOJSKOWA 

Do tej pory przyjrzeliśmy się ogólnym podejściom do wdrażania taktycznej lub strategicznej sztucznej 

inteligencji. Większość wymagań technologicznych można spełnić, stosując zdroworozsądkowe 

zastosowania technik, które omówiliśmy w całej książce. Do tego dodajemy specyficzne algorytmy 

rozumowania taktycznego, aby uzyskać lepsze wyobrażenie o ogólnej sytuacji stojącej przed grupą 

postaci. Podobnie jak w przypadku wszystkich prac nad grami, potrzebujemy zarówno technologii 

wspierającej zachowanie, jak i zawartości samego zachowania. Chociaż będzie się to znacznie różnić w 

zależności od gatunku gry i sposobu realizacji postaci, dostępne są zasoby do taktycznych zachowań 

jednostki wojskowej. W szczególności istnieje duża liczba swobodnie dostępnych informacji na temat 

konkretnych taktyk stosowanych zarówno przez armię amerykańską, jak i inne państwa NATO. 

Informacje te składają się z podręczników szkoleniowych przeznaczonych do użytku przez siły 

regularne. W szczególności podręczniki szkolenia piechoty amerykańskiej mogą być cennym źródłem 

do wdrażania taktyki w stylu wojskowym w dowolnym gatunku gier z historycznych gier z okresu II 

wojny światowej aż po daleką przyszłość science fiction czy średniowieczną fantastykę. Zawierają one 

informacje dotyczące sekwencji zdarzeń potrzebnych do osiągnięcia szerokiego zakresu celów, w tym 

operacji wojskowych na terenach miejskich (MOUT), poruszania się po dzikich obszarach, snajperów, 

relacji z ciężką bronią, oczyszczenia pokoju lub budynku oraz utworzenia defensywy obozy. Odkryłem, 

że tego rodzaju informacje najlepiej nadają się do podejścia opartego na skrypcie współpracy, a nie do 

otwartej, wielowarstwowej lub powstającej sztucznej inteligencji. Można utworzyć zestaw skryptów 

reprezentujących poszczególne etapy operacji, a następnie przekształcić je w skrypt wyższego 

poziomu, który koordynuje zdarzenia niższego poziomu. Jak we wszystkich skryptowych zachowaniach, 

trochę informacji zwrotnych jest potrzebne, aby upewnić się, że zachowania pozostają sensowne przez 

cały czas wykonywania skryptu. Efekt końcowy może być głęboko niesamowity: widząc, jak postacie 

poruszają się jako dobrze naoliwiona drużyna bojowa i wykonując złożone serie akcji w odstępach 

czasu, aby osiągnąć swój cel. Jako przykład rodzaju skryptu potrzebnego w typowej sytuacji, spójrzmy 

na implementacje do strzelanki w drużynie halowej. 

Studium przypadku: wojsko zajmuje dom 

Załóżmy, że mamy do czynienia z grą o nowoczesnej militarnej oprawie, w której drużyna AI to oddział 

żołnierzy sił specjalnych specjalizujący się w zadaniach antyterrorystycznych. Ich celem jest szybkie 

przejęcie domu z niezwykłą agresją, aby jak najszybciej zneutralizować zagrożenie ze strony jego 

mieszkańców. W tej symulacji gracz nie jest członkiem zespołu, ale był operatorem kontrolującym, 

planującym działania kilku takich jednostek sił specjalnych. Materiałem źródłowym dla tego projektu 

była „U.S. Army Field Manual 3-06.11 Combined Arms Operations in Urban Terrain” . Ten konkretny 

podręcznik zawiera diagramy krok po kroku dotyczące poruszania się po korytarzach, oczyszczania 

pomieszczeń, poruszania się po skrzyżowaniach i ogólnej walki w pomieszczeniach. 

Rysunek przedstawia kolejność czyszczenia pomieszczeń. Najpierw zespół zbiera się w ustalonym 

formacie przed drzwiami.  



 

 

Po drugie, do pomieszczenia wrzucany jest granat (będzie to granat ogłuszający, jeśli w pomieszczeniu 

mogą znajdować się osoby niebędące w walce lub w przeciwnym razie granat śmiercionośny). Pierwszy 

żołnierz w pomieszczeniu porusza się wzdłuż pobliskiej ściany i zajmuje miejsce w rogu, zakrywając 

pomieszczenie. Drugi żołnierz robi to samo z sąsiednim rogiem. Pozostali żołnierze zajmują środek 

pomieszczenia. Każdy żołnierz strzela do dowolnego celu, który widzi podczas tego ruchu. Gra 

wykorzystuje cztery skrypty: 

• Ustaw się na zewnątrz drzwi. 

• Wrzuć granat. 

• Przejdź do rogu pokoju. 

• Zbocz po wewnętrznej stronie drzwi. 

Skrypt najwyższego poziomu koordynuje kolejno te działania. Ten skrypt musi najpierw obliczyć dwa 

rogi wymagane do prześwitu. Są to dwa rogi najbliżej drzwi, z wyłączeniem rogów, które są zbyt blisko 

drzwi, aby umożliwić zajęcie pozycji obronnej. W implementacji tej gry system taktyki punktów 

orientacyjnych został już wykorzystany do zidentyfikowania wszystkich narożników we wszystkich 

pokojach w grze, wraz z punktami orientacyjnymi dla drzwi i lokalizacji po obu stronach drzwi, zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz. 

Wyznaczenie w ten sposób najbliższych narożników pozwala na użycie tego samego skryptu na 

budynkach o różnych kształtach, jak pokazano na rysunku. 



 

 Interakcje między skryptami (przy użyciu instancji Signal i Wait, które widzieliśmy wcześniej) pozwalają 

zespołowi czekać na eksplozję granatu i poruszać się w skoordynowany sposób do docelowych 

lokalizacji, jednocześnie utrzymując osłonę nad całym pomieszczeniem. Inny skrypt najwyższego 

poziomu jest używany do rozliczenia pokoju dwu- i trzyosobowego (w przypadku wyeliminowania 

jednego lub więcej członków zespołu), chociaż skrypty niższego poziomu są w każdym przypadku 

identyczne. W skrypcie trzyosobowym przy drzwiach została tylko jedna osoba (dwie pierwsze nadal 

kręci się po rogach). W skrypcie dwuosobowym zajęte są tylko rogi, a drzwi zostają. 

 



UCZENIE SIĘ 

Uczenie maszynowe (często w skrócie ML, choć będę je nazywać po prostu „uczeniem się”) to gorący 

temat w technologii i biznesie, a ekscytacja przeniknęła do gier. Zasadniczo uczenie się AI ma potencjał, 

aby dostosować się do każdego gracza, ucząc się jego sztuczek i technik oraz zapewniając spójne 

wyzwanie. Ma potencjał do tworzenia bardziej wiarygodnych postaci: postaci, które mogą poznać 

swoje otoczenie i wykorzystać je z jak najlepszym skutkiem. Ma również potencjał, aby zmniejszyć 

wysiłek potrzebny do stworzenia sztucznej inteligencji specyficznej dla gry: postacie powinny być w 

stanie poznać swoje otoczenie i opcje taktyczne, które zapewniają. W praktyce nie spełnił jeszcze 

swojej obietnicy, i to nie z braku prób. Zastosowanie nauki w grze wymaga starannego planowania i 

zrozumienia pułapek. Odnotowano kilka imponujących sukcesów w budowaniu uczącej się sztucznej 

inteligencji, która uczy się grać w gry, ale mniej w dostarczaniu atrakcyjnych postaci lub wrogów. 

Potencjał jest czasami bardziej atrakcyjny niż rzeczywistość, ale jeśli rozumiesz dziwactwa każdej 

techniki i realistycznie myślisz o tym, jak je stosujesz, nie ma powodu, dla którego nie mógłbyś 

skorzystać z nauki w swojej grze. Istnieje cała gama różnych technik uczenia się, od bardzo prostych 

zmian liczb po złożone sieci neuronowe. Podczas gdy większość uwagi w ciągu ostatnich kilku lat była 

skupiona na „głębokim uczeniu” (forma sieci neuronowych), istnieje wiele innych praktycznych 

podejść. Każda z nich ma swoje własne cechy charakterystyczne, które należy zrozumieć, zanim będą 

mogły zostać użyte w prawdziwych grach. 

PODSTAWY NAUKI 

Możemy podzielić techniki uczenia się na kilka grup w zależności od tego, kiedy następuje uczenie się, 

czego się uczy i jaki wpływ ma uczenie się na zachowanie postaci. 

NAUKA ONLINE LUB OFFLINE 

Nauka może odbywać się podczas gry, podczas gdy gracz gra. Jest to nauka online, która pozwala 

postaciom na dynamiczne dostosowywanie się do stylu gracza i zapewnia bardziej spójne wyzwania. 

W miarę jak gracz gra więcej, komputer może lepiej przewidywać ich charakterystyczne cechy, a 

zachowanie postaci może dostosować do stylu gry. Może to być wykorzystane do tego, aby wrogowie 

stanowili ciągłe wyzwanie lub może być wykorzystane do zaoferowania graczowi większej liczby fabuł, 

które lubią grać. Niestety uczenie się online powoduje również problemy z przewidywalnością i 

testowaniem. Jeśli gra ciągle się zmienia, replikowanie błędów i problemów może być trudne. Jeśli 

wroga postać zdecyduje, że najlepszym sposobem na pokonanie gracza jest uderzenie w ścianę, 

powtórzenie tego zachowania może być koszmarem (w najgorszym przypadku musiałbyś rozegrać całą 

tę samą sekwencję gier, wykonując dokładnie to samo za każdym razem to samo co gracz). Wrócę do 

tego problemu w dalszej części tej sekcji. Większość nauki w grze AI odbywa się w trybie offline, między 

poziomami gry lub częściej w studiu deweloperskim, zanim gra opuści budynek. Odbywa się to poprzez 

przetwarzanie danych o prawdziwych grach i próbie obliczenia z nich strategii lub parametrów. 

Pozwala to na wypróbowanie bardziej nieprzewidywalnych algorytmów uczenia się i wyczerpujące 

testowanie ich wyników. Algorytmy uczenia się w grach są zwykle stosowane w trybie offline; rzadko 

można znaleźć gry, które wykorzystują jakikolwiek rodzaj nauki online. Algorytmy uczenia się są coraz 

częściej wykorzystywane w trybie offline do uczenia się funkcji taktycznych map dla wielu graczy, do 

tworzenia dokładnych danych dotyczących odnajdywania ścieżek i ruchu oraz do uruchamiania 

interakcji z silnikami fizycznymi. Są to bardzo ograniczone aplikacje. Studia eksperymentują z 

wykorzystaniem głębokiego uczenia się w szerszym zakresie, zmuszając postacie do uczenia się 

wyższych zachowań od podstaw. Dopiero okaże się, czy jest to wystarczająco skuteczne, aby w 

znaczący sposób wpłynąć na sposób tworzenia sztucznej inteligencji. Stosowanie nauki w pauzie 

podczas ładowania następnego poziomu gry jest rodzajem nauki offline: postacie nie uczą się tak, jak 



działają. Ale ma wiele takich samych wad, jak nauka online. Musimy zachować krótki czas (czasy 

wczytywania poziomów są zwykle częścią kryteriów akceptacji wydawcy lub producenta konsoli dla gry 

i z pewnością wpływają na satysfakcję graczy). Musimy zadbać o to, aby błędy i problemy można było 

replikować bez powtarzania dziesiątek gier. Musimy upewnić się, że dane z gry są łatwo dostępne w 

odpowiednim formacie (nie możemy użyć długich etapów post-processingu, aby wydobyć dane np. z 

ogromnego pliku dziennika). Większość technik przedstawionych w tym części można zastosować w 

trybie online lub offline. Nie ograniczają się do jednego lub drugiego. Jeśli mają być aplikowane online, 

dane, z których będą się uczyć, są prezentowane tak, jak są generowane przez grę. Jeśli jest używany 

w trybie offline, dane są przechowywane i pobierane jako całość później. 

UCZENIE WEWNĄTRZ BEHAWIORALNE 

Najprostsze rodzaje uczenia się to te, które zmieniają niewielki obszar zachowania postaci. Nie 

zmieniają całej jakości zachowania, ale po prostu trochę je poprawiają. Te techniki uczenia się 

wewnątrzzachowawczego są łatwe do kontrolowania i mogą być łatwe do przetestowania. Przykłady 

obejmują uczenie się prawidłowego celowania, gdy pociski są modelowane przez dokładną fizykę, 

uczenie się najlepszych tras patrolowych wokół poziomu, uczenie się, gdzie znajdują się punkty osłony 

w pokoju i uczenie się, jak skutecznie ścigać unikającą postać. Większość przykładów uczenia się w tym 

części ilustruje uczenie się wewnątrzzachowań. Algorytm uczenia się wewnątrz-zachowań nie pomaga 

postaci zorientować się, że musi zrobić coś zupełnie innego (jeśli postać próbuje osiągnąć wysoką 

półkę, ucząc się biegać i skakać, nie każe jej po prostu użyć na przykład schody). 

UCZENIE SIĘ WZAJEMNYCH ZACHOWAŃ 

Granicą uczenia się sztucznej inteligencji w grach jest uczenie się zachowania. Przez zachowanie 

rozumiem jakościowo inny sposób działania - na przykład postać, która uczy się, że najlepszym 

sposobem na zabicie wroga jest zastawienie zasadzki, lub postać, która uczy się wiązać linę w zaułku, 

aby zatrzymać uciekającego motocyklistę. Postacie, które mogą uczyć się od podstaw, jak działać w 

grze, stanowią wyzwanie dla nawet najlepszych ludzkich graczy. Niestety, tego rodzaju sztuczna 

inteligencja jest na granicy tego, co może być możliwe. Z biegiem czasu można się nauczyć coraz 

większej ilości zachowań postaci, zarówno online, jak i offline. Niektóre z nich mogą polegać na nauce 

wyboru między szeregiem różnych zachowań (chociaż zachowania atomowe nadal będą musiały zostać 

zaimplementowane przez programistę). Wątpliwe, czy nauka wszystkiego będzie opłacalna. 

Podstawowe systemy ruchu, narzędzia do podejmowania decyzji, zestawy dostępnych zachowań i 

podejmowanie decyzji na wysokim poziomie prawie na pewno będą łatwiejsze i szybsze do 

bezpośredniego wdrożenia. Można je następnie ulepszyć za pomocą uczenia się 

wewnątrzzachowawczego w celu dostrojenia parametrów. Granicą uczenia się AI jest podejmowanie 

decyzji. Deweloperzy coraz częściej eksperymentują z zastępowaniem technik omówionych w części 5 

systemami uczenia, w szczególności uczeniem głębokim. Jest to jedyny rodzaj uczenia się między 

zachowaniami, któremu szczegółowo przyjrzę się w tym rozdziale: podejmowanie decyzji między 

ustalonymi zestawami (ewentualnie sparametryzowanych) zachowań. 

OSTRZEŻENIE 

W rzeczywistości uczenie się nie jest tak szeroko stosowane, jak mogłoby się wydawać. Częściowo 

wynika to ze względnej złożoności technik uczenia się (przynajmniej w porównaniu z algorytmami 

odnajdywania ścieżki i ruchu). Jednak twórcy gier cały czas opanowują znacznie bardziej złożone 

techniki symulacji grafiki, sieci i fizyki. Największymi problemami z nauką nie są trudności, ale 

powtarzalność i kontrola jakości. Wyobraź sobie grę, w której wrogie postacie poznają swoje otoczenie 

i poczynania gracza w ciągu kilku godzin rozgrywki. Podczas gry na jednym poziomie zespół QA 

zauważa, że grupa wrogów utknęła w jednej jaskini, nie poruszając się po całej mapie. Możliwe, że ten 



stan Wydajność uje tylko w wyniku określonego zestawu rzeczy, których się nauczyli. W takim 

przypadku znalezienie błędu i późniejsze przetestowanie, czy został on naprawiony, wymaga 

powtórzenia tych samych doświadczeń edukacyjnych. Często jest to niemożliwe. 

To właśnie ten rodzaj nieprzewidywalności jest najczęściej podawanym powodem poważnego 

ograniczenia zdolności uczenia się postaci w grze. Jak często zauważają firmy rozwijające naukę w 

przemyśle, nie da się uniknąć uczenia się przez sztuczną inteligencję rzeczy „niewłaściwych”. Kiedy 

czytasz artykuły akademickie o nauce i grach, często używają dramatycznych scenariuszy, aby 

zilustrować potencjał postaci uczącej się w rozgrywce. Musisz zadać sobie pytanie, czy postać może 

nauczyć się tak dramatycznych zmian w zachowaniu, to czy może nauczyć się również dramatycznie 

złego zachowania: zachowania, które może spełnić swoje własne cele, ale stworzy okropną rozgrywkę? 

Nie możesz mieć ciasta i go zjeść. Im bardziej elastyczna jest Twoja nauka, tym mniej masz kontroli nad 

rozgrywką. Normalnym rozwiązaniem tego problemu jest ograniczenie rodzajów rzeczy, których 

można się nauczyć w grze. Rozsądne jest ograniczenie konkretnego systemu uczenia się na przykład do 

wypracowania miejsc, w których można się ukryć. Ten system uczenia się można następnie 

przetestować, upewniając się, że punkty okładki, które identyfikuje, wyglądają prawidłowo. Nauka 

będzie miała trudności z oddaniem się pokusie; ma jedno zadanie, które można łatwo zwizualizować i 

sprawdzić. W tym modułowym podejściu nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować kilka różnych 

systemów uczenia się (jeden dla punktów osłony, inny dla nauki dokładnego kierowania i tak dalej). 

Należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że nie mogą wchodzić w nieprzyjemne interakcje. 

Sztuczna inteligencja kierująca może nauczyć się strzelać w taki sposób, że często przypadkowo trafia 

w okładkę, którą na przykład wybiera ucząca się okładka sztuczna inteligencja. 

NAUCZANIE SIĘ 

Częstym problemem zidentyfikowanym w większości literatury dotyczącej uczenia się sztucznej 

inteligencji jest nadmierne dopasowanie lub nadmierne uczenie się. Oznacza to, że jeśli ucząca się 

sztuczna inteligencja jest wystawiona na szereg doświadczeń i uczy się z nich, może nauczyć się 

reagowania tylko na te sytuacje. Zwykle chcemy, aby ucząca się sztuczna inteligencja była w stanie 

generalizować na podstawie ograniczonej liczby doświadczeń, które musi być w stanie poradzić sobie 

z szerokim zakresem nowych sytuacji. Różne algorytmy mają różną podatność na nadmierne 

dopasowanie. Szczególnie sieci neuronowe mogą być nadmiernie dopasowane podczas uczenia się, 

jeśli są niewłaściwie sparametryzowane lub jeśli sieć jest zbyt duża dla danego zadania uczenia. 

Wrócimy do tych kwestii, rozważając kolejno każdy algorytm uczenia się. 

ZOO ALGORYTMÓW NAUKI 

Przyjrzymy się algorytmom uczenia się, które stopniowo zwiększają złożoność i wyrafinowanie. 

Najbardziej podstawowe algorytmy, takie jak różne techniki modyfikacji parametrów w następnej 

części często nie są uważane za uczenie się. Na drugim biegunie przyjrzymy się uczeniu 

wzmacniającemu i sieciom neuronowym, obu dziedzinom aktywnych badań nad sztuczną inteligencją, 

które same w sobie są ogromne. Część kończy się przeglądem głębokiego uczenia się. Ale nie będę 

mógł zrobić nic więcej niż tylko zarysować powierzchnię tych zaawansowanych techniki. Miejmy 

nadzieję, że będzie wystarczająco dużo informacji, aby uruchomić algorytmy. Co ważniejsze, mam 

nadzieję, że będzie jasne, dlaczego nie są one jeszcze wszechobecne w grze AI. 

RÓWNOWAGA WYSIŁKU 

Kluczową rzeczą do zapamiętania we wszystkich algorytmach uczenia się jest równowaga wysiłku. 

Algorytmy uczenia się są atrakcyjne, ponieważ można wykonać mniej prac wdrożeniowych. Nie musisz 

przewidywać każdej ewentualności ani sprawiać, by sztuczna inteligencja postaci była szczególnie 



dobra. Zamiast tego tworzysz narzędzie do nauki ogólnego przeznaczenia i pozwalasz mu znaleźć 

naprawdę trudne rozwiązania problemu. Równowaga wysiłku powinna polegać na tym, że uzyskanie 

tego samego rezultatu przy tworzeniu nauki wymaga mniej pracy algorytmu do wykonania części 

pracy. Niestety często nie jest to możliwe. Algorytmy uczenia się mogą wymagać dużo trzymania za 

rękę: prezentowanie danych we właściwy sposób, parametryzacja systemu uczenia się, upewnianie 

się, że ich wyniki są prawidłowe i testowanie ich, aby uniknąć uczenia się niewłaściwych rzeczy. Radzę 

programistom, aby dokładnie rozważyli równowagę wysiłku związanego z nauką. Jeśli technika jest 

bardzo trudna do rozwiązania i wdrożenia przez człowieka, to prawdopodobnie będzie też trudna dla 

komputera. Jeśli człowiek nie jest w stanie wiarygodnie nauczyć się, jak samochód pokonuje zakręty 

na granicy przyczepności opony, to jest mało prawdopodobne, aby komputer nagle stał się łatwy, gdy 

jest wyposażony w algorytm uczenia się wanilii. Aby uzyskać wynik, prawdopodobnie będziesz musiał 

wykonać dużo dodatkowej pracy. Wspaniałe wyniki w pracach naukowych można osiągnąć, gdy 

naukowcy starannie dobierają problem, który muszą rozwiązać, i spędzają dużo czasu na 

dopracowywaniu rozwiązania. Oba są luksusami, na które nie może sobie pozwolić studio AI. 

MODYFIKACJA PARAMETRÓW 

Najprostsze algorytmy uczenia się to te, które obliczają wartość jednego lub więcej parametrów. 

Parametry numeryczne są używane w całym rozwoju sztucznej inteligencji: magiczne liczby używane 

w obliczeniach sterowania, funkcje kosztów do odnajdywania ścieżki, wagi do łączenia obaw 

taktycznych, prawdopodobieństwa w podejmowaniu decyzji i wiele innych obszarów. Wartości te 

często mogą mieć duży wpływ na zachowanie postaci. Na przykład niewielka zmiana 

prawdopodobieństwa podejmowania decyzji może doprowadzić sztuczną inteligencję do zupełnie 

innego stylu gry. Takie parametry są dobrymi kandydatami do nauki. Najczęściej odbywa się to w trybie 

offline, ale zwykle można nim sterować, gdy wykonuje się to w trybie online. 

PARAMETR KRAJOBRAZ 

Powszechnym sposobem rozumienia uczenia się parametrów jest „krajobraz sprawności” lub 

„krajobraz energetyczny”. Wyobraź sobie, że wartość parametru określa lokalizację. W przypadku 

pojedynczego parametru jest to lokalizacja gdzieś wzdłuż linii. Dla dwóch parametrów jest to lokalizacja 

na płaszczyźnie. Dla każdej lokalizacji (tj. dla każdej wartości parametru) istnieje pewna wartość 

energetyczna. Ta wartość energetyczna (często nazywana „wartością sprawności” w niektórych 

technikach uczenia się) pokazuje, jak dobra jest wartość parametru w grze. Możesz myśleć o tym jako 

o partyturze. Możemy wizualizować wartości energii, wykreślając je w stosunku do wartości 

parametrów (patrz rysunek 7.1).  

 

 



W przypadku wielu problemów pomarszczony charakter tego wykresu przypomina krajobraz, 

zwłaszcza gdy problem ma dwa parametry do optymalizacji (tj. tworzy trójwymiarową strukturę). Z 

tego powodu jest zwykle nazywany krajobrazem energetycznym lub fitness. Celem systemu uczenia 

parametrów jest znalezienie najlepszych wartości parametru. Model krajobrazu energetycznego 

zwykle zakłada, że niskie energie są lepsze, dlatego staramy się znaleźć doliny w krajobrazie. Krajobrazy 

fitness są zwykle odwrotne, więc starają się znaleźć szczyty. Różnica między krajobrazami 

energetycznymi i sprawnościowymi jest tylko kwestią terminologii: te same techniki mają 

zastosowanie do obu. Po prostu zamieniasz wyszukiwanie na maksimum (fitness) lub minimum 

(energia). Często okazuje się, że różne techniki faworyzują różne terminologie. W tej części, na 

przykład, wspinaczka górska jest zwykle omawiana w kategoriach krajobrazów sprawnościowych, a 

symulowane wyżarzanie jest omawiane w kategoriach krajobrazów energetycznych. 

Wartości energii i sprawności 

Możliwe jest wygenerowanie wartości energii i sprawności z jakiejś funkcji lub wzoru. Jeśli formuła jest 

prostą formułą matematyczną, możemy ją odróżnić. Jeśli formuła jest różniczkowalna, to jej najlepsze 

wartości można znaleźć wprost. W takim przypadku nie ma potrzeby optymalizacji parametrów. 

Możemy po prostu znaleźć i wykorzystać najlepsze wartości. W większości przypadków jednak taka 

formuła nie istnieje. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy wartość parametru jest odpowiednia, 

jest wypróbowanie jej w grze i sprawdzenie, jak dobrze działa. W takim przypadku potrzebny jest kod, 

który monitoruje wydajność parametru i zapewnia ocenę sprawności lub energii. Wszystkie techniki 

opisane w tej sekcji polegają na posiadaniu takiej wartości wyjściowej. Jeśli na przykład próbujemy 

wygenerować prawidłowe parametry prawdopodobieństwa podejmowania decyzji, możemy kazać 

postaci rozegrać kilka gier i zobaczyć, jak zdobywa punkty. Wartość sprawności to wynik, przy czym 

wysoki wynik wskazuje na dobry wynik. 

W każdej technice przyjrzymy się kilku różnym zestawom parametrów, które należy wypróbować. Jeśli 

na każdy set musimy mieć pięciominutową grę, to nauka może zająć zbyt dużo czasu. Zwykle musi 

istnieć jakiś mechanizm szybkiego określania wartości zestawu parametrów. Może to wiązać się z 

umożliwieniem gry na wiele razy normalnej prędkości, na przykład bez renderowania ekranu. Lub 

możemy użyć zestawu heurystyk, które generują wartość w oparciu o pewne kryteria oceny, bez 

uruchamiania gry. Jeśli nie ma innego sposobu na wykonanie sprawdzenia niż uruchomienie gry z 

graczem, techniki opisane w tym części prawdopodobnie nie będą praktyczne. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby wartość energii lub sprawności zmieniała się w czasie lub zawierała domysły. Często 

wydajność AI zależy od tego, co robi gracz. W przypadku nauki online jest to dokładnie to, czego 

chcemy. Najlepsza wartość parametru będzie się zmieniać wraz z upływem czasu, ponieważ gracz 

zachowuje się inaczej w grze. Algorytmy w tej sekcji dobrze radzą sobie z tego rodzaju niepewnymi i 

zmiennymi wynikami sprawności lub energii. We wszystkich przypadkach założymy, że mamy jakąś 

funkcję, którą możemy podać zestaw wartości parametrów i zwróci ona wartość sprawności lub energii 

dla tych parametrów. Może to być szybki proces (przy użyciu heurystyki) lub może obejmować 

uruchomienie gry i przetestowanie wyniku. Jednak ze względu na algorytmy modyfikacji parametrów 

można to potraktować jako czarną skrzynkę: parametry wchodzą, a wynik punktacji. 

WSPINACZKA 

Początkowo zgaduje się, która wartość parametru jest najlepsza. Może to być całkowicie losowe; może 

opierać się na intuicji programisty lub nawet na wynikach poprzedniego uruchomienia algorytmu. Ta 

wartość parametru jest oceniana w celu uzyskania wyniku. Algorytm następnie próbuje ustalić, w jakim 

kierunku zmienić parametr, aby poprawić jego wynik. Robi to, patrząc na pobliskie wartości każdego 

parametru. Zmienia każdy parametr po kolei, utrzymując inne stałe i sprawdza wynik dla każdego z 



nich. Jeśli zauważy, że wynik zwiększa się w jednym lub kilku kierunkach, przesuwa się w górę o 

najbardziej stromym nachyleniu. Rysunek przedstawia algorytm wspinaczki górskiej skalujący 

krajobraz fitness. 

 

W przypadku pojedynczego parametru wystarczą dwie sąsiednie wartości, po jednej po każdej stronie 

bieżącej wartości. W przypadku dwóch parametrów stosuje się cztery próbki, chociaż więcej próbek w 

okręgu wokół bieżącej wartości może zapewnić lepsze wyniki kosztem dłuższego czasu oceny. 

Wspinaczka górska to bardzo prosta technika optymalizacji parametrycznej. Działa szybko i często daje 

bardzo dobre wyniki. 

Pseudo kod 

Jeden krok algorytmu można uruchomić przy użyciu następującej implementacji: 

1 function optimizeParameters(parameters: float[], func) -> float[]: 

2 # The best parameter change so far. 

3 bestParameterIndex: int = -1 

4 bestTweak: float = 0 

5 

6 # The initial best value is the value of the current 

7 # parameters, no point changing to a worse set. 

8 bestValue: float = func(parameters) 

9 

10 # Loop through each parameter. 

11 for i in 0..parameters.size(): 

12 # Store the current parameter value. 

13 currentParameter: float = parameters[i].value 

14 

15 # Tweak it both up and down. 



16 for tweak in [-STEP, STEP]: 

17 # Apply the tweak. 

18 parameters[i].value += tweak 

19 

20 # Get the value of the function. 

21 value: float = func(parameters[i]) 

22 

23 # Is it the best so far? 

24 if value > bestValue: 

25 # Store it. 

26 bestValue = value 

27 bestParameterIndex = i 

28 bestTweak = tweak 

29 

30 # Reset the parameter to its old value. 

31 parameters[i].value = currentParameter 

32 

33 # We’ve gone through each parameter, check if we 

34 # have found a good set. 

35 if bestParameterIndex >= 0: 

36 # Make the parameter change permanent. 

37 parameters[bestParameterIndex] += bestTweak 

38 

39 # Return the modified parameters, if we found a better 

40 # set, or the parameters we started with otherwise. 

41 return parameters 

Stała STEP w tej funkcji dyktuje rozmiar każdego dostrojenia, które można wykonać. Moglibyśmy to 

zastąpić tablicą z jedną wartością na parametr, jeśli parametry wymagałyby różnych rozmiarów 

kroków. Funkcję OptiParameters można następnie wywoływać wiele razy z rzędu, aby uzyskać 

algorytm pokonywania wzniesień. W każdej iteracji podane parametry są wynikami poprzedniego 

wywołania optimizeParameters. 

1 function hillClimb(initial: float[], steps: int, func) -> float[]: 



2 # Set the initial parameter settings. 

3 parameters: float[] = initial 

4 

5 # Find the initial value for the initial parameters. 

6 value: float = func(parameters) 

7 

8 # Go through a number of steps. 

9 for i in 0..steps: 

10 # Get the new parameter settings. 

11 newParameters: float[] = optimizeParameters(parameters, func) 

12 

13 # Get the new value. 

14 newValue: float = func(newParameters) 

15 

16 # If we can’t improve, then end. 

17 if newValue <= value: 

18 break 

19 

20 # Store the new value for next iteration. 

21 value = newValue 

22 parameters = newParameters 

23 

24 # We’ve either run out of steps, or we can’t improve. 

25 return parameters 

Struktury danych i interfejsy 

Lista parametrów zawiera liczbę elementów dostępnych metodą rozmiaru. Poza tym nie są wymagane 

żadne specjalne interfejsy ani struktury danych. 

Uwagi dotyczące implementacji 

W powyższej implementacji oceniam funkcję na tym samym zestawie parametrów zarówno wewnątrz 

sterownika, jak i funkcji optymalizacji. Jest to marnotrawstwo, zwłaszcza jeśli funkcja oceny jest 

złożona lub czasochłonna. Powinniśmy zezwolić na współdzielenie tej samej wartości, albo przez 

buforowanie jej (aby nie była ponownie szacowana, gdy funkcja oceny jest wywoływana ponownie), 

albo przez przekazanie zarówno wartości, jak i parametrów z powrotem optimParameters. 



Wydajność  

Każda iteracja algorytmu to O(n) w czasie, gdzie n to liczba parametrów. To jest O(1) w pamięci. Liczba 

iteracji jest kontrolowana przez parametr steps. Jeśli parametr steps jest wystarczająco duży, algorytm 

powróci, gdy znajdzie rozwiązanie (tj. ma zestaw parametrów, których nie może dalej poprawić). 

ROZSZERZENIE PODSTAWOWEJ WSPINACZKI NA WZGÓRZE 

Problem wspinaczki podany w powyższym opisie algorytmu jest bardzo łatwy do rozwiązania. Ma jedno 

nachylenie w każdym kierunku od najwyższej wartości sprawności. Podążanie po stoku zawsze 

prowadzi na szczyt. Krajobraz sprawności na rysunku jest bardziej złożony.  

 

Algorytm pokonywania wzniesień pokazuje, że nigdy nie można znaleźć najlepszej wartości parametru. 

Utyka na małym podszczycie w drodze na szczyt główny. Ten podszczyt nazywany jest lokalnym 

maksimum (lub lokalnym minimum, jeśli używamy krajobrazu energetycznego). Im więcej lokalnych 

maksimów Wydajność uje w zadaniu, tym trudniej jest rozwiązać dowolny algorytm. W najgorszym 

przypadku każda sprawność lub wartość energetyczna może być losowa i w ogóle nie skorelowana z 

pobliskimi wartościami. Pokazuje to rysunek i w tym przypadku żaden mechanizm systematycznego 

wyszukiwania nie będzie w stanie rozwiązać problemu.  

 

Podstawowy algorytm pokonywania wzniesień ma kilka rozszerzeń, których można użyć do poprawy 

wydajności, gdy istnieją lokalne maksima. Żadna z nich nie stanowi kompletnego rozwiązania i żadne 

nie działa, gdy krajobraz jest bliski losowości, ale mogą pomóc, jeśli problem nie zostanie przytłoczony 

przez sub-optymalność. 

Pęd 

W przypadku rysunku (i wielu innych) możemy rozwiązać problem wprowadzając pęd. Jeśli 

wyszukiwanie stale się poprawia w jednym kierunku, powinno być kontynuowane w tym kierunku 

przez chwilę, nawet jeśli wydaje się, że sytuacja już się nie poprawia. Można to zaimplementować za 

pomocą terminu pędu. Kiedy alpinista porusza się w określonym kierunku, rejestruje poprawę wyniku, 



którą osiągnął na tym etapie. W następnym kroku dodaje część tej poprawy do wyniku sprawności za 

ponowne poruszanie się w tym samym kierunku, co następnie powoduje, że algorytm ponownie 

porusza się w tym samym kierunku. Takie podejście celowo przestrzeli cel, wykona kilka kroków, aby 

stwierdzić, że sytuacja się pogarsza, a następnie odwróci. Rysunek 7.5przedstawia poprzedni krajobraz 

sprawnościowy z pędem w algorytmie wspinania się po wzniesieniach.  

 

 

Zauważ, że osiągnięcie najlepszej wartości parametru zajmuje znacznie więcej czasu, ale nie utknie tak 

łatwo w drodze do głównego szczytu. 

Rozdzielczość adaptacyjna 

Do tej pory zakładaliśmy, że parametr zmienia się o taką samą wielkość na każdym kroku algorytmu. 

Gdy parametr jest daleko od najlepszej wartości, robienie małych kroków oznacza, że nauka jest 

powolna (zwłaszcza, jeśli wygenerowanie wyniku przez sztuczną inteligencję zajmuje trochę czasu). Z 

drugiej strony, jeśli kroki są duże, optymalizacja może zawsze przekroczyć i nigdy nie osiągnąć 

najlepszej wartości. Rozdzielczość adaptacyjna jest często używana do wykonywania długich skoków 

na początku wyszukiwania i mniejszych później. Tak długo, jak algorytm wspinania się na wzniesienia 

będzie się z powodzeniem poprawiał, będzie nieco zwiększał długość swoich skoków. Kiedy przestaje 

się poprawiać, zakłada, że skoki przekraczają najlepszą wartość i zmniejsza ich rozmiar. To podejście 

można połączyć z terminem pędu lub zastosować samodzielnie w zwykłym wspinaczu górskim. 

Wiele prób 

Wspinaczka górska jest w dużej mierze zależna od wstępnych przypuszczeń. Jeśli początkowe 

przypuszczenie nie dotyczy nachylenia w kierunku najlepszej wartości parametru, osoba wspinająca 

się na wzgórze może całkowicie zjechać w złym kierunku i wspiąć się na niższy szczyt. Rysunek 7.6 

przedstawia tę sytuację. Większość algorytmów wspinaczki górskiej wykorzystuje wiele różnych 

wartości początkowych rozmieszczonych w całym krajobrazie. Na rysunku  prawidłowe optimum 

znajduje się przy trzeciej próbie.  

 



 

W przypadkach, gdy uczenie odbywa się online, a gracz oczekuje, że sztuczna inteligencja nie pogorszy 

się nagle (ponieważ rozpoczyna wspinaczkę ponownie z nową wartością parametru), może to nie być 

odpowiednia technika.  

Znalezienie Global Optimum 

Do tej pory rozmawialiśmy tak, jakby celem było znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania. Jest 

to niewątpliwie nasza najważniejsza aspiracja, ale stoimy przed problemem. W większości problemów 

nie tylko nie mamy pojęcia, jakie jest najlepsze rozwiązanie, ale nawet nie potrafimy go rozpoznać, gdy 

je znajdziemy. Załóżmy, że w grze RTS staramy się zoptymalizować jak najlepsze wykorzystanie 

zasobów na przykład do budowy lub badań. Możemy przeprowadzić 200 prób i stwierdzić, że jeden 

zestaw parametrów jest zdecydowanie najlepszy. Nie możemy jednak zagwarantować, że jest to 

najlepszy ze wszystkich możliwych zestawów. Nawet jeśli wszystkie ostatnie 50 prób dadzą tę samą 

wartość, nie możemy zagwarantować, że nie znajdziemy lepszego zestawu parametrów w następnym 

kroku. Nie ma formuły, którą możemy wypracować, która pozwoliłaby nam stwierdzić, czy rozwiązanie, 

które mamy, jest najlepsze z możliwych. Rozszerzenia dotyczące pokonywania wzniesień, takie jak pęd, 

rozdzielczość adaptacyjna i wielokrotne próby, nie gwarantują, że otrzymamy najlepsze rozwiązanie, 

ale w porównaniu z prostym algorytmem pokonywania wzniesień prawie zawsze szybciej znajdą lepsze 

rozwiązania. W grze musimy zrównoważyć czas spędzony na szukaniu z jakością rozwiązania. W końcu 

gra musi przestać szukać i stwierdzić, że rozwiązanie, które ma, będzie tym, z którego korzysta, 

niezależnie od tego, czy istnieje lepsze. Nazywa się to czasem „satysfakcjonowaniem” (chociaż ten 

termin ma różne znaczenie dla różnych osób): optymalizujemy, aby uzyskać satysfakcjonujący wynik, 

a nie znaleźć najlepszy wynik. 

WYŻARZANIE 

Wyżarzanie to proces fizyczny, w którym temperatura stopionego metalu jest powoli obniżana, co 

pozwala na jego krzepnięcie w wysoce uporządkowany sposób. Obniżenie temperatury nagle prowadzi 

do wewnętrznych naprężeń, słabości i innych niepożądanych efektów. Powolne chłodzenie pozwala 

metalowi znaleźć najniższą konfigurację energetyczną. Jako technika optymalizacji parametrów, 

wyżarzanie wykorzystuje losowy termin do reprezentowania temperatury. Początkowo jest wysoki, 

przez co zachowanie algorytmu jest bardzo losowe. Z biegiem czasu zmniejsza się, a algorytm staje się 

bardziej przewidywalny. Opiera się na standardowym algorytmie wspinaczki pod górę, chociaż zwykle 

myśli się w kategoriach krajobrazów energetycznych, a nie krajobrazów sprawnościowych (stąd 

wspinaczka pod górę staje się zejściem ze wzgórza). Istnieje wiele sposobów wprowadzenia losowości 

do algorytmu zejścia ze wzgórza. Oryginalna metoda wykorzystuje obliczony współczynnik 

prawdopodobieństwa Boltzmanna. Przyjrzymy się temu w dalszej części tej sekcji. Prostsza metoda jest 

jednak częściej implementowana w przypadku prostych aplikacji do uczenia parametrów. 

Metoda bezpośrednia 

Na każdym etapie wspinania się na wzgórze do oceny każdego sąsiada dodawana jest liczba losowa o 

aktualnej wartości. W ten sposób jest jeszcze bardziej prawdopodobne, że zostanie wybrany najlepszy 

sąsiad, ale można go przesłonić dużą liczbą losową. Zakres liczby losowej jest początkowo duży, ale z 

czasem ulega zmniejszeniu. Na przykład losowy zakres wynosi ±10, ocena bieżącej wartości wynosi 0, 

a sąsiedzi mają oceny 20 i 39. Do każdej oceny dodawana jest liczba losowa z zakresu ±10. Możliwe, że 

pierwsza wartość (punktacja 20) zostanie wybrana zamiast drugiej, ale tylko wtedy, gdy pierwsza 

otrzyma losową liczbę +10, a druga losową liczbę −10. W zdecydowanej większości przypadków 

wybrana zostanie druga wartość. Kilka kroków później losowy zakres może wynosić ±1, w którym to 



przypadku nigdy nie można wybrać pierwszego sąsiada. Z drugiej strony, na początku wyżarzania 

losowy zakres może wynosić ±100, gdzie pierwszy sąsiad ma bardzo dużą szansę na wybór. 

Pseudo kod 

Możemy to zastosować bezpośrednio do naszego poprzedniego algorytmu wspinania się pod górę. 

Funkcja optymalizacjiParameters zostaje zastąpiona przez annealParameters 

1 function annealParameters(parameters: float[], func, temp) -> float[]: 

2 # The best parameter change so far. 

3 bestParameterIndex: int = -1 

4 bestTweak: float = 0 

5 

6 # The initial best value is the value of the current parameters, 

7 # no point changing to a worse set. 

8 bestValue: float = func(parameters) 

9 

10 # Loop through each parameter. 

11 for i in 0..parameters.size(): 

12 # Store the current parameter value. 

13 currentParameter: float = parameters[i].value 

14 

15 # Tweak it both up and down. 

16 for tweak in [-STEP, STEP]: 

17 # Apply the tweak. 

18 parameters[i].value += tweak 

19 

20 # Get the value of the function. 

21 value = func(parameters[i]) + randomBinomial() * temp 

22 

23 # Is it the best so far? 

24 # (Remember this is now hill-descent). 

25 if value < bestValue: 

26 # Store it. 

27 bestValue = value 



28 bestParameterIndex = i 

29 bestTweak = tweak 

30 

31 # Reset the parameter to its old value. 

32 parameters[i].value = currentParameter 

33 

34 # We’ve gone through each parameter, check if we have a good set. 

35 if bestParameterIndex >= 0: 

36 # Make the parameter change permanent. 

37 parameters[bestParameterIndex] += bestTweak 

38 

39 # Return the modified parameters, if we found a better set, or the 

40 # parameters we started with otherwise. 

41 return parameters 

Funkcja randomBiomial jest zaimplementowana jako 

1 funkcja randomBinomial() -> zmiennoprzecinkowa: 

2 zwróć losowo() - losowo() 

jak w poprzednich częściach . 

Funkcja wspinania się na główne wzgórze powinna teraz wywoływać annealParameters, a 

nieOptimizeParameters. 

Uwagi dotyczące implementacji 

Zmieniłem kierunek operacji porównania w środku algorytmu. Ponieważ algorytmy wyżarzania są 

zwykle pisane w oparciu o krajobrazy energetyczne, zmieniłem implementację tak, aby teraz szukała 

niższej wartości funkcji. 

Wydajność  

Charakterystyki wydajności algorytmu są takie jak poprzednio: O(n) w czasie i O(1) w pamięci. 

Prawdopodobieństwo Boltzmanna 

Motywowany procesem fizycznego wyżarzania, oryginalny algorytm symulowanego wyżarzania 

wykorzystywał bardziej złożoną metodę wprowadzania czynnika losowego do wspinaczki górskiej. 

Opierał się na nieco mniej złożonym algorytmie wspinaczki pod górę. W naszym algorytmie 

pokonywania wzniesień oceniamy wszystkich sąsiadów o aktualnej wartości i ustalamy, do którego 

najlepiej się przenieść. Nazywa się to często wspinaczką o „najbardziej stromym nachyleniu”, ponieważ 

porusza się w kierunku, który przyniesie najlepsze rezultaty. Prostszy algorytm pokonywania wzniesień 

po prostu się przesunie, gdy tylko znajdzie pierwszego sąsiada z lepszym wynikiem. Może nie jest to 

najlepszy kierunek, ale mimo wszystko jest to poprawa. Możemy połączyć wyżarzanie z tym prostszym 



algorytmem pokonywania wzniesień w następujący sposób. Jeśli znajdziemy sąsiada, który ma niższy 

(lepszy) wynik, wybieramy go jak zwykle. Jeśli sąsiad ma gorszy wynik, obliczamy energię, którą 

uzyskamy, przenosząc się tam, ΔE. Wykonujemy ten ruch z prawdopodobieństwem proporcjonalnym 

do 

 

gdzie T jest aktualną temperaturą symulacji (odpowiadającą ilości losowości). Podobnie jak 

poprzednio, w trakcie procesu wartość T jest obniżana. 

Pseudo kod 

Krok optymalizacji Boltzmanna możemy wdrożyć w następujący sposób: 

1 function boltzmannAnnealParameters(parameters, func, temp): 

2 # Store the initial value. 

3 initialValue = func(parameters) 

4 

5 # Loop through each parameter. 

6 for i in 0..parameters.size(): 

7 # Store the current parameter value. 

8 currentParameter = parameters[i].value 

9 

10 # Tweak it both up and down. 

11 for tweak in [-STEP, STEP]: 

12 # Apply the tweak. 

13 parameters[i].value += tweak 

14 

15 # Get the value of the function. 

16 value = func(parameters[i]) 

17 

18 # Is it the best so far? 

19 if value < initialValue: 

20 # Return it. 

21 return parameters 

22 



23 # Otherwise check if we should do it anyway. 

24 else: 

25 # Calculate the energy gain and coefficient. 

26 energyGain = value - initialValue 

27 boltzmannCoeff = exp(-energyGain / temp) 

28 

29 # Randomly decide whether to accept it. 

30 if random() < boltzmannCoeff: 

31 # We’re going with the change, return it. 

32 return parameters 

33 

34 # Reset the parameter to its old value. 

35 parameters[i].value = currentParameter 

36 

37 # We found no better parameters, return the originals. 

38 return parameters 

Funkcja exp zwraca wartość e podniesioną do potęgi jej argumentu. Jest to standardowa funkcja w 

większości bibliotek matematycznych. Funkcja sterownika jest taka sama, jak poprzednio, ale teraz 

wywołuje boltzmannAnnealParameters zamiast optimizeParameters. 

Wydajność  

Charakterystyki wydajności algorytmu są takie jak poprzednio: O(n) w czasie i O(1) w pamięci. 

Optymalizacje 

Podobnie jak w przypadku zwykłej wspinaczki pod górę, algorytmy wyżarzania można łączyć z 

technikami pędu i rozdzielczości adaptacyjnej w celu dalszej optymalizacji. Połączenie wszystkich tych 

technik jest jednak często kwestią prób i błędów. Dostrajanie wielkości pędu, zmiana wielkości kroku i 

temperatury wyżarzania, aby działały w harmonii, mogą być trudne. Z mojego doświadczenia wynika, 

że rzadko jestem w stanie dokonać wiarygodnych ulepszeń w wyżarzaniu poprzez dodanie pędu, 

chociaż adaptacyjne rozmiary stopni są przydatne. 

PRZEWIDYWANIE AKCJI 

Często przydaje się możliwość odgadnięcia, co gracze zrobią dalej. Niezależnie od tego, czy chodzi o 

zgadywanie, które przejście zamierzają obrać, jaką broń wybiorą, czy też drogą, którą zaatakują, gra, 

która może przewidzieć działania gracza, może postawić bardziej wymagającego przeciwnika. Ludzie 

notorycznie kiepsko zachowują się losowo. Badania psychologiczne prowadzone są przez 

dziesięciolecia i pokazują, że nie możemy dokładnie losować naszych odpowiedzi, nawet jeśli specjalnie 

się staramy. Wykorzystują to magicy umysłu i doświadczeni gracze w pokera. Często mogą łatwo 

ustalić, co zrobimy lub pomyślimy dalej, na podstawie stosunkowo niewielkiego doświadczenia z tym, 



co zrobiliśmy w przeszłości. Często nie trzeba nawet obserwować poczynań tego samego gracza. Mamy 

wspólne cechy, które są tak głębokie, że nauka przewidywania działań jednego gracza może często 

prowadzić do lepszej gry z zupełnie innym graczem. 

LEWO LUB PRAWO 

Prosta gra w przewidywania to „w lewo lub w prawo”. Jedna osoba trzyma monetę w lewej lub prawej 

ręce. Druga osoba następnie próbuje odgadnąć, w której ręce dana osoba ją ukryła. Chociaż istnieją 

złożone fizyczne prezenty (tzw. „tells”), które wskazują na wybór danej osoby, okazuje się, że komputer 

może również całkiem dobrze radzić sobie w tej grze. Wykorzystamy go jako prototypowe zadanie 

przewidywania akcji. W kontekście gry może to dotyczyć wyboru dowolnego przedmiotu z zestawu 

opcji: wyboru przejścia, broni, taktyki lub punktu osłony. 

SUROWE PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

Najprostszym sposobem przewidzenia wyboru gracza jest zliczanie, ile razy wybrał każdą opcję. To z 

kolei utworzy surowe prawdopodobieństwo, że gracz ponownie wybierze tę akcję. Na przykład, po 20 

przejściu poziomu, jeśli pierwszy fragment został wybrany 72 razy, a drugi 28 razy, sztuczna inteligencja 

będzie w stanie przewidzieć, że gracz wybierze pierwszą trasę. Oczywiście, jeśli sztuczna inteligencja 

zawsze będzie czekać na gracza na pierwszej trasie, gracz bardzo szybko nauczy się korzystać z drugiej 

trasy. Ten rodzaj surowego przewidywania prawdopodobieństwa jest bardzo łatwy do wdrożenia, ale 

daje graczowi dużo informacji zwrotnej, który może wykorzystać informacje zwrotne, aby podejmować 

bardziej losowe decyzje. W powyższym przykładzie postać ustawi się na najbardziej prawdopodobnej 

trasie. Gracz popełni ten błąd tylko raz, a następnie skorzysta z innej drogi. Postać będzie nadal stać 

tam, gdzie nie ma gracza, aż do wyrównania prawdopodobieństw. W końcu gracz nauczy się po prostu 

zmieniać różne trasy i zawsze tęsknić za postacią. 

Kiedy wybór jest dokonywany tylko raz, to tego rodzaju przewidywanie może być wszystkim, co jest 

możliwe. Jeśli prawdopodobieństwa są uzyskiwane od wielu różnych graczy, może to być dobrym 

wskaźnikiem tego, w którą stronę pójdzie nowy gracz. Często trzeba dokonać serii wyborów, albo 

powtórzenia tego samego wyboru, albo serii różnych wyborów. Wczesne wybory mogą mieć dobrą 

moc predykcyjną w porównaniu z późniejszymi wyborami. Możemy zrobić o wiele lepiej niż używając 

surowych prawdopodobieństw. 

DOPASOWANIE ŁAŃCUCHÓW 

Kiedy wybór jest powtarzany kilka razy (na przykład wybór punktów osłony lub broni podczas ataku 

wroga), prosty algorytm dopasowywania ciągów może zapewnić dobrą prognozę. Sekwencja 

dokonanych wyborów jest przechowywana jako ciąg (może to być ciąg liczb lub obiektów, a nie tylko 

ciąg znaków). Na przykład w grze lewo-prawo może to wyglądać jak „LRRLRLLLRRLRLRR”. Aby 

przewidzieć następny wybór, kilka ostatnich wyborów jest wyszukiwanych w ciągu, a wybór, który 

zwykle następuje, jest używany jako przewidywanie. W powyższym przykładzie ostatnie dwa ruchy to 

„RR”. Patrząc wstecz na sekwencję, po dwóch wyborach prawą ręką zawsze następuje lewa, więc 

przewidujemy, że następnym razem gracz wybierze lewą rękę. W tym przypadku sprawdziliśmy dwa 

ostatnie ruchy. Nazywa się to „rozmiarem okna”: używamy rozmiaru okna dwa. 

N-GRAMÓW 

Technika dopasowywania ciągów jest rzadko implementowana przez dopasowanie do ciągu. Częściej 

używa się zestawu prawdopodobieństw podobnego do surowego prawdopodobieństwa z poprzedniej 

sekcji. Jest to znane jako predyktor N-gramowy (gdzie N jest o jeden większe niż parametr rozmiaru 

okna, więc 3-gram byłby predyktorem o rozmiarze okna dwa). W N-Gramie zapisujemy 



prawdopodobieństwa wykonania każdego ruchu, biorąc pod uwagę wszystkie kombinacje wyborów 

dla poprzednich N ruchów. Tak więc w 3-gramowej grze na lewą i prawą stronę śledzimy 

prawdopodobieństwo dla lewej i prawej strony, biorąc pod uwagę cztery różne sekwencje: „LL”, „LR”, 

„RL” i „RR”. To w sumie osiem prawdopodobieństw, ale każda para musi się sumować do jednego. 

Powyższa sekwencja ruchów redukuje się do następujących prawdopodobieństw: 

 

Metoda nieprzetworzonego prawdopodobieństwa jest równoważna algorytmowi dopasowywania 

ciągów z zerowym rozmiarem okna. 

N-gramy w informatyce 

N-gramy są używane w różnych technikach analizy statystycznej i nie ograniczają się do przewidywania. 

Mają zastosowanie zwłaszcza w analizie języków ludzkich. Ściślej, algorytm N-gramów śledzi 

częstotliwość każdej sekwencji, a nie prawdopodobieństwo. Innymi słowy, 3-gramowy będzie śledził, 

ile razy każda sekwencja trzech wyborów była widziana. W przypadku przewidywania, pierwsze dwie 

opcje tworzą okno, a prawdopodobieństwo jest obliczane na podstawie proporcji przypadków, w 

których każda opcja została wybrana do trzeciego wyboru. W implementacji będę postępować zgodnie 

z tym wzorcem, przechowując częstotliwości, a nie prawdopodobieństwa (mają również tę zaletę, że 

są łatwiejsze do aktualizacji), chociaż zoptymalizujemy struktury danych do przewidywania, zezwalając 

na wyszukiwanie tylko przy użyciu opcji okna. 

Pseudo kod 

Predyktor N-Gram możemy zaimplementować w następujący sposób: 

1 class NGramPredictor: 

2 # The frequency data. 

3 data: Hashtable[any[] -> KeyDataRecord] 

4 

5 # The size of the window + 1. 

6 nValue: int 

7 

8 # Register a set of actions with predictor, updating its data. We 

9 # assume actions has exactly nValue elements in it. 

10 function registerSequence(actions: any[]): 

11 # Split the sequence into a key and value. 

12 key = actions[0..nValue] 



13 value = actions[nValue] 

14 

15 # Make sure we’ve got storage. 

16 if not key in data: 

17 keyData = data[key] = new KeyDataRecord() 

18 else: 

19 keyData = data[key] 

20 

21 # Add to the total, and to the count for the value. 

22 keyData.counts[value] += 1 

23 keyData.total += 1 

24 

25 # Get the next action most likely from the given one. We assume 

26 # actions has nValue - 1 elements in it (i.e. the size of the 

27 # window). 

28 function getMostLikely(actions: any[]) -> any: 

29 # Get the key data. 

30 keyData = data[actions] 

31 

32 # Find the highest probability. 

33 highestValue = 0 

34 bestAction = null 

35 

36 # Get the list of actions in the store. 

37 actions = keyData.counts.getKeys() 

38 

39 # Go through each. 

40 for action in actions: 

41 # Check for the highest value. 

42 if keyData.counts[action] > highestValue: 

43 # Store the action. 



44 highestValue = keyData.counts[action] 

45 bestAction = action 

46 

47 # We’ve looked through all actions, if best action is still 

48 # null, then its because we have no data on the given window. 

49 # Otherwise we have the best action to take. 

50 return bestAction 

Za każdym razem, gdy następuje akcja, gra rejestruje ostatnie n akcji za pomocą metody 

registerActions. To aktualizuje liczniki dla N-gramów. Kiedy gra musi przewidzieć, co stanie się dalej, 

przesyła tylko akcje okna do metody getMostLikely, która zwraca najbardziej prawdopodobną akcję 

lub nie zwraca żadnej, jeśli nie znaleziono żadnych danych dla danej akcji. 

Struktury danych i interfejsy 

W pseudokodzie wykorzystałem tablicę mieszającą do przechowywania danych zliczania. Każdy wpis 

w hashu danych jest kluczowym rekordem danych, który ma następującą strukturę: 

1 class KeyDataRecord: 

2 # The counts for each successor action. 

3 counts: Hashtable[any -> int] 

4 

5 # The number of times the window has been seen. 

6 total: int 

Dla każdego zestawu akcji okna istnieje jedna instancja KeyDataRecord. Zawiera liczniki, jak często 

widziana jest każda następna akcja, oraz całkowity członek, który śledzi całkowitą liczbę wyświetleń 

okna. Możemy obliczyć prawdopodobieństwo kolejnego działania, dzieląc jego liczbę przez sumę. Nie 

jest to używane w powyższym algorytmie, ale można je wykorzystać do określenia, jak dokładne może 

być przewidywanie. Postać może zastawić zasadzkę w niebezpiecznym miejscu, na przykład jeśli jest 

bardzo pewna, że gracz wejdzie w jej drogę. W obrębie rekordu element counts jest również tabelą 

mieszającą indeksowaną przez przewidywane działanie. W funkcji getMostLikely musimy być w stanie 

znaleźć wszystkie klucze w tablicy hash counts. Odbywa się to za pomocą metody getKeys. 

Uwagi dotyczące implementacji 

Powyższa implementacja będzie działać z dowolnym rozmiarem okna i może obsługiwać więcej niż 

dwie akcje. Używa tablic mieszających, aby uniknąć zbyt dużego wzrostu, gdy większość kombinacji 

działań nigdy nie jest widoczna. Jeśli jest tylko niewielka liczba akcji, a wszystkie możliwe sekwencje 

mogą być odwiedzane, wówczas bardziej efektywne będzie zastąpienie zagnieżdżonych tablic 

mieszających pojedynczą tablicą. Podobnie jak w przykładzie tabeli na początku tej sekcji, tablica jest 

indeksowana według akcji okna i akcji przewidywanej. Wartości w tablicy zainicjowane na zero są po 

prostu zwiększane, gdy sekwencja jest rejestrowana. Jeden wiersz tablicy można następnie przeszukać, 

aby znaleźć najwyższą wartość, a tym samym najbardziej prawdopodobną akcję. 



Wydajność  

Zakładając, że tablice skrótów nie są pełne (tj. przypisywanie i pobieranie skrótów są procesami o 

stałym czasie), funkcja registerActions ma O(1) w czasie. Funkcja getMostLikely to O(m) w czasie, gdzie 

m jest liczbą możliwych działań (ponieważ musimy przeszukać każdą możliwą następną akcję, aby 

znaleźć najlepszą). Możemy to zamienić, przechowując tablicę mieszającą counts posortowaną według 

wartości. W tym przypadku registerActions będzie miało wartość O(m), a getMostLikely będzie miało 

wartość O(1). W większości przypadków jednak działania będą musiały być rejestrowane znacznie 

częściej, niż są przewidywane, więc podany bilans jest optymalny. Algorytm to O(mn) w pamięci, gdzie 

n jest wartością N. Wartość N to liczba akcji w oknie plus jeden. 

ROZMIAR OKNA 

Zwiększenie rozmiaru okna początkowo zwiększa wydajność algorytmu przewidywania. Dla każdej 

dodatkowej akcji w oknie poprawa zmniejsza się, aż nie ma żadnych korzyści z posiadania większego 

okna, a ostatecznie prognoza staje się gorsza z większym oknem, aż w końcu robimy gorsze prognozy, 

niż gdybyśmy po prostu zgadywali losowo. Dzieje się tak, ponieważ chociaż nasze przyszłe działania są 

przepowiadane przez nasze poprzednie działania, rzadko jest to długi proces przyczynowy. Przyciągają 

nas pewne działania i krótkie sekwencje działań, ale dłuższe sekwencje pojawiają się tylko dlatego, że 

składają się z krótszych sekwencji. Jeśli w naszych działaniach Wydajność uje pewien stopień losowości, 

to bardzo długa sekwencja prawdopodobnie będzie miała w sobie spory stopień losowości. Bardzo 

duży rozmiar okna prawdopodobnie będzie zawierał więcej losowości, a zatem będzie słabym 

predyktorem. Istnieje równowaga w posiadaniu wystarczająco dużego okna, aby dokładnie uchwycić 

sposób, w jaki nasze działania wpływają na siebie nawzajem, bez bycia tak długim, że zostanie 

udaremniony przez naszą losowość. Ponieważ sekwencja działań staje się bardziej losowa, rozmiar 

okna musi zostać zmniejszony. Rysunek pokazuje dokładność N-gramów dla różnych rozmiarów okien 

w sekwencji 1000 prób (dla gry w lewo lub w prawo). 

 

Zauważysz, że największą moc predykcyjną uzyskujemy w 5-gramowym, a większe rozmiary okien 

zapewniają gorszą wydajność. Ale większość mocy 5-gramów jest obecna w 3-gramach. Jeśli użyjemy 

tylko 3 gramów, uzyskamy prawie optymalną wydajność i nie będziemy musieli trenować na tak wielu 

próbkach. Gdy przekroczymy 10 gramów, wydajność przewidywań jest bardzo słaba. Nawet w tej 

bardzo przewidywalnej sekwencji uzyskujemy gorszą wydajność, niż byśmy się spodziewali, gdybyśmy 

zgadli losowo. Ten wykres został stworzony przy użyciu implementacji N-Gram, która jest zgodna z 

algorytmem podanym powyżej. W przewidywaniach, w których możliwe są więcej niż dwa wybory, 

minimalny rozmiar okna musi zostać nieco zwiększony. Rysunek przedstawia wyniki dla mocy 

predykcyjnej w grze pięciu wyborów.  



 

W tym przypadku 3-gram ma zauważalnie mniejszą moc niż 4-gram. W tym przykładzie widzimy 

również, że spadek jest szybszy dla większych rozmiarów okien: duże rozmiary okien stają się gorsze 

szybciej niż wcześniej. Istnieją modele matematyczne, które mogą powiedzieć, jak dobrze predyktor 

N-gramowy przewidzi sekwencję. Czasami są używane do dostrojenia optymalnego rozmiaru okna. 

Jednak nigdy nie widziałem tego w grach, a ponieważ polegają one na możliwości znalezienia pewnych 

niewygodnych właściwości statystycznych sekwencji wejściowej, sugeruję, że prościej jest po prostu 

zacząć od 4 gramów i użyć metody prób i błędów. 

Obawy o pamięć 

Przeciwwagą dla poprawy mocy predykcyjnej są wymagania algorytmu dotyczące pamięci i danych. W 

przypadku gry lewo-prawo każdy dodatkowy ruch w oknie podwaja liczbę prawdopodobieństw, które 

należy przechowywać (jeśli są trzy możliwości zamiast dwóch, potraja liczbę itd.). Ten wzrost wymagań 

dotyczących pamięci może często wymknąć się spod kontroli, chociaż „rzadkie” struktury danych, takie 

jak tablica mieszająca (gdzie nie każda wartość musi mieć przypisaną pamięć), mogą pomóc. 

Długość sekwencji 

Większa liczba prawdopodobieństw wymaga wypełnienia większej liczby przykładowych danych. Jeśli 

większość sekwencji nigdy wcześniej nie była widziana, to predyktor nie będzie bardzo silny. Aby 

osiągnąć optymalną wydajność predykcji, wszystkie prawdopodobne sekwencje okien muszą być 

odwiedzane kilka razy. Oznacza to, że uczenie się trwa znacznie dłużej, a wydajność predyktora może 

wydawać się dość słaba. Ten ostatni problem można do pewnego stopnia rozwiązać za pomocą 

odmiany algorytmu N-gramów: hierarchicznych N-gramów. 

N-GRAMY HIERARCHICZNE 

Kiedy algorytm N-Gram jest używany do nauki online, istnieje równowaga między maksymalną mocą 

predykcyjną a wydajnością algorytmu na początkowych etapach nauki. 

Większy rozmiar okna może poprawić potencjalną wydajność, ale oznacza, że algorytm potrzebuje 

więcej czasu, aby uzyskać rozsądny poziom wydajności. Hierarchiczny algorytm N-Gram skutecznie ma 

kilka algorytmów N-Gram pracujących równolegle, każdy z coraz większymi rozmiarami okna. 

Hierarchiczny 3-gram będzie miał zwykłe 1-gramowe (tj. podejście surowego prawdopodobieństwa), 

2-gramowe i 3-gramowe algorytmy działające na tych samych danych. Po wykonaniu serii działań jest 

ona rejestrowana we wszystkich N-gramach. Na przykład sekwencja „LRR” przekazywana do 

hierarchicznego 3-gramu zostaje zarejestrowana normalnie w 3-gramie, część „RR” zostaje 

zarejestrowana w 2-gramie, a „R” zostaje zarejestrowana w 1- Gram. Gdy wymagana jest prognoza, 

algorytm najpierw wyszukuje akcje okna w 3-gramowym. Jeśli istnieje wystarczająca liczba przykładów 

okna, to używa 3 gramów do wygenerowania swojej prognozy. Jeśli nie wystarczyło, to patrzy na 2-

gramowe. Jeśli to również nie ma wystarczającej liczby przykładów, bierze swoją prognozę z 1-

gramowego. Jeśli żaden z N-gramów nie ma wystarczającej liczby przykładów, algorytm nie zwraca 

żadnej predykcji lub tylko losową predykcję. Ile stanowi „wystarczająco” zależy od aplikacji. Jeśli na 



przykład 3-gram ma tylko jeden wpis dla sekwencji „LRL”, to nie będzie miał pewności, że dokona 

prognozy na podstawie jednego wystąpienia. Jeśli 2-gram ma cztery wpisy dla sekwencji „RL”, to może 

być bardziej pewny. Im więcej możliwych działań, tym więcej przykładów jest potrzebnych do 

dokładnej prognozy. Nie ma jednej poprawnej wartości progowej dla liczby wpisów wymaganych do 

uzyskania ufności. Do pewnego stopnia trzeba to znaleźć metodą prób i błędów. Jednak w nauce online 

sztuczna inteligencja często podejmuje decyzje na podstawie bardzo pobieżnych informacji, więc próg 

pewności może być niewielki (powiedzmy 3 lub 4). W niektórych publikacjach dotyczących uczenia się 

N-gramów wartości ufności są znacznie wyższe. Podobnie jak w wielu obszarach sztucznej inteligencji, 

sztuczna inteligencja w grach może pozwolić sobie na większe ryzyko. 

Pseudo kod 

Hierarchiczny system N-Gram wykorzystuje oryginalny predyktor N-Gram i może być 

zaimplementowany w następujący sposób: 

1 class HierarchicalNGramPredictor: 

2 # Holds an array of n-grams with increasing n values. 

3 ngrams: NGramPredictor[] 

4 

5 # The maximum window size + 1. 

6 nValue: int 

7 

8 # The minimum number of samples an n-gram must have before 

9 # its allowed to predict. 

10 threshold: int 

11 

12 function HierarchicalNGramPredictor(n: int): 

13 # Store the maximum n-gram size. 

14 nValue = n 

15 

16 # Create the array of n-grams. 

17 ngrams = new NGramPredictor[nValue] 

18 

19 for i in 0..nValue: 

20 ngrams[i].nValue = i+1 

21 

22 function registerSequence(actions: any[]): 



23 # Go through each n-gram. 

24 for i in 0..nValue: 

25 # Create the sub-list of actions and register it. 

26 subActions = actions[(nValue - i)..nValue] 

27 ngrams[i].registerSequence(subActions) 

28 

29 function getMostLikely(actions: any[]) -> any: 

30 # Go through each n-gram in descending order. 

31 for i in nValue..0: 

32 # Find the relevant n-gram. 

33 ngram = ngrams[i] 

34 

35 # Get the sub-list of window actions. 

36 subActions = actions[i..] 

37 

38 # Check if we have enough entries. 

39 if subActions in ngram.data and 

40 ngram.data[subActions].count > threshold: 

41 # Get the ngram to do the prediction. 

42 return ngram.getMostLikely(subActions) 

43 

44 # If we get here, it is because no n-gram is over the 

45 # threshold: return no action. 

46 return null 

Do algorytmu dodałem jawny konstruktor, aby pokazać strukturę tablicy N-Gramów. 

Struktury danych i implementacja 

Algorytm używa tych samych struktur danych co poprzednio i ma te same zastrzeżenia dotyczące 

implementacji: jego składowe N-gramy można zaimplementować w dowolny sposób, który jest 

najlepszy dla twojej aplikacji, o ile zmienna count jest dostępna dla każdego możliwego zestawu akcji 

okna. 

Wydajność  



Algorytm to O(n) w pamięci i O(n) w czasie, gdzie n jest najwyższym użytym N-gramem. Metoda 

registerSequence używa metody registerSequence O(1) z klasy N-Gram, więc ogólnie jest O(n). Metoda 

getMostLikely używa raz metody O(n) getMostLikely klasy N-Gram, więc ogólnie jest to O(n). 

Zaufanie 

Powyższy kod używał liczby próbek, aby zdecydować, czy użyć jednego poziomu N-Gramu, czy spojrzeć 

na niższe poziomy. Chociaż w praktyce daje to dobre zachowanie, jest to tylko przybliżenie. To, co nas 

interesuje, to pewność, jaką N-Gram ma w przewidywaniach, których dokona. Zaufanie jest wielkością 

formalną zdefiniowaną w rachunku prawdopodobieństwa, chociaż ma kilka różnych wersji o własnych 

cechach. Liczba próbek to tylko jeden element, który wpływa na pewność. Ogólnie rzecz biorąc, 

zaufanie jest miarą prawdopodobieństwa przypadkowego dojścia do sytuacji. Jeśli 

prawdopodobieństwo przypadkowego dojścia do sytuacji jest niskie, to pewność jest wysoka. Na 

przykład, jeśli mamy cztery wystąpienia „RL”, a za każdym z nich Wydajność uje „R”, to jest duża szansa, 

że po RL zwykle Wydajność uje R, a nasza pewność co do wyboru R w następnej kolejności jest wysoka. 

Jeśli mamy 1000 wystąpień „RL”, po których zawsze Wydajność uje „R”, wtedy pewność przewidywania 

„R” byłaby znacznie wyższa. Z drugiej strony, jeśli po czterech wystąpieniach Wydajność uje „R” w 

dwóch przypadkach i „L” w dwóch przypadkach, to nie będziemy mieli pojęcia, które z nich jest bardziej 

prawdopodobne. Rzeczywiste wartości ufności są bardziej złożone. Muszą wziąć pod uwagę 

prawdopodobieństwo, że mniejszy rozmiar okna przechwyci prawidłowe dane, podczas gdy 

dokładniejszy N-Gram zostanie oszukany przez losową zmienność. Matematyka zaangażowana w to 

wszystko nie jest zwięzła i nie kupuje żadnego wzrostu wydajności. Zawsze używałem tylko prostego 

odcięcia zliczania w tego rodzaju algorytmie. Przygotowując się do tej książki, eksperymentowałem i 

zmieniałem implementację, aby uwzględnić bardziej złożone wartości ufności, ale nie było mierzalnej 

poprawy wydajności. 

ZASTOSOWANIE W WALCE 

Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem przewidywania N-Gram w grach są gry 

walki. Bijatyki, gry walki mieczem i wszelkie inne gry w zwarciu oparte na kombinacjach obejmują 

sekwencje ruchów w określonym czasie. Korzystanie z predyktora N-Gram pozwala sztucznej 

inteligencji przewidzieć, co gracz próbuje zrobić, gdy rozpoczyna sekwencję ruchów. Następnie może 

wybrać odpowiednią odpowiedź. To podejście jest jednak tak potężne, że może zapewnić 

bezkonkurencyjną sztuczną inteligencję. Powszechnym wymogiem w tego rodzaju grach jest usunięcie 

kompetencji z AI, aby gracz miał szansę sportową. Ta aplikacja jest tak głęboko związana z techniką, że 

wielu programistów nie zastanawia się nad nią w innych sytuacjach. Przewidywanie, gdzie będą gracze, 

jakiej broni użyją lub jak będą atakować, to wszystkie obszary, w których można zastosować 

przewidywanie N-Gram. 

NAUKA DECYZJI 

Do tej pory opisałem algorytmy uczenia się, które operują na stosunkowo ograniczonych domenach: 

wartości parametru i przewidywania serii wyborów gracza z ograniczonego zestawu opcji. Aby 

wykorzystać potencjał uczenia się sztucznej inteligencji, musielibyśmy pozwolić sztucznej inteligencji 

nauczyć się podejmować decyzje. Część 5 nakreślił kilka metod podejmowania decyzji; w kolejnych 

sekcjach przyjrzymy się decydentom, którzy dokonują wyboru na podstawie ich doświadczenia. Takie 

podejścia nie mogą zastąpić podstawowych narzędzi decyzyjnych. Na przykład maszyny stanowe 

wyraźnie ograniczają zdolność postaci do podejmowania decyzji, które nie mają zastosowania w danej 

sytuacji (na przykład nie ma sensu wybierać strzelania, jeśli twoja broń nie ma amunicji). Uczenie się 

jest probabilistyczne; zazwyczaj będziesz miał pewne prawdopodobieństwo (choć małe) wykonania 



każdej możliwej akcji. Uczenie się twardych ograniczeń jest notorycznie trudne do połączenia z 

uczeniem się ogólnych wzorców zachowań odpowiednich do przechytrzenia ludzkich przeciwników. 

STRUKTURA UCZENIA SIĘ DECYZJI 

Możemy uprościć proces uczenia się decyzji do łatwego do zrozumienia modelu. Nasza ucząca się 

postać ma kilka opcji zachowania, z których może wybierać. Mogą to być zachowania kierownicze, 

animacje lub strategie wysokiego poziomu w grze wojennej. Ponadto ma pewien zestaw 

obserwowalnych wartości, które może uzyskać z poziomu gry. Mogą to być odległość do najbliższego 

wroga, ilość pozostałej amunicji, względna wielkość armii każdego gracza i tak dalej. Musimy nauczyć 

się kojarzyć decyzje (w formie jednej opcji zachowania do wyboru) z obserwacjami. Z czasem sztuczna 

inteligencja może dowiedzieć się, które decyzje pasują do jakich obserwacji i może poprawić swoją 

wydajność. 

Słaby lub silny nadzór 

Aby poprawić wydajność, musimy przekazać informację zwrotną do algorytmu uczenia. Ta informacja 

zwrotna nazywana jest „nadzorem” i istnieją dwa rodzaje nadzoru wykorzystywane przez różne 

algorytmy uczenia się lub przez różne odmiany tego samego algorytmu. Silna superwizja przybiera 

formę zestawu poprawnych odpowiedzi. Każda seria obserwacji jest powiązana z zachowaniem, które 

należy wybrać. Algorytm uczący się uczy się wybierać właściwe zachowanie na podstawie danych 

wejściowych obserwacji. Te poprawne odpowiedzi są często udzielane przez człowieka. Deweloper 

może chwilę pograć w grę i mieć zegarek AI. Sztuczna inteligencja śledzi zestawy obserwacji i decyzje 

podejmowane przez człowieka. Może wtedy nauczyć się działać w ten sam sposób. Słaby superwizja 

nie wymaga zestawu poprawnych odpowiedzi. Zamiast tego podaje się informację zwrotną na temat 

tego, jak dobre są jego wybory działania. Może to być informacja zwrotna od dewelopera, ale częściej 

jest ona dostarczana przez algorytm, który monitoruje wydajność AI w grze. Jeśli sztuczna inteligencja 

zostanie zastrzelona, monitor wydajności przekaże negatywną informację zwrotną. Jeśli sztuczna 

inteligencja konsekwentnie bije swoich wrogów, opinie będą pozytywne. Silny nadzór jest łatwiejszy 

do wdrożenia i uzyskania dobrego, ale jest mniej elastyczny: wymaga, aby ktoś nauczył algorytm, co 

jest dobre, a co złe. Słaby superwizja może sam nauczyć się tego, co dobre, a co złe, ale znacznie 

trudniej jest go naprawić. Każdy z pozostałych algorytmów uczenia w tym części działa z tego rodzaju 

modelem. Ma dostęp do obserwacji i zwraca jedną akcję do wykonania jako następną. Jest 

nadzorowany słabo lub silnie. 

CZEGO NALEŻY SIĘ NAUCZYĆ? 

Dla każdego realistycznego rozmiaru gry liczba dających się zaobserwować elementów danych będzie 

ogromna, a zakres działań będzie zwykle dość ograniczony. Możliwe jest poznanie bardzo 

skomplikowanych reguł postępowania w bardzo specyficznych okolicznościach. Ta szczegółowa nauka 

jest wymagana, aby postacie działały na wysokim poziomie kompetencji. Jest to charakterystyczne dla 

ludzkiego zachowania: niewielka zmiana w naszych okolicznościach może dramatycznie wpłynąć na 

nasze działania. Jako skrajny przykład, to, czy barykada jest wykonana z litej stali, czy kartonowych 

pudeł, ma duże znaczenie, jeśli zamierzamy użyć jej jako osłony przed nadchodzącym ogniem. Z drugiej 

strony, ponieważ jesteśmy w trakcie uczenia się, poznanie niuansów każdej konkretnej sytuacji zajmie 

dużo czasu. Chcielibyśmy dość szybko ustalić ogólne zasady zachowania. Często będą się mylić (i 

będziemy musieli być bardziej konkretni), ale ogólnie będą przynajmniej wyglądać rozsądnie. 

Szczególnie w przypadku nauki online ważne jest, aby używać algorytmów uczenia się, które działają 

od ogólnych zasad do szczegółów, wypełniając szerokimi pociągnięciami pędzla to, co jest rozsądne, 

zanim spróbujesz być zbyt sprytny. Często „sprytny” etap jest tak trudny do nauczenia, że algorytmy AI 

nigdy tam nie docierają. Będą musieli polegać na ogólnych zachowaniach. 



CZTERY TECHNIKI 

W dalszej części tej części  przyjrzymy się czterem technikom uczenia się podejmowania decyzji. 

Wszystkie cztery były w pewnym stopniu wykorzystywane w grach, ale ich przyjęcie nie było 

przytłaczające. Pierwsza technika, klasyfikacja Naive Bayes, jest tym, co zawsze powinieneś 

wypróbować jako pierwszy. Jest prosty w implementacji i stanowi dobry punkt odniesienia dla bardziej 

skomplikowanych technik. Z tego powodu nawet naukowcy, którzy prowadzą badania nad nowymi 

algorytmami uczenia się, zwykle używają Naive Bayes jako kontroli zdrowia psychicznego. W 

rzeczywistości wiele pozornie obiecujących badań nad uczeniem maszynowym sprowadza się do 

niemożności rozwiązania problemu znacznie lepiej niż naiwny Bayes. Druga technika, nauka drzewa 

decyzyjnego, jest również bardzo praktyczna. Ma również tę ważną właściwość, że możesz spojrzeć na 

wyniki uczenia się, aby zobaczyć, czy ma to sens. Ostatnie dwie techniki, uczenie ze wzmocnieniem i 

sieci neuronowe, mają pewien potencjał dla sztucznej inteligencji w grach, ale są ogromnymi 

dziedzinami, które będę mógł tylko tutaj omówić. Istnieje również wiele innych technik uczenia się, o 

których można przeczytać w literaturze. Współczesne uczenie maszynowe jest mocno zakorzenione w 

statystykach bayesowskich i teorii prawdopodobieństwa, więc pod tym względem wprowadzenie do 

Naive Bayes ma dodatkową zaletę w postaci wprowadzenia do dziedziny. 

KLASYFIKATORY NAIVE BAYES 

Najłatwiejszym sposobem wyjaśnienia klasyfikatorów Naive Bayes jest przykład. Załóżmy, że piszemy 

grę wyścigową i chcemy, aby postać AI nauczyła się stylu gracza pokonującego zakręty. Istnieje wiele 

czynników, które determinują styl pokonywania zakrętów, ale dla uproszczenia przyjrzyjmy się, kiedy 

gracz decyduje się zwolnić na podstawie prędkości i odległości do zakrętu. Na początek możemy nagrać 

pewne dane dotyczące rozgrywki, z których będziemy mogli się uczyć. Oto tabela, która pokazuje, jak 

może wyglądać mały podzbiór takich danych: 

 

Ważne jest, aby wzorce w danych były jak najbardziej oczywiste; w przeciwnym razie algorytm uczenia 

będzie wymagał tyle czasu i danych, że będzie niepraktyczny. Więc pierwszą rzeczą, którą musisz 

zrobić, myśląc o zastosowaniu uczenia się do dowolnego problemu, jest przyjrzenie się swoim danym. 

Kiedy spojrzymy na dane w tabeli, widzimy wyłaniające się wyraźne wzorce. Gracze znajdują się blisko 

lub daleko od narożnika i poruszają się szybko lub wolno. Skodyfikujemy to, oznaczając odległości 

poniżej 20,0 jako „bliskie” i „daleko” w przeciwnym razie. Podobnie powiemy, że prędkości poniżej 

10,0 są uważane za „wolne”, w przeciwnym razie są „szybkie”. To daje nam następującą tabelę 

binarnych atrybutów dyskretnych: 



 

Nawet człowiekowi łatwiej jest teraz dostrzec powiązania między wartościami atrybutów a wyborami 

działań. To jest dokładnie to, na co liczyliśmy, ponieważ sprawi, że nauka będzie szybka i nie będzie 

wymagała zbyt dużej ilości danych. W prawdziwym przykładzie będzie oczywiście o wiele więcej do 

rozważenia, a wzorce mogą nie być tak oczywiste. Ale często znajomość gry sprawia, że dość łatwo jest 

wiedzieć, jak uprościć rzeczy. Na przykład większość graczy kategoryzuje obiekty jako „z przodu”, „po 

lewej”, „po prawej” lub „za”. Zatem podobna kategoryzacja, zamiast używania dokładnych kątów, 

prawdopodobnie ma również sens w nauce. Istnieją również narzędzia statystyczne, które mogą 

pomóc. Narzędzia te mogą znajdować klastry i identyfikować statystycznie istotne kombinacje 

atrybutów. Ale nie mogą się równać ze zdrowym rozsądkiem i praktyką. Upewnienie się, że uczenie ma 

sensowne atrybuty, jest częścią sztuki stosowania uczenia maszynowego, a błędny proces jest jedną z 

głównych przyczyn niepowodzeń. Teraz musimy dokładnie określić, czego chcielibyśmy się nauczyć. 

Chcemy poznać warunkowe prawdopodobieństwo, że gracz zdecyduje się na hamowanie, biorąc pod 

uwagę odległość i prędkość do zakrętu. Wzór na to jest 

 P(hamulec? | odległość, prędkość) 

Następnym krokiem jest zastosowanie reguły Bayesa: 

 

Ważną kwestią dotyczącą reguły Bayesa jest to, że pozwala nam ona wyrazić warunkowe 

prawdopodobieństwo A przy danym B, w kategoriach warunkowego prawdopodobieństwa B przy 

danym A. Zobaczymy, dlaczego jest to ważne, gdy spróbujemy ją zastosować. Ale najpierw nieco 

zmienimy regułę Bayesa, ponieważ: 

 

gdzie α = 1/P(B)  

Jak wyjaśnię później, ta wersja okazuje się łatwiejsza w obsłudze do naszego użytku. Oto zmieniona 

wersja reguły Bayesa zastosowana w naszym przykładzie: 

P(hamulec? | odległość, prędkość) = P(odległość, prędkość | hamulec?)P(hamulec?) 

Następnie zastosujemy naiwne założenie o warunkowej niezależności, aby dać: 

P(odległość, prędkość | hamulec?) = P(odległość | hamulec?)P(prędkość | hamulec?) 

Jeśli pamiętasz jakąkolwiek teorię prawdopodobieństwa, prawdopodobnie widziałeś już wcześniej 

wzór podobny do tego (ale bez części warunkowej) w definicji niezależności. Zestawienie zastosowania 



reguły Bayesa i naiwnego założenia o warunkowej niezależności daje w sumie następującą formułę 

końcową: 

P(hamulec? | odległość, prędkość) = P(odległość j hamulec?)P(prędkość j hamulec?)P(hamulec?)  

Wspaniałą rzeczą w tej ostatecznej wersji jest to, że możemy użyć tabeli wartości, którą 

wygenerowaliśmy wcześniej, aby wyszukać różne prawdopodobieństwa. Aby zobaczyć, jak rozważmy 

przypadek, w którym postać AI próbuje zdecydować, czy hamować, czy nie, w sytuacji, gdy odległość 

do zakrętu wynosi 79,2 a prędkość 12,1. Chcemy obliczyć warunkowe prawdopodobieństwo, że ludzki 

gracz zahamowałby w tej samej sytuacji i wykorzystać to do podjęcia naszej decyzji. Są tylko dwie 

możliwości, albo hamujemy, albo nie. Więc rozważymy każdy z nich po kolei. Najpierw obliczmy 

prawdopodobieństwo hamowania: 

P(hamulec? = Y |odległość = 792; prędkość = 121) 

Zaczynamy od dyskretyzacji tych nowych wartości, aby dać: 

P(hamulec? = Y | daleko; wolno) 

Teraz używamy formuły, którą wyprowadziliśmy w równaniu powyżej, aby dać: 

P(hamulec? = Y | daleko, wolno) = αP(daleko| hamulca? = Y)P(powolne | hamulca? = Y)P(hamować? = 

Y) 

Z tabeli wartości możemy wyliczyć, że dla 5 przypadków, w których ludzie hamowali, są 2 przypadki, 

gdy byli daleko. Szacujemy więc: 

P(daleko | hamulec? = Y) =2/5 

Podobnie możemy policzyć 2 na 5 przypadków, w których ludzie hamują podczas jazdy z małą 

prędkością, co daje: 

P(powolne | hamowanie ? = Y) = 2/5 

Ponownie z tabeli, w sumie było 5 przypadków na 7, w których ludzie w ogóle hamowali, aby podać: 

P(hamulec? = Y) = 5/7 

Ta wartość jest znana jako przesąd, ponieważ reprezentuje prawdopodobieństwo hamowania przed 

jakąkolwiek wiedzą o bieżącej sytuacji. Ważną kwestią dotyczącą przeora jest to, że jeśli wydarzenie 

jest z natury mało prawdopodobne, to przeor będzie niski. Dlatego ogólne prawdopodobieństwo, 

biorąc pod uwagę to, co wiemy o obecnej sytuacji, może być nadal niskie. Na przykład Ebola jest (na 

szczęście) rzadką chorobą, więc uprzednia choroba jest prawie zerowa. Więc nawet jeśli masz jeden z 

objawów, pomnożenie przez poprzedni nadal sprawia, że jest bardzo mało prawdopodobne, że 

faktycznie masz chorobę. Wracając do naszego przykładu hamowania, możemy teraz połączyć 

wszystkie te obliczenia, aby obliczyć warunkowe prawdopodobieństwo hamowania przez gracza w 

obecnej sytuacji: 

P(hamulec? = Y | daleko, wolno) = α4/35 

Ale co z wartością ? Okazuje się, że nie jest to ważne. Aby zobaczyć dlaczego, obliczmy teraz 

prawdopodobieństwo braku hamowania: 

P(hamulec? = N | daleko, wolno) = α1/14 



Powodem, dla którego nie potrzebujemy a, jest to, że się anuluje (musi być dodatnie, ponieważ 

prawdopodobieństwa nigdy nie mogą być mniejsze niż 0): 

α4/35 > α1 /14 => 4/35 > 1/14 

Zatem prawdopodobieństwo hamowania jest większe niż niehamowania. Jeśli postać AI chce 

zachowywać się jak ludzie, od których zebraliśmy dane, to również powinna się zepsuć. 

PSEUDO-KOD 

Najprostsza implementacja klasy NaiveBayesClassifier zakłada, że mamy tylko binarne atrybuty 

dyskretne. 

1 class NaiveBayesClassifier: 

2 # Number of positive examples, none initially. 

3 examplesCountPositive = 0 

4 

5 # Number of negative examples, none initially. 

6 examplesCountNegative = 0 

7 

8 # Number of times each attribute was true for the positive 

9 # examples, initially all zero. 

10 attributeCountsPositive[NUM_ATTRIBUTES] = zeros(NUM_ATTRIBUTES) 

11 

12 # Number of times each attribute was true for the negative 

13 # examples, initially all zero. 

14 attributeCountsNegative[NUM_ATTRIBUTES] = zeros(NUM_ATTRIBUTES) 

15 

16 function update(attributes: bool[], label: bool): 

17 # Check if this is a positive or negative example, update all 

18 # the counts accordingly. 

19 if label: 

20 # Using element-wise addition. 

21 attributeCountsPositive += attributes 

22 examplesCountPositive += 1 

23 else: 

24 attributeCountsNegative += attributes 



25 examplesCountNegative += 1 

26 

27 function predict(attributes: bool[]) -> bool: 

28 # Predict must label this example as a positive or negative 

29 # example. 

30 x = naiveProbabilities(attributes, 

31 attributeCountsPositive, 

32 float(examplesCountPositive), 

33 float(examplesCountNegative)) 

34 y = naiveProbabilities(attributes, 

35 attributeCountsNegative, 

36 float(examplesCountNegative), 

37 float(examplesCountPositive)) 

38 return x >= y 

39 

40 function naiveProbabilities(attributes: bool[], 

41 counts: int, 

42 m: float, 

43 n: float) -> float: 

44 # Compute the prior. 

45 prior = m / (m + n) 

46 

47 # Naive assumption of conditional independence. 

48 p = 1.0 

49 

50 for i in 0..NUM_ATTRIBUTES: 

51 p /= m 

52 if attributes[i]: 

53 p *= counts[i] 

54 else: 

55 p *= m - counts[i] 



56 

57 return prior * p 

Nie jest trudno rozszerzyć algorytm na niebinarne etykiety dyskretne i niebinarne atrybuty dyskretne. 

Zwykle chcemy również zoptymalizować szybkość metody przewidywania. Dotyczy to zwłaszcza 

aplikacji do nauki offline. W takich przypadkach należy wstępnie obliczyć jak najwięcej 

prawdopodobieństw w metodzie aktualizacji. 

UWAGI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA 

Jednym z problemów związanych z mnożeniem małych liczb przez siebie (takich jak 

prawdopodobieństwa) jest to, że przy skończonej precyzji zmiennoprzecinkowej bardzo szybko tracą 

one precyzję i ostatecznie stają się zerem. Zwykłym sposobem rozwiązania tego problemu jest 

przedstawienie wszystkich prawdopodobieństw jako logarytmów, a następnie zamiast mnożenia, 

dodajemy. Jest to jeden z powodów w literaturze, że często można zobaczyć ludzi piszących o 

„prawdopodobieństwie dziennika”. 

NAUKA DRZEWKA DECYZYJNEGO 

W części 5 opisałem drzewa decyzyjne: serie decyzji, które generują akcję do podjęcia w oparciu o zbiór 

obserwacji. Na każdej gałęzi drzewa brano pod uwagę jakiś aspekt świata gry i wybierano inną gałąź. 

W końcu ciąg rozgałęzień prowadzi do działania.  

 

 

Drzewa z wieloma punktami rozgałęzień mogą być bardzo specyficzne i podejmować decyzje na 

podstawie skomplikowanego szczegółu ich obserwacji. Płytkie drzewa, z zaledwie kilkoma gałęziami, 

dają szerokie i ogólne zachowania. Drzew decyzyjnych można się efektywnie uczyć: konstruować 

dynamicznie z zestawów obserwacji i działań dostarczonych przez silny nadzór. Skonstruowane drzewa 

mogą być następnie używane w normalny sposób do podejmowania decyzji podczas rozgrywki. Istnieje 

szereg różnych algorytmów uczenia drzew decyzyjnych używanych do klasyfikacji, przewidywania i 

analizy statystycznej. Te używane w grze AI są zazwyczaj oparte na algorytmie ID3 firmy Quinlan, który 

omówimy w tej sekcji. 

ID3 

W zależności od tego, w kogo wierzysz, ID3 oznacza „Algorytm indukcyjnego drzewa decyzyjnego 3” 

lub „Iteracyjny dychotomizer 3”. Jest to prosty w implementacji, stosunkowo wydajny algorytm 

uczenia drzew decyzyjnych. Jak każdy inny algorytm, ma całą masę optymalizacji przydatnych w 

różnych sytuacjach. Został w dużej mierze zastąpiony w zastosowaniach przemysłowych AI przez 



zoptymalizowane wersje algorytmu: C4, C4.5 i C5. Skoncentrujemy się na podstawowym algorytmie 

ID3, który stanowi podstawę tych optymalizacji. 

Algorytm 

Podstawowy algorytm ID3 wykorzystuje zestaw przykładów obserwacja-działanie. Obserwacje w ID3 

są zwykle nazywane „atrybutami”. Algorytm rozpoczyna się od pojedynczego węzła liścia w drzewie 

decyzyjnym i przypisuje zestaw przykładów do węzła liścia. Następnie dzieli swój bieżący węzeł 

(początkowo pojedynczy węzeł początkowy), tak aby dzielił przykłady na dwie grupy. Podział jest 

wybierany na podstawie atrybutu, a wybrany podział jest tym, który prawdopodobnie stworzy 

najbardziej wydajne drzewo. Po dokonaniu podziału każdy z dwóch nowych węzłów otrzymuje 

podzbiór przykładów, które ich dotyczą, a algorytm powtarza się dla każdego z nich. Algorytm ten jest 

rekurencyjny: począwszy od pojedynczego węzła zastępuje je decyzjami, aż do utworzenia całego 

drzewa decyzyjnego. Przy każdym tworzeniu oddziału dzieli zestaw przykładów między swoje córki, 

dopóki wszystkie przykłady nie zgodzą się na to samo działanie. W tym momencie akcja może zostać 

przeprowadzona; nie ma potrzeby tworzenia kolejnych oddziałów. Proces podziału analizuje po kolei 

każdy atrybut (tj. każdy możliwy sposób podjęcia decyzji) i oblicza zysk informacyjny dla każdego 

możliwego podziału. Decyzją dla tego węzła jest podział o największym zysku informacyjnym. Zysk 

informacji jest właściwością matematyczną, której będziemy musieli przyjrzeć się nieco głębiej. 

Entropia i zdobywanie informacji 

Aby ustalić, który atrybut należy wziąć pod uwagę na każdym kroku, ID3 wykorzystuje entropię działań 

w zestawie. Entropia jest miarą informacji w zestawie przykładów. W naszym przypadku mierzy 

stopień, w jakim działania w zestawie przykładów są ze sobą zgodne. Jeśli wszystkie przykłady mają 

takie samo działanie, entropia wyniesie 0. Jeśli działania są rozłożone równomiernie, entropia wyniesie 

1. Zysk informacji to po prostu zmniejszenie ogólnej entropii. Możesz myśleć o informacjach w zestawie 

jako o stopniu, w jakim przynależność do zestawu determinuje wynik. Jeśli mamy zestaw przykładów 

ze wszystkimi różnymi działaniami, to bycie w zestawie nie mówi nam wiele o tym, jakie działania 

podjąć. Idealnie, chcemy dojść do sytuacji, w której bycie w zestawie mówi nam dokładnie, jakie 

działanie podjąć. Zostanie to wyraźnie zademonstrowane na przykładzie. Załóżmy, że mamy dwie 

możliwe akcje: atak i obrona. Mamy trzy atrybuty: zdrowie, osłonę i amunicję. Dla uproszczenia 

założymy, że każdy atrybut możemy podzielić na prawdę lub fałsz: zdrowy lub zraniony, w osłonie lub 

odsłonięty, z amunicją lub pustą bronią. Wrócimy później do sytuacji z atrybutami, które nie są po 

prostu prawdziwe lub fałszywe. Nasz zestaw przykładów może wyglądać następująco: 

 

Dla dwóch możliwych wyników, ataku i obrony, entropia zestawu działań jest dana wzorem: 

E = -pA log2 pA - pD log2 pD; 

gdzie pA jest proporcją akcji ataku w zestawie przykładów, a pD jest proporcją akcji obrony. W naszym 

przypadku oznacza to, że entropia całego zbioru wynosi 0,971. W pierwszym węźle algorytm sprawdza 

kolejno każdy możliwy atrybut, dzieli zbiór przykładów i oblicza entropię związaną z każdym podziałem. 

Podzielony przez: 



 

Zysk informacyjny dla każdego podziału to zmniejszenie entropii z bieżącego zbioru przykładowego 

(0,971) do entropii zbiorów potomnych. Wyraża się wzorem: 

G = ES - p⊤E⊤ - p⊥E⊥ 

gdzie p⊤ jest proporcją przykładów, dla których atrybut jest prawdziwy, E⊤ jest entropią tych 

przykładów; podobnie p⊥  i E⊥ zapoznaj się z przykładami, dla których atrybut ma wartość false. Z 

równania wynika, że entropie są mnożone przez proporcję przykładów w każdej kategorii. Skłania to 

poszukiwanie w kierunku zrównoważonych gałęzi, w których do każdej kategorii trafia podobna liczba 

przykładów. W naszym przykładzie możemy teraz obliczyć informacje uzyskane przez podzielenie przez 

każdy atrybut: 

 

Tak więc, z naszych trzech atrybutów, amunicja jest zdecydowanie najlepszym wskaźnikiem tego, jakie 

działania musimy podjąć (ma to sens, ponieważ nie możemy atakować bez amunicji). Zgodnie z zasadą 

uczenia się najpierw najbardziej ogólnych rzeczy, używamy amunicji jako naszej pierwszej gałęzi w 

drzewie decyzyjnym. Jeśli będziemy kontynuować w ten sposób, zbudujemy drzewo decyzyjne 

pokazane na rysunku.  

 

 

Zauważ, że zdrowie postaci w ogóle nie jest uwzględnione w tym drzewie; z przykładów, które 

otrzymaliśmy, po prostu nie ma to znaczenia dla decyzji. Gdybyśmy mieli więcej przykładów, 

moglibyśmy znaleźć sytuacje, w których jest to istotne, a drzewo decyzyjne by z niego korzystało. 

Więcej niż dwie akcje 



Ten sam proces działa z więcej niż dwoma akcjami. W tym przypadku obliczenia entropii uogólniają się 

do: 

 

gdzie n to liczba akcji, a pi to proporcja każdej akcji w zestawie przykładów. Większość systemów nie 

ma dedykowanego logarytmu o podstawie 2. Logarytm dla określonej podstawy, logn x, jest określony 

wzorem: 

 

gdzie logarytmy mogą być w dowolnej podstawie (zazwyczaj podstawa e jest najszybsza, ale może to 

być podstawa 10, jeśli masz zoptymalizowaną implementację tego). Więc po prostu podziel wynik 

dowolnego logu przez log(2), aby dać logarytm o podstawie 2. 

Niebinarne atrybuty dyskretne 

Gdy istnieje więcej niż dwie kategorie, do podjęcia decyzji będą więcej niż dwa węzły potomne. 

Formuła uzyskiwanych informacji uogólnia na: 

 

gdzie Si to zestawy przykładów dla każdej z n wartości atrybutu. Poniższy wykaz w naturalny sposób 

radzi sobie z tą sytuacją. Nie przyjmuje żadnych założeń dotyczących liczby wartości, jakie może mieć 

atrybut. Niestety, jak widzieliśmy w części 5, elastyczność posiadania więcej niż dwóch gałęzi na 

decyzję nie jest zbyt przydatna. Jednak nadal nie obejmuje to większości zastosowań. Większość 

atrybutów w grze albo będzie ciągła, albo będzie miała tak wiele różnych możliwych wartości, że 

posiadanie oddzielnej gałęzi dla każdego z nich jest marnotrawstwem. Będziemy musieli rozszerzyć 

podstawowy algorytm, aby radził sobie z ciągłymi atrybutami. Wrócimy do tego rozszerzenia w dalszej 

części tej sekcji. 

Pseudo kod 

Najprostsza implementacja makeTree jest rekurencyjna. Wykonuje pojedynczy podział zestawu 

przykładów, a następnie stosuje się do każdego z podzbiorów, tworząc gałęzie. 

1 function makeTree(examples, attributes, decisionNode): 

2 # Calculate our initial entropy. 

3 initialEntropy = entropy(examples) 

4 

5 # If we have no entropy, we can’t divide further. 

6 if initialEntropy <= 0: 

7 return 



8 

9 # Find the number of examples. 

10 exampleCount = examples.length() 

11 

12 # Hold the best found split so far. 

13 bestInformationGain = 0 

14 bestSplitAttribute 

15 bestSets 

16 

17 # Go through each attribute. 

18 for attribute in attributes: 

19 # Perform the split. 

20 sets = splitByAttribute(examples, attribute) 

21 

22 # Find overall entropy and information gain. 

23 overallEntropy = entropyOfSets(sets, exampleCount) 

24 informationGain = initialEntropy - overallEntropy 

25 

26 # Check if we’ve got the best so far. 

27 if informationGain > bestInformationGain: 

28 bestInformationGain = informationGain 

29 bestSplitAttribute = attribute 

30 bestSets = sets 

31 

32 # Set the decision node’s test. 

33 decisionNode.testValue = bestSplitAttribute 

34 

35 # The list of attributes to pass on down the tree should 

36 # have the one we’re using removed. 

37 newAttributes = copy(attributes) 

38 newAttributes -= bestSplitAttribute 



39 

40 # Fill the daughter nodes. 

41 for set in bestSets: 

42 # Find the value for the attribute in this set. 

43 attributeValue = set[0].getValue(bestSplitAttribute) 

44 

45 # Create a daughter node for the tree. 

46 daughter = new MultiDecision() 

47 

48 # Add it to the tree. 

49 decisionNode.daughterNodes[attributeValue] = daughter 

50 

51 # Recurse the algorithm. 

52 makeTree(set, newAttributes, daughter) 

Ten pseudokod opiera się na trzech kluczowych funkcjach: splitByAttribute pobiera listę przykładów 

oraz atrybut i dzieli je na kilka podzbiorów, tak aby każdy z przykładów w podzbiorze miał tę samą 

wartość tego atrybutu; entropia zwraca entropię listy przykładów; a entropyOfSets zwraca entropię 

listy list (za pomocą podstawowej funkcji entropii). Metoda entropyOfSets przekazuje do niej całkowitą 

liczbę przykładów, aby uniknąć konieczności sumowania rozmiarów każdej listy na liście list. Jak 

zobaczymy poniżej, znacznie ułatwia to implementację. 

Podziel według atrybutów 

Funkcja splitByAttribute ma następującą postać: 

1 function splitByAttribute(examples, attribute): 

2 # Create a set of lists, so we can access each list 

3 # by the attribute value. 

4 sets = {} 

5 

6 for example in examples: 

7 sets[example.getValue(attribute)] += example 

8 

9 return sets 

Ten pseudokod traktuje zmienną sets zarówno jako słownik list (gdy dodaje przykłady na podstawie 

ich wartości), jak i listę list (gdy zwraca zmienną na końcu). Gdy jest używany jako słownik, należy 

zadbać o to, aby poprzednio nieużywane wpisy były pustą listą przed próbą dodania do niej bieżącego 



przykładu. Ta dwoistość nie jest powszechnie obsługiwanym wymogiem dla struktury danych, chociaż 

taka potrzeba pojawia się dość regularnie. Jest to jednak dość łatwe do wdrożenia. 

Entropia 

Funkcja entropii ma następującą postać: 

1 function entropy(examples): 

2 # Get the number of examples. 

3 exampleCount = examples.length() 

4 

5 # Check if we only have one: in that case entropy is 0. 

6 if exampleCount == 0: 

7 return 0 

8 

9 # Otherwise we need to keep a tally of how many of each 

10 # different kind of action we have. 

11 actionTallies = {} 

12 

13 # Go through each example. 

14 for example in examples: 

15 # Increment the appropriate tally. 

16 actionTallies[example.action]++ 

17 

18 # We now have the counts for each action in the set. 

19 actionCount = actionTallies.length() 

20 

21 # If we have only one action then we have zero entropy. 

22 if actionCount == 0: 

23 return 0 

24 

25 # Start with zero entropy. 

26 entropy = 0 

27 



28 # Add in the contribution to entropy of each action. 

29 for actionTally in actionTallies: 

30 proportion = actionTally / exampleCount 

31 entropy -= proportion * log2(proportion) 

32 

33 # Return the total entropy. 

34 return entropy 

W tym pseudokodzie użyłem funkcji log2, która daje logarytm o podstawie 2. Jak widzieliśmy wcześniej, 

można to zaimplementować jako: 

1 function log2(x: float) -> float: 

2 return log(x) / log(2) 

Chociaż jest to całkowicie poprawne, nie jest to konieczne. Nie jesteśmy zainteresowani znalezieniem 

dokładnego zysku informacyjnego. Interesuje nas tylko znalezienie największego zysku 

informacyjnego. Ponieważ logarytmy do dowolnej potęgi dodatniej zachowują tę samą kolejność (tj. 

jeśli log2 x > log2 y to loge x > loge y), możemy po prostu użyć podstawowego logu zamiast log2 i 

zaoszczędzić na dzieleniu zmiennoprzecinkowym. Zmienna actionTallies działa zarówno jako słownik 

indeksowany przez akcję (zwiększamy jej wartości), jak i jako lista (iterujemy przez jej wartości). Można 

to zaimplementować jako podstawową mapę mieszania, chociaż należy zachować ostrożność, aby 

zainicjować wcześniej nieużywany wpis do zera przed próbą jego zwiększenia. 

Entropia zbiorów 

Na koniec możemy zaimplementować funkcję do znalezienia entropii listy list: 

1 function entropyOfSets(sets, exampleCount): 

2 # Start with zero entropy. 

3 entropy = 0 

4 

5 # Get the entropy contribution of each set. 

6 for set in sets: 

7 # Calculate the proportion of the whole in this set. 

8 proportion = set.length() / exampleCount 

9 

10 # Calculate the entropy contribution. 

11 entropy -= proportion * entropy(set) 

12 

13 # Return the total entropy. 



14 return entropy 

Struktury danych i interfejsy 

Oprócz nietypowych struktur danych używanych do gromadzenia podzbiorów i zliczania działań w 

powyższych funkcjach, algorytm wykorzystuje tylko proste listy przykładów. Nie zmieniają one 

rozmiaru po utworzeniu, więc można je zaimplementować jako tablice. Dodatkowe zestawy są 

tworzone, gdy przykłady są dzielone na mniejsze grupy. W C lub C++ rozsądne jest, aby tablice 

odwoływały się za pomocą wskaźnika do pojedynczego zestawu przykładów, zamiast ciągłego 

kopiowania przykładowych danych. 

Pseudo-kod zakłada, że przykłady mają następujący interfejs: 

1 klasa Przykład: 

2 akcja 

3 funkcja getValue(atrybut) 

gdzie getValue zwraca wartość danego atrybutu. Algorytm ID3 nie zależy od liczby atrybutów. Nic 

dziwnego, że akcja zawiera akcję, którą należy wykonać, biorąc pod uwagę wartości atrybutów. 

Uruchamianie algorytmu 

Algorytm rozpoczyna się zestawem przykładów. Zanim będziemy mogli wywołać makeTree, musimy 

uzyskać listę atrybutów i początkowy węzeł drzewa decyzyjnego. Lista atrybutów jest zwykle spójna 

we wszystkich przykładach i ustalona z góry (tj. będziemy wiedzieć, z jakich atrybutów będziemy 

wybierać); w przeciwnym razie możemy potrzebować dodatkowego algorytmu zależnego od aplikacji, 

aby opracować używane atrybuty. 

Początkowy węzeł decyzyjny można po prostu utworzyć jako pusty. Tak więc połączenie może 

wyglądać mniej więcej tak: 

makeTree(allExamples, allAttributes, nowy MultiDecision()) 

Wydajność  

Algorytm to O(a logv n) w pamięci i O(avn logv n) w czasie, gdzie a to liczba atrybutów, v to liczba 

wartości dla każdego atrybutu, a n to liczba przykładów w początkowym zestawie . 

ID3 Z CIĄGŁYMI ATRYBUTAMI 

Algorytmy oparte na ID3 nie mogą działać bezpośrednio z ciągłymi atrybutami i są niepraktyczne, gdy 

istnieje wiele możliwych wartości dla każdego atrybutu. W obu przypadkach wartości atrybutów muszą 

być podzielone na niewielką liczbę odrębnych kategorii (zwykle dwie). Podział ten może być wykonany 

automatycznie jako niezależny proces, a przy istniejących kategoriach reszta algorytmu uczenia drzewa 

decyzyjnego pozostaje identyczna. 

Pojedyncze podziały 

Atrybuty ciągłe mogą służyć jako podstawa decyzji binarnych poprzez wybór poziomu progowego. 

Wartości poniżej poziomu należą do jednej kategorii, a wartości powyżej poziomu należą do innej 

kategorii. Na przykład ciągłą wartość zdrowia można podzielić na kategorie zdrowe i bolesne za 

pomocą jednej wartości progowej. Możemy dynamicznie obliczyć najlepszą wartość progową do użycia 

w procesie podobnym do tego, który służy do określania, którego atrybutu użyć w oddziale. Przykłady 

sortujemy według interesującego nas atrybutu. Pierwszy element z uporządkowanej listy umieszczamy 



w kategorii A, a pozostałe elementy w kategorii B. Mamy teraz podział, więc możemy dokonać podziału 

i obliczyć uzyskane informacje, jak zanim. Powtarzamy proces, przenosząc najniżej ceniony przykład z 

kategorii B do kategorii A i w ten sam sposób obliczając uzyskane informacje. Podział, który dał 

najwięcej informacji, jest używany jako podział. Aby umożliwić poprawną klasyfikację przyszłych 

przykładów spoza zestawu przez drzewo wynikowe, potrzebujemy liczbowej wartości progowej. Jest 

to obliczane poprzez znalezienie średniej najwyższej wartości w kategorii A i najniższej wartości w 

kategorii B. Proces ten polega na próbowaniu każdej możliwej pozycji, aby umieścić próg, który da 

różne zestawy przykładów pochodnych. Znajduje podział z najlepszym zyskiem informacji i 

wykorzystuje go. Ostatni krok konstruuje wartość progową, która poprawnie podzieliłaby przykłady na 

zestawy potomne. Ta wartość jest wymagana, ponieważ gdy drzewo decyzyjne jest używane do 

podejmowania decyzji, nie mamy gwarancji, że otrzymamy te same wartości, które mieliśmy w naszych 

przykładach: próg służy do umieszczenia wszystkich możliwych wartości w kategorii. Jako przykład 

rozważ sytuację podobną do tej w poprzedniej sekcji. Mamy atrybut zdrowia, który może przyjmować 

dowolną wartość z zakresu od 0 do 200. Zignorujemy inne obserwacje i rozważymy zestaw przykładów 

z tym atrybutem. 

 

Zaczynamy od uporządkowania przykładów, podzielenia ich na dwie kategorie i obliczenia uzyskanych 

informacji. 

 

Widzimy, że najwięcej informacji uzyskamy, jeśli ustawimy próg między 25 a 39. Punktem środkowym 

między tymi wartościami jest 32, więc 32 staje się naszą wartością progową. Zauważ, że wartość 

progowa zależy od przykładów w zestawie. Ponieważ zestaw przykładów zmniejsza się w każdej gałęzi 

drzewa, możemy uzyskać różne wartości progowe w różnych miejscach drzewa. Oznacza to, że nie ma 

ustalonej linii podziału. To zależy od kontekstu. Ponieważ dostępnych jest więcej przykładów, wartość 

progowa może być dostrojona i dokładniejsza. Określanie, gdzie podzielić ciągły atrybut, może być 



włączone do kontroli entropii w celu określenia, na który atrybut należy podzielić. W tej postaci nasz 

algorytm jest bardzo podobny do algorytmu drzewa decyzyjnego C4.5. 

Pseudo kod 

Możemy włączyć ten krok progowy do funkcji splitByAttribute z poprzedniego pseudokodu. 

1 function splitByContinuousAttribute(examples, attribute): 

2 # We create a set of lists, so we can access each list 

3 # by the attribute value. 

4 bestGain = 0 

5 bestSets 

6 

7 # Make sure the examples are sorted. 

8 setA = [] 

9 setB = sortReversed(examples, attribute) 

10 

11 # Work out the number of examples and initial entropy. 

12 exampleCount = len(examples) 

13 initialEntropy = entropy(examples) 

14 

15 # Go through each but the last example, 

16 # moving it to set A. 

17 while setB.length() > 1: 

18 # Move the lowest example from A to B. 

19 setB.push(setA.pop()) 

20 

21 # Find overall entropy and information gain. 

22 overallEntropy = entropyOfSets(setA, setB], exampleCount) 

23 informationGain = initialEntropy - overallEntropy 

24 

25 # Check if it is the best. 

26 if informationGain >= bestGain: 

27 bestGain = informationGain 



28 bestSets = [setA, setB] 

29 

30 # Calculate the threshold. 

31 setA = bestSets[0] 

32 setB = bestSets[1] 

33 threshold = setA[setA.length()-1].getValue(attribute) 

34 threshold += setB[setB.length()-1].getValue(attribute) 

35 threshold /= 2 

36 

37 # Return the sets. 

38 return bestSets, threshold 

Funkcja sortReversed pobiera listę przykładów i zwraca listę przykładów w kolejności malejącej 

wartości dla danego atrybutu. W ramach, które opisałem wcześniej dla makeTree, nie było możliwości 

użycia wartości progowej (nie było właściwe, gdyby każda inna wartość atrybutu była wysyłana do innej 

gałęzi). W tym przypadku musielibyśmy rozszerzyć makeTree tak, aby otrzymywało obliczoną wartość 

progową i tworzyło węzeł decyzyjny dla drzewa, które mogłoby z niego korzystać. Wcześniej  opisałem 

odpowiednią klasę FloatDecision. 

Struktury danych i interfejsy 

W powyższym kodzie lista przykładów jest trzymana w stosie. Obiekt jest usuwany z jednej listy i 

dodawany do innej listy za pomocą funkcji push i pop. Wiele struktur danych kolekcji ma te 

podstawowe operacje. Jeśli wdrażasz własne listy, na przykład korzystając z listy połączonej, możesz to 

po prostu osiągnąć, przesuwając wskaźnik „następna” z jednej listy na drugą. 

Wydajność  

Algorytm dzielenia atrybutów to O(n) zarówno w pamięci, jak iw czasie, gdzie n to liczba przykładów. 

Zauważ, że jest to O(n) na atrybut. Jeśli używasz go w ID3, zostanie wywołany raz dla każdego atrybutu. 

Uwagi dotyczące implementacji 

W tej sekcji opisałem drzewo decyzyjne z wykorzystaniem decyzji binarnych (lub przynajmniej tych z 

małą liczbą gałęzi) lub decyzji progowych. W prawdziwej grze prawdopodobnie będziesz potrzebować 

kombinacji zarówno decyzji binarnych, jak i decyzji progowych w ostatecznym drzewie. Algorytm 

makeTree musi wykryć, jaki typ najlepiej pasuje do każdego algorytmu i wywołać odpowiednią wersję 

splitByAttribute. Wynik można następnie skompilować do węzła MultiDecision lub węzła FloatDecision 

(lub innego rodzaju węzłów decyzyjnych, jeśli są odpowiednie, na przykład próg liczby całkowitej). Ten 

wybór zależy od atrybutów, z którymi będziesz pracować w swojej grze. 

Wiele kategorii 

Nie każdą wartość ciągłą najlepiej podzielić na dwie kategorie w oparciu o pojedynczą wartość 

progową. W przypadku niektórych atrybutów istnieją więcej niż dwa wyraźne regiony, które wymagają 

różnych decyzji. Na przykład postać, która jest tylko zraniona, będzie zachowywać się inaczej niż ta, 



która jest prawie martwa. Podobne podejście można zastosować do stworzenia więcej niż jednej 

wartości progowej. Wraz ze wzrostem liczby podziałów następuje wykładniczy wzrost liczby różnych 

scenariuszy, dla których należy obliczyć zyski informacyjne. Istnieje kilka algorytmów wielokrotnego 

podziału danych wejściowych dla najniższej entropii. Ogólnie rzecz biorąc, to samo można osiągnąć za 

pomocą dowolnego algorytmu klasyfikacji, takiego jak sieć neuronowa. Jednak w aplikacjach do gier 

multi-split jest rzadko potrzebny. Ponieważ algorytm ID3 przechodzi przez drzewo, może utworzyć 

kilka węzłów rozgałęzień na podstawie tej samej wartości atrybutu. Ponieważ te podziały będą miały 

różne zestawy przykładów, progi zostaną umieszczone w różnych lokalizacjach. Pozwala to 

algorytmowi efektywnie podzielić atrybut na więcej niż dwie kategorie w dwóch lub więcej węzłach 

gałęzi. Dodatkowe gałęzie nieco spowolnią ostateczne drzewo decyzyjne, ale ponieważ uruchamianie 

drzewa decyzyjnego jest bardzo szybkim procesem, na ogół nie będzie to zauważalne. Rysunek 

przedstawia drzewo decyzyjne utworzone, gdy powyższe przykładowe dane przechodzą przez dwa 

etapy algorytmu. Zauważ, że druga gałąź jest podzielona, dzieląc oryginalny atrybut na trzy sekcje. 

 

 

 

PRZYROSTOWA NAUKA DRZEWA DECYZYJNEGO 

Do tej pory uczenie drzew decyzyjnych opisałem jako jedno zadanie. Podano kompletny zestaw 

przykładów, a algorytm zwraca kompletne drzewo decyzyjne gotowe do użycia. Jest to dobre w 

przypadku uczenia się offline, gdzie duża liczba obserwacji - przykładów działań może być zapewniona 

za jednym razem. Algorytm uczący może poświęcić krótki czas na przetwarzanie zestawu przykładów 

w celu wygenerowania drzewa decyzyjnego. Jednak w przypadku korzystania z Internetu nowe 

przykłady będą generowane podczas działania gry, a drzewo decyzyjne powinno się zmieniać z czasem, 

aby je uwzględnić. Przy niewielkiej liczbie przykładów widoczne są tylko szerokie zaciągnięcia pędzlem, 

a drzewo zazwyczaj musi być dość płaskie. Dzięki setkom lub tysiącom przykładów algorytm może 

wykryć subtelne interakcje między atrybutami i działaniami, a drzewo prawdopodobnie będzie bardziej 

złożone. Najprostszym sposobem obsługi tego skalowania jest ponowne uruchamianie algorytmu za 

każdym razem, gdy dostarczany jest nowy przykład. Gwarantuje to, że drzewo decyzyjne będzie w 

każdym momencie najlepsze z możliwych. Niestety, widzieliśmy, że uczenie się drzewa decyzyjnego 

jest umiarkowanie nieefektywnym procesem. W przypadku dużych baz danych przykładów może to 

okazać się bardzo czasochłonne. 

Algorytmy przyrostowe aktualizują drzewo decyzyjne na podstawie nowych informacji, bez 

konieczności przebudowy całego drzewa. Najprostszym podejściem byłoby wzięcie nowego przykładu 

i wykorzystanie jego obserwacji do przechodzenia przez drzewo decyzyjne. Kiedy docieramy do 

końcowego węzła drzewa, porównujemy akcję tam z akcję w naszym przykładzie. Jeśli są zgodne, 

aktualizacja nie jest wymagana, a nowy przykład można po prostu dodać do zestawu przykładów w 



tym węźle. Jeśli akcje się nie zgadzają, węzeł jest przekształcany w węzeł decyzyjny przy użyciu 

SPLIT_NODE w normalny sposób. Takie podejście jest w miarę dobre, ale zawsze dodaje kolejne 

przykłady na końcu drzewa i może generować ogromne drzewa z wieloma sekwencyjnymi gałęziami. 

Idealnie chcielibyśmy stworzyć jak najbardziej płaskie drzewa, w których akcję do wykonania można 

określić jako tak szybkie jak to możliwe. 

Algorytm 

Najprostszym użytecznym algorytmem przyrostowym jest ID4. Jak sama nazwa wskazuje, jest 

powiązany z podstawowym algorytmem ID3. Zaczynamy od drzewa decyzyjnego stworzonego przez 

podstawowy algorytm ID3. Każdy węzeł w drzewie decyzyjnym przechowuje również zapis wszystkich 

przykładów, które docierają do tego węzła. Przykłady, które przeszły do innej gałęzi drzewa, są 

przechowywane w innym miejscu drzewa. Rysunek przedstawia drzewo ID4 dla przykładu 

przedstawionego wcześniej.  

 

W ID4 skutecznie łączymy drzewo decyzyjne z algorytmem uczenia drzewa decyzyjnego. Aby wesprzeć 

uczenie przyrostowe, możemy poprosić dowolny węzeł w drzewie o aktualizację, podając nowy 

przykład. Gdy zostaniesz poproszony o aktualizację, może się zdarzyć jedna z trzech rzeczy: 

1. Jeśli węzeł jest węzłem końcowym (tzn. reprezentuje akcję) i jeśli dodany przykład ma również tę 

samą akcję, to przykład zostanie dodany do listy przykładów dla tego węzła. 

2. Jeśli węzeł jest węzłem końcowym, ale akcja przykładu nie pasuje, to podejmujemy decyzję w tym 

węźle i używamy algorytmu ID3 do określenia najlepszego podziału do wykonania. 

3. Jeżeli węzeł nie jest węzłem końcowym, to jest to już decyzja. Określamy najlepszy atrybut do 

podjęcia decyzji, dodając nowy przykład do aktualnej listy. Najlepszy atrybut jest określany za pomocą 

metryki zysku informacji, jak widzieliśmy w ID3. 

• Jeśli zwrócony atrybut jest taki sam jak bieżący atrybut decyzji (i tak będzie najczęściej), wtedy 

określamy, na który z węzłów potomnych zostanie zmapowany nowy przykład, i aktualizujemy ten 

węzeł potomny o nowy przykład. 

• Jeśli zwrócony atrybut jest inny, oznacza to, że nowy przykład czyni optymalną inną decyzję. Jeśli 

zmienimy decyzję w tym momencie, całe drzewo znajdujące się dalej w bieżącej gałęzi będzie 

nieważne. Usuwamy więc całe drzewo od aktualnej decyzji w dół i wykonujemy podstawowy algorytm 

ID3 na przykładach obecnej decyzji oraz nowej. 

Zwróć uwagę, że gdy ponownie rozważymy, w odniesieniu do którego atrybutu podjąć decyzję, kilka 

atrybutów może zapewnić ten sam przyrost informacji. Jeżeli jeden z nich jest atrybutem, którego 



aktualnie używamy w decyzji, to faworyzujemy go, aby uniknąć niepotrzebnego przebudowy drzewa 

decyzyjnego. Podsumowując, w każdym węźle w drzewie ID4 sprawdza, czy decyzja nadal zapewnia 

najlepszy zysk informacji w świetle nowego przykładu. Jeśli tak, nowy przykład jest przekazywany do 

odpowiedniego węzła potomnego. Jeśli tak się nie stanie, od tego momentu całe drzewo jest 

przeliczane. Dzięki temu drzewo pozostanie tak płaskie, jak to tylko możliwe. W rzeczywistości drzewo 

wygenerowane przez ID4 będzie zawsze takie samo, jak drzewo wygenerowane przez ID3 dla tych 

samych przykładów wejściowych. W najgorszym przypadku ID4 będzie musiał wykonać tę samą pracę, 

co ID3, aby zaktualizować drzewo. W najlepszym razie jest tak wydajny, jak prosta procedura 

aktualizacji. W praktyce, dla sensownych zestawów przykładów, ID4 jest znacznie szybsze niż 

wielokrotne wywoływanie ID3 za każdym razem i będzie szybsze na dłuższą metę niż prosta procedura 

aktualizacji (ponieważ daje bardziej płaskie drzewa). 

Spacer 

Trudno sobie wyobrazić, jak działa ID4 na podstawie samego opisu algorytmu, więc przeanalizujmy 

przykład. Mamy siedem przykładów. Pierwsze pięć jest podobnych do tych używanych wcześniej: 

 

Używamy ich do tworzenia naszego początkowego drzewa decyzyjnego. Drzewo decyzyjne wygląda 

tak, jak pokazano na rysunku. 

 

Dodajemy teraz dwa nowe przykłady, po jednym na raz, używając ID4: 

 

Pierwszy przykład wchodzi w pierwszy węzeł decyzyjny. ID4 używa nowego przykładu wraz z pięcioma 

istniejącymi przykładami, aby określić, czy amunicja jest najlepszym atrybutem do podjęcia decyzji. Jest 

to zgodne z obecną decyzją, więc przykład jest wysyłany do odpowiedniego węzła potomnego. Obecnie 

węzeł potomny to akcja: atak. Akcja się nie zgadza, więc musimy stworzyć tutaj nową decyzję. 

Korzystając z podstawowego algorytmu ID3, decydujemy się na podjęcie decyzji na podstawie okładki. 



Każda z córek tej nowej decyzji ma tylko jeden przykład, a zatem są węzłami działania. Bieżące drzewo 

decyzyjne jest wtedy takie, jak pokazano na rysunku.  

 

Teraz dodajemy nasz drugi przykład, ponownie wprowadzając w węźle głównym. ID4 określa, że tym 

razem nie można użyć amunicji, więc osłona jest najlepszym atrybutem do wykorzystania w tej decyzji. 

Więc odrzucamy poddrzewo od tego punktu w dół (czyli całe drzewo, ponieważ jesteśmy przy 

pierwszej decyzji) i uruchamiamy algorytm ID3 ze wszystkimi przykładami. Algorytm ID3 działa w 

normalny sposób i pozostawia drzewo kompletne. Pokazano to na rysunku.  

 

Problemy z ID4 ID4 i podobnymi algorytmami mogą być bardzo skuteczne w tworzeniu optymalnych 

drzew decyzyjnych. Ponieważ pojawia się kilka pierwszych przykładów, drzewo będzie w dużej mierze 

przebudowywane na każdym kroku. Wraz ze wzrostem bazy przykładów, zmiany w drzewie często 

zmniejszają się, utrzymując wysoką szybkość wykonywania. 

Możliwe jest jednak posiadanie zestawów przykładów, dla których kolejność testów atrybutów w 

drzewie jest patologiczna: drzewo jest odbudowywane niemal na każdym kroku. Może to być 

wolniejsze niż po prostu uruchamianie ID3 na każdym kroku. Czasami mówi się, że ID4 nie jest w stanie 

nauczyć się pewnych pojęć. Nie oznacza to, że generuje nieprawidłowe drzewa (generuje te same 

drzewa co ID3), oznacza to po prostu, że drzewo nie jest stabilne, ponieważ dostarczane są nowe 

przykłady. W praktyce nie miałem tego problemu z ID4. Rzeczywiste dane mają tendencję do 

stabilizacji dość szybko, a ID4 kończy się znacznie szybciej niż każdorazowe przebudowywanie drzewa 

za pomocą ID3. Inne algorytmy uczenia przyrostowego, takie jak ID5, ITI i ich pokrewne, wykorzystują 

ten rodzaj transpozycji, zapisy statystyczne w każdym węźle decyzyjnym lub dodatkowe operacje 

restrukturyzacji drzewa, aby uniknąć powtórnego odbudowy drzewa. 

Algorytmy heurystyczne 

Ściśle mówiąc, ID3 jest algorytmem heurystycznym: wartość przyrostu informacji jest dobrym 

oszacowaniem użyteczności gałęzi w drzewie decyzyjnym, ale może nie być najlepsza. Inne metody 

zostały użyte do określenia, których atrybutów użyć w gałęzi. Jeden z najczęstszych, współczynnik 

wzmocnienia, został zasugerowany przez Quinlana, pierwotnego wynalazcę ID3. Często matematyka 

jest znacznie bardziej złożona niż w ID3 i chociaż wprowadzono ulepszenia, wyniki są często wysoce 



specyficzne dla dziedziny. Ponieważ koszt prowadzenia drzewka decyzyjnego w grze AI jest tak mały, 

rzadko jest to warte dodatkowego wysiłku. Znamy niewielu deweloperów, którzy zainwestowali w 

rozwój czegoś więcej niż proste optymalizacje schematu ID3. Większe przyspieszenie można osiągnąć 

dzięki algorytmom aktualizacji przyrostowej podczas nauki online. Heurystykę można również 

wykorzystać do poprawy szybkości i wydajności algorytmów przyrostowych. To podejście jest 

stosowane w algorytmach, takich jak SITI i innych bardziej egzotycznych wersjach uczenia drzew 

decyzyjnych. 

NAUKA WZMACNIAJĄCA 

Uczenie się przez wzmacnianie to nazwa nadana szeregowi technik uczenia się w oparciu o 

doświadczenie. W swojej najbardziej ogólnej formie algorytm uczenia się przez wzmacnianie składa się 

z trzech elementów: strategii eksploracji do wypróbowywania różnych działań w grze, funkcji 

wzmocnienia, która daje informację zwrotną na temat tego, jak dobre jest każde działanie, oraz zasady 

uczenia się, która łączy te dwa elementy. Każdy element ma kilka różnych implementacji i 

optymalizacji, w zależności od aplikacji. W dalszej części tej sekcji przyjrzymy się pokrótce wielu 

technikom uczenia się przez wzmacnianie. Możliwe jest uczenie ze wzmocnieniem za pomocą sieci 

neuronowych, zarówno płytkich, jak i głębokich. Jednak w zastosowaniach gier dobrym punktem 

wyjścia jest algorytm Q-learning. Q-learning jest prosty we wdrożeniu, został szeroko przetestowany 

w aplikacjach innych niż gry i można go dostroić bez konieczności głębokiego zrozumienia jego 

właściwości teoretycznych. 

PROBLEM 

Chcielibyśmy, aby postać w grze wybierała z czasem lepsze akcje. To, co składa się na dobrą akcję, może 

być trudne do przewidzenia przez projektantów. Może to zależeć od sposobu działania gracza lub od 

struktury losowych map, do których nie można zaprojektować. Chcielibyśmy móc dać postaci wolny 

wybór dowolnego działania w dowolnych okolicznościach i aby wiedziała, które działania są najlepsze 

w danej sytuacji. Niestety, jakość akcji zwykle nie jest jasna w momencie jej wykonania. Stosunkowo 

łatwo jest napisać algorytm, który da dobre informacje zwrotne, gdy postać zbierze power-up lub zabije 

wroga. Ale faktyczna akcja zabijania mogła być tylko 1 na 100 akcji, które doprowadziły do wyniku, z 

których każda musiała być poprawnie umieszczona w serii. Dlatego chcielibyśmy móc podawać bardzo 

niejednolite informacje: móc udzielać informacji zwrotnej tylko wtedy, gdy wydarzy się coś ważnego. 

Postać powinna nauczyć się, że wszystkie czynności poprzedzające wydarzenie są również dobrymi 

rzeczami do zrobienia, nawet jeśli podczas ich wykonywania nie otrzymała żadnych informacji 

zwrotnych. 

Możliwe jest jednak posiadanie zestawów przykładów, dla których kolejność testów atrybutów w 

drzewie jest patologiczna: drzewo jest odbudowywane niemal na każdym kroku. Może to być 

wolniejsze niż po prostu uruchamianie ID3 na każdym kroku. Czasami mówi się, że ID4 nie jest w stanie 

nauczyć się pewnych pojęć. Nie oznacza to, że generuje nieprawidłowe drzewa (generuje te same 

drzewa co ID3), oznacza to po prostu, że drzewo nie jest stabilne, ponieważ dostarczane są nowe 

przykłady. W praktyce nie miałem tego problemu z ID4. Rzeczywiste dane mają tendencję do 

stabilizacji dość szybko, a ID4 kończy się znacznie szybciej niż każdorazowe przebudowywanie drzewa 

za pomocą ID3. Inne algorytmy uczenia przyrostowego, takie jak ID5, ITI i ich pokrewne, wykorzystują 

ten rodzaj transpozycji, zapisy statystyczne w każdym węźle decyzyjnym lub dodatkowe operacje 

restrukturyzacji drzewa, aby uniknąć powtórnego odbudowy drzewa. 

Algorytmy heurystyczne 



Ściśle mówiąc, ID3 jest algorytmem heurystycznym: wartość przyrostu informacji jest dobrym 

oszacowaniem użyteczności gałęzi w drzewie decyzyjnym, ale może nie być najlepsza. Inne metody 

zostały użyte do określenia, których atrybutów użyć w gałęzi. Jeden z najczęstszych, współczynnik 

wzmocnienia, został zasugerowany przez Quinlana, pierwotnego wynalazcę ID3. Często matematyka 

jest znacznie bardziej złożona niż w ID3 i chociaż wprowadzono ulepszenia, wyniki są często wysoce 

specyficzne dla dziedziny. Ponieważ koszt prowadzenia drzewka decyzyjnego w grze AI jest tak mały, 

rzadko jest to warte dodatkowego wysiłku. Znamy niewielu deweloperów, którzy zainwestowali w 

rozwój czegoś więcej niż proste optymalizacje schematu ID3. Większe przyspieszenie można osiągnąć 

dzięki algorytmom aktualizacji przyrostowej podczas nauki online. Heurystykę można również 

wykorzystać do poprawy szybkości i wydajności algorytmów przyrostowych. To podejście jest 

stosowane w algorytmach, takich jak SITI i innych bardziej egzotycznych wersjach uczenia drzew 

decyzyjnych. 

NAUKA  PRZEZ WZMACNIANIE 

Uczenie się przez wzmacnianie to nazwa nadana szeregowi technik uczenia się w oparciu o 

doświadczenie. W swojej najbardziej ogólnej formie algorytm uczenia się przez wzmacnianie składa się 

z trzech elementów: strategii eksploracji do wypróbowywania różnych działań w grze, funkcji 

wzmocnienia, która daje informację zwrotną na temat tego, jak dobre jest każde działanie, oraz zasady 

uczenia się, która łączy te dwa elementy. Każdy element ma kilka różnych implementacji i 

optymalizacji, w zależności od aplikacji. W dalszej części tej sekcji przyjrzymy się pokrótce wielu 

technikom uczenia się przez wzmacnianie. Możliwe jest uczenie ze wzmocnieniem za pomocą sieci 

neuronowych, zarówno płytkich, jak i głębokich. Jednak w zastosowaniach gier dobrym punktem 

wyjścia jest algorytm Q-learning. Q-learning jest prosty we wdrożeniu, został szeroko przetestowany 

w aplikacjach innych niż gry i można go dostroić bez konieczności głębokie zrozumienie jego 

właściwości teoretycznych. 

PROBLEM 

Chcielibyśmy, aby postać w grze wybierała z czasem lepsze akcje. To, co składa się na dobrą akcję, może 

być trudne do przewidzenia przez projektantów. Może to zależeć od sposobu działania gracza lub od 

struktury losowych map, do których nie można zaprojektować. Chcielibyśmy móc dać postaci wolny 

wybór dowolnego działania w dowolnych okolicznościach i aby wiedziała, które działania są najlepsze 

w danej sytuacji. Niestety, jakość akcji zwykle nie jest jasna w momencie jej wykonania. Stosunkowo 

łatwo jest napisać algorytm, który da dobre informacje zwrotne, gdy postać zbierze power-up lub zabije 

wroga. Ale faktyczna akcja zabijania mogła być tylko 1 na 100 akcji, które doprowadziły do wyniku, z 

których każda musiała być poprawnie umieszczona w serii. Dlatego chcielibyśmy móc podawać bardzo 

niejednolite informacje: móc udzielać informacji zwrotnej tylko wtedy, gdy wydarzy się coś ważnego. 

Postać powinna nauczyć się, że wszystkie czynności poprzedzające wydarzenie są również dobrymi 

rzeczami do zrobienia, nawet jeśli podczas ich wykonywania nie otrzymała żadnych informacji 

zwrotnych. 

ALGORYTM 

Q-learning polega na przedstawieniu problemu w określony sposób. Mając taką reprezentację, może 

przechowywać i aktualizować odpowiednie informacje, gdy bada możliwe działania, które może 

podjąć. Najpierw opiszę reprezentację. 

Reprezentacja świata Q-Learning 



Q-learning traktuje świat gry jak maszynę stanową. W dowolnym momencie algorytm jest w pewnym 

stanie. Państwo powinno zakodować wszystkie istotne szczegóły dotyczące środowiska postaci i 

danych wewnętrznych. Jeśli więc zdrowie postaci ma znaczenie dla nauki i jeśli postać znajdzie się w 

dwóch identycznych sytuacjach z dwoma różnymi poziomami zdrowia, to uzna je za różne stany. 

Czegokolwiek, co nie jest zawarte w stanie, nie można się nauczyć. Gdybyśmy nie uwzględnili wartości 

zdrowotnej jako części państwa, to prawdopodobnie nie moglibyśmy nauczyć się uwzględniać zdrowie 

przy podejmowaniu decyzji. W grze na stany składa się wiele czynników: pozycja, bliskość wroga, 

poziom zdrowia i tak dalej. Q-learning nie musi rozumieć składników stanu. Z punktu widzenia 

algorytmu mogą to być po prostu liczby całkowite: numer stanu. Z drugiej strony gra musi być w stanie 

przetłumaczyć aktualny stan gry na pojedynczą liczbę stanu, aby algorytm uczenia mógł go użyć. Na 

szczęście algorytm nigdy nie wymaga czegoś przeciwnego: nie musimy przekładać numeru stanu z 

powrotem na terminy gry (jak to zrobiliśmy na przykład w algorytmie odnajdywania ścieżki). Q-learning 

jest znany jako algorytm bez modelu, ponieważ nie próbuje zbudować modelu działania świata. 

Traktuje po prostu wszystko jako stany. Algorytmy, które nie są wolne od modelu, próbują odtworzyć 

to, co dzieje się w grze ze stanów, które odwiedza. Algorytmy pozbawione modeli, takie jak Q-learning, 

są zwykle znacznie łatwiejsze do wdrożenia. Dla każdego stanu algorytm musi zrozumieć działania, 

które są dla niego dostępne. W wielu grach wszystkie akcje są dostępne przez cały czas. Jednak w 

bardziej złożonych środowiskach niektóre czynności mogą być dostępne tylko wtedy, gdy postać 

znajduje się w określonym miejscu (np. pociągnięcie za dźwignię), gdy ma określony przedmiot (np. 

odblokowanie drzwi kluczem) lub gdy inne czynności zostały wcześniej prawidłowo przeprowadzone 

(np. przejście przez odblokowane drzwi). Po wykonaniu przez postać jednej akcji w obecnym stanie, 

funkcja wzmocnienia powinna dać jej informację zwrotną. Informacja zwrotna może być pozytywna 

lub negatywna i często wynosi zero, jeśli nie ma jasnego wskazania, jak dobre było działanie. Chociaż 

nie ma ograniczeń co do wartości, które funkcja może zwrócić, często zakłada się, że będą one mieścić 

się w zakresie [-1, 1]. Nie ma wymogu, aby wartość zbrojenia była taka sama za każdym razem, gdy 

wykonywana jest akcja przeprowadzonea w określonym stanie. Mogą istnieć inne informacje 

kontekstowe, które nie są wykorzystywane do tworzenia stanu algorytmu. Jak widzieliśmy wcześniej, 

algorytm nie może nauczyć się wykorzystywać tego kontekstu, jeśli nie jest częścią jego stanu, ale 

będzie tolerował jego skutki i dowiaduje się o ogólnym powodzeniu działania, a nie o jego powodzeniu 

po jednej próbie. Po wykonaniu akcji postać prawdopodobnie wejdzie w nowy stan. Wykonanie tej 

samej akcji w dokładnie tym samym stanie nie zawsze może prowadzić do tego samego stanu gry. Inne 

postacie i gracz również mają wpływ na stan gry. Na przykład postać w FPS próbuje znaleźć apteczkę i 

uniknąć walki. Postać chowa się za filarem. Po drugiej stronie pomieszczenia, w drzwiach stoi wroga 

postać, rozglądając się dookoła. Tak więc obecny stan postaci może odpowiadać sytuacji w pokoju1, 

ukryta, blisko wroga, bliska śmierci. Wybrał akcję „ukryj”, aby kontynuować uchylanie się. Wróg 

pozostaje na miejscu, więc akcja „ukrywania się” prowadzi z powrotem do tego samego stanu. Więc 

ponownie wybiera tę samą akcję. Tym razem wróg odchodzi, więc akcja „ukrywania się” prowadzi teraz 

do innego stanu, odpowiadającego in-room1, ukryty, bez wroga, bliski śmierci. Jedną z potężnych cech 

algorytmu Q-learning (i większości innych algorytmów wzmacniających) jest to, że radzi sobie z tego 

rodzaju niepewnością. Te cztery elementy - stan początkowy, podjęte działanie, wartość wzmocnienia 

i stan wynikowy - nazywane są krotką doświadczenia, często zapisywaną jako < s; a; r; s′ >. 

Uczenie się 

Q-learning nosi nazwę zbioru informacji jakościowych (wartości Q), które przechowuje na temat 

każdego możliwego stanu i działania. Algorytm zachowuje wartość dla każdego stanu i działania, które 

próbował. Wartość Q reprezentuje, jak dobre według niego jest to działanie, które należy podjąć, gdy 

znajduje się w tym stanie. Krotka doświadczenia jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsze dwa 

elementy (stan i akcja) służą do wyszukiwania wartości Q w sklepie. Drugie dwa elementy (wartość 



wzmocnienia i nowy stan) służą do aktualizacji wartości Q w oparciu o to, jak dobre było działanie i jak 

dobre będzie w następnym stanie. Aktualizacja jest obsługiwana przez zasadę Q-learning: 

 

gdzie α jest stopą uczenia się, a γ stopą dyskontową: oba są parametrami algorytmu. Reguła jest 

czasami zapisywana w nieco innej formie, z pomnożeniem (1 - α ). 

Jak to działa 

Reguła Q-learning łączy ze sobą dwa składniki przy użyciu parametru szybkości uczenia się do 

sterowania mieszaniem liniowym. Parametr szybkości uczenia się używany do kontrolowania 

mieszanki mieści się w zakresie [0, 1]. 

Pierwszy składnik Q(s , a) to po prostu aktualna wartość Q dla stanu i działania. Utrzymanie w ten 

sposób części aktualnej wartości oznacza, że nigdy nie wyrzucamy informacji, które wcześniej 

odkryliśmy. Drugi składnik ma dwa własne elementy. Wartość r to nowe wzmocnienie z krotki 

doświadczenia. Jeśli zasada zbrojenia brzmiała: 

 

Połączylibyśmy starą wartość Q z nową informacją zwrotną na temat akcji. 

Drugi element,  max(Q(s′; a′)), patrzy na nowy stan z krotki doświadczenia. Przygląda się wszystkim 

możliwym działaniom, które można podjąć z tego stanu i wybiera najwyższą odpowiadającą wartość 

Q. Pomaga to sprowadzić sukces (tj. wartość Q) późniejszego działania z powrotem do wcześniejszych 

działań: jeśli następny stan jest dobry, to ten stan powinien dzielić część swojej chwały. Parametr 

dyskontowy kontroluje, w jakim stopniu wartość Q aktualnego stanu i działania zależy od wartości Q 

stanu, do którego prowadzi. Bardzo wysoka zniżka będzie dużą atrakcją dla dobrych stanów, a bardzo 

niska zniżka da wartość tylko stanom bliskim sukcesu. Stopy dyskontowe powinny zawierać się w 

przedziale [0, 1]. Wartość większa niż 1 może prowadzić do ciągłego wzrostu wartości Q, a algorytm 

uczenia nigdy nie zbiegnie się w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Podsumowując, wartość Q 

jest mieszanką wartości bieżącej i wartości nowej, która łączy wzmocnienie działania i jakość stanu, do 

którego doprowadziło działanie. 

Strategia eksploracji 

Do tej pory omówiliśmy funkcję wzmocnienia, zasadę uczenia się i wewnętrzną strukturę algorytmu. 

Wiemy, jak zaktualizować uczenie się na podstawie krotek doświadczenia i jak wygenerować te krotki 

doświadczenia na podstawie stanów i działań. Wzmacniające systemy uczenia się wymagają również 

strategii eksploracji: polityki wyboru działań, które należy podjąć w danym stanie. Często nazywa się 

to po prostu polityką. Strategia eksploracji nie jest ściśle częścią algorytmu Q-learning. Chociaż 

strategia opisana poniżej jest bardzo powszechnie stosowana w Q-learningu, istnieją inne, które mają 

swoje mocne i słabe strony. W grze potężną alternatywną techniką jest uwzględnienie działań gracza, 

generowanie krotek doświadczenia w oparciu o jego grę. Powrócimy do tego pomysłu w dalszej części 

tej sekcji. Podstawowa strategia eksploracji Q-learningu jest częściowo losowa. W większości 

przypadków algorytm wybierze akcję z najwyższą wartością Q z aktualnego stanu. Reszta algorytm 

wybierze losową akcję. Stopień losowości można kontrolować za pomocą parametru. 

Konwergencja i zakończenie 



Jeśli problem zawsze pozostaje ten sam, a nagrody są spójne (co często nie jest, jeśli opierają się na 

losowych wydarzeniach w grze), wartości Q w końcu się zbiegną. Dalsze działanie algorytmu uczenia 

nie zmieni żadnej z wartości Q. W tym momencie algorytm całkowicie poznał problem. W przypadku 

bardzo małych problemów z zabawkami można to osiągnąć w kilku tysiącach iteracji, ale w przypadku 

rzeczywistych problemów może to zająć ogromną liczbę iteracji. W praktycznym zastosowaniu Q-

learningu nie będzie wystarczająco dużo czasu na osiągnięcie zbieżności, więc wartości Q zostaną 

użyte, zanim się ustabilizują. Powszechne jest działanie pod wpływem wyuczonych wartości przed 

zakończeniem nauki. 

PSEUDO-KOD 

Ogólny system Q-learning ma następującą strukturę: 

1 # The store for Q-values, we use this to make decisions based on 

2 # the learning. 

3 store = new QValueStore() 

4 

5 # Updates the store by investigating the problem. 

6 function QLearning(problem, iterations, alpha, gamma, rho, nu): 

7 # Get a starting state. 

8 state = problem.getRandomState() 

9 

10 # Repeat a number of times. 

11 for i in 0..iterations: 

12 # Pick a new state every once in a while. 

13 if random() < nu: 

14 state = problem.getRandomState() 

15 

16 # Get the list of available actions. 

17 actions = problem.getAvailableActions(state) 

18 

19 # Should we use a random action this time? 

20 if random() < rho: 

21 action = oneOf(actions) 

22 

23 # Otherwise pick the best action. 

24 else: 



25 action = store.getBestAction(state) 

26 

27 # Carry out the action and retrieve the reward and 

28 # new state. 

29 reward, newState = problem.takeActions(state, action) 

30 

31 # Get the current q from the store. 

32 Q = store.getQValue(state, action) 

33 

34 # Get the q of the best action from the new state. 

35 maxQ = store.getQValue( 

36 newState, store.getBestAction(newState)) 

37 

38 # Perform the q learning. 

39 Q = (1 - alpha) * Q + alpha * (reward + gamma * maxQ) 

40 

41 # Store the new Q-value. 

42 store.storeQValue(state, action, Q) 

43 

44 # And update the state. 

45 state = newState 

Zakładam, że funkcja losowa zwraca liczbę zmiennoprzecinkową od zera do jednego. Funkcja oneOf 

losowo wybiera element z listy. 

STRUKTURY DANYCH I INTERFEJSY 

Algorytm musi zrozumieć problem – w jakim jest stanie, jakie działania może podjąć – a po wykonaniu 

działania musi uzyskać dostęp do odpowiedniej krotki doświadczenia. Powyższy kod robi to za 

pośrednictwem interfejsu o następującej formie: 

1 klasa zbrojenia Problem: 

2 # Wybierz losowy stan początkowy problemu. 

3 funkcja getRandomState() 

4 

5 # Pobierz dostępne akcje dla danego stanu. 



6 funkcji getAvailableActions (stan) 

7 

8 # Podejmij daną akcję i stan, a następnie wróć 

9 # para składająca się z nagrody i nowego stanu. 

10 funkcja takeAction (stan, akcja) 

Ponadto wartości Q są przechowywane w strukturze danych, która jest indeksowana zarówno według 

stanu, jak i działania. W naszym przykładzie ma to następującą postać: 

1 klasa QValueStore: 

2 funkcja getQValue(stan, działanie) 

3 funkcja getBestAction (stan) 

4 funkcja storeQValue(stan, działanie, wartość) 

Funkcja getBestAction zwraca akcję z najwyższą wartością Q dla danego stanu. Najwyższą wartość Q 

(wymaganą w regule uczenia się) można znaleźć, wywołując getQValue z wynikiem z getBestAction. 

UWAGI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA 

Jeśli system Q-learning został zaprojektowany do działania w trybie online, funkcja Q-learning powinna 

zostać przepisana tak, aby wykonywała tylko jedną iterację na raz i śledziła swój bieżący stan i wartości 

Q w strukturze danych. Sklep może być zaimplementowany jako tablica mieszająca indeksowana przez 

parę akcja-stan. W strukturze danych zawarte są tylko pary akcja-stan, które zostały zapisane z 

wartością. Wszystkie inne indeksy mają niejawną wartość zero. Zatem getQValue zwróci zero, jeśli 

dana para akcja - stan nie znajduje się w hashu. Jest to prosta implementacja, która może być przydatna 

podczas krótkich okresów nauki. Cierpi na problem, że getBestAction nie zawsze zwróci najlepszą akcję. 

Jeśli wszystkie odwiedzone działania z danego stanu mają ujemne wartości Q i nie wszystkie działania 

zostały odwiedzone, to wybierze najwyższą wartość ujemną, a nie zerową z jednej z nieodwiedzonych 

działań w tym stanie. Q-learning został zaprojektowany tak, aby przechodził przez wszystkie możliwe 

stany i działania, prawdopodobnie kilka razy (powrócę do praktyczności tego poniżej). W takim 

przypadku tablica mieszająca będzie stratą czasu (dosłownie). Lepszym rozwiązaniem jest tablica 

indeksowana przez państwo. Każdy element w tej tablicy to tablica wartości Q, indeksowanych przez 

działanie. Wszystkie tablice są inicjowane tak, aby miały zerowe wartości Q. Wartości Q można teraz 

sprawdzić natychmiast, ponieważ wszystkie są przechowywane. 

WYDAJNOŚĆ 

Wydajność algorytmu skaluje się na podstawie liczby stanów i akcji oraz liczby iteracji algorytmu. Lepiej 

jest uruchomić algorytm, aby kilkakrotnie odwiedzał wszystkie stany i akcje. W tym przypadku jest to 

O(i) w czasie, gdzie i jest liczbą iteracji uczenia się. Jest to O(as) w pamięci, gdzie a to liczba akcji, a s to 

liczba stanów na akcję. Zakładamy, że w tym przypadku do przechowywania wartości Q używane są 

tablice. Jeśli O(i) jest znacznie mniejsze niż O(as), wówczas bardziej efektywne może być użycie tablicy 

mieszającej; jednak wiąże się to z odpowiednim wzrostem oczekiwanego czasu wykonania. 

PARAMETRY DOSTOSOWANE 



Algorytm ma cztery parametry o nazwach zmiennych alfa, gamma, rho i nu w powyższym 

pseudokodzie. Pierwsze dwa odpowiadają parametrom α i γ w regule Q-learning. Każdy z nich ma inny 

wpływ na wynik działania algorytmu i warto się przyjrzeć mu szczegółowo. 

Alfa: wskaźnik uczenia się 

Szybkość uczenia się kontroluje, jak duży wpływ ma bieżąca wartość sprzężenia zwrotnego na zapisaną 

wartość Q. Znajduje się w przedziale [0, 1]. 

Wartość zero dałaby algorytmowi, który się nie uczy: przechowywane wartości Q są stałe i żadna nowa 

informacja nie może ich zmienić. Wartość jednego nie dawałaby wiary żadnemu wcześniejszemu 

doświadczeniu. Za każdym razem, gdy generowana jest krotka doświadczenia, która sama jest używana 

do aktualizacji wartości Q. Z moich eksperymentów odkryłem, że wartość 0,3 jest rozsądnym 

wstępnym przypuszczeniem, chociaż potrzebne jest dostrojenie. Ogólnie rzecz biorąc, wysoki stopień 

losowości w przejściach między stanami (tj. jeśli nagroda lub stan końcowy osiągnięty przez wykonanie 

działania jest za każdym razem dramatycznie inny) wymaga niższej wartości alfa. Z drugiej strony, im 

mniej iteracji będzie mógł wykonać algorytm, tym wyższa będzie wartość alfa. Parametry szybkości 

uczenia się w wielu algorytmach uczenia maszynowego czerpią korzyści ze zmian w czasie. Początkowo 

parametr szybkości uczenia się może być stosunkowo wysoki (np. 0,7). Z biegiem czasu wartość tę 

można stopniowo zmniejszać, aż osiągnie wartość niższą niż normalna (na przykład 0,1). Pozwala to 

uczeniu na szybką zmianę wartości Q, gdy jest w nich niewiele informacji, ale chroni później z trudem 

zdobytą naukę. 

Gamma: stopa rabatu 

Stopa dyskontowa kontroluje, w jakim stopniu wartość Q akcji zależy od wartości Q w stanie (lub 

stanach), do którego prowadzi. Znajduje się w przedziale [0, 1]. Wartość zero oceniałaby każde 

działanie tylko pod względem nagrody, którą bezpośrednio zapewnia. Algorytm nie uczyłby się 

długoterminowych strategii obejmujących sekwencję działań. Wartość 1 oznaczałaby, że nagroda za 

bieżące działanie jest równie ważna, jak jakość stanu, do którego prowadzi. Wyższe wartości sprzyjają 

dłuższym sekwencjom czynności, ale ich nauczenie zajmuje odpowiednio więcej czasu. Niższe wartości 

stabilizują się szybciej, ale zwykle obsługują stosunkowo krótkie sekwencje. Możliwe jest wybranie 

sposobu przyznawania nagród w celu zwiększenia długości sekwencji (patrz późniejszy część o 

wartościach nagród), ale znowu powoduje to wydłużenie czasu nauki. Wartość 0,75 jest dobrą 

wartością początkową do wypróbowania, ponownie w oparciu o moje eksperymenty. Przy tej wartości 

działanie z nagrodą 1 doda 0,05 do wartości Q działania dziesięć kroków wcześniej w sekwencji. 

Rho: Losowość do eksploracji 

Ten parametr kontroluje, jak często algorytm będzie podejmować losowe działanie, a nie najlepsze 

działanie, jakie zna do tej pory. Znajduje się w przedziale [0, 1]. Wartość zero dawałaby czystą strategię 

eksploatacji: algorytm wykorzystałby swoją aktualną naukę, wzmacniając to, co już wie. Wartość 

jednego dawałaby czystą strategię eksploracyjną: algorytm zawsze próbowałby nowych rzeczy, nigdy 

nie korzystając z istniejącej wiedzy. To klasyczny kompromis w uczeniu się algorytmów: do jakiego 

stopnia powinniśmy próbować uczyć się nowych rzeczy (które mogą być znacznie gorsze od rzeczy, o 

których wiemy, że są dobre), a do jakiego stopnia powinniśmy wykorzystywać zdobytą wiedzę. 

Największym czynnikiem przy wyborze wartości jest to, czy uczenie odbywa się online czy offline. Jeśli 

nauka odbywa się online, gracz będzie chciał zobaczyć jakieś inteligentne zachowanie. Algorytm 

uczenia powinien wykorzystywać swoją wiedzę. Gdyby użyto wartości jeden, algorytm nigdy nie 

wykorzystałby swojej wyuczonej wiedzy i zawsze wydawałby się podejmować decyzje losowo (w 

rzeczywistości to robi). Nauka online wymaga niskiej wartości (0,1 lub mniej powinno wystarczyć). 



Jednak w przypadku uczenia się offline chcemy po prostu nauczyć się jak najwięcej. Chociaż 

preferowana jest wyższa wartość, nadal należy dokonać kompromisu. Często, jeśli jeden stan i 

działanie są doskonałe (mają wysoką wartość Q), to inne podobne stany i działania również będą dobre. 

Jeśli na przykład nauczyliśmy się wysokiej wartości Q do zabicia wrogiej postaci, prawdopodobnie 

będziemy mieli wysokie wartości Q do zbliżenia tej postaci do śmierci. Tak więc dążenie do znanych 

wysokich wartości Q jest często dobrą strategią wyszukiwania innych działań - par stanów z dobrymi 

wartościami Q. Potrzeba kilku iteracji, aby wysoka wartość Q rozprzestrzeniła się z powrotem w 

sekwencji działań. Aby rozłożyć wartości Q w taki sposób, aby istniała sekwencja działań do wykonania, 

musi istnieć kilka iteracji algorytmu w tym samym regionie. Postępowanie, o którym wiadomo, że jest 

dobre, pomaga w obu tych problemach. Dobrym punktem wyjścia dla tego parametru w nauce offline 

jest 0,2. Ta wartość jest po raz kolejny moim ulubionym początkowym przypuszczeniem z 

poprzedniego doświadczenia. 

Nu: Długość spaceru 

Długość spaceru kontroluje liczbę iteracji, które zostaną wykonane w sekwencji połączonych działań. 

Znajduje się w przedziale [0, 1]. Wartość zero oznaczałaby, że algorytm zawsze używa stanu, który 

osiągnął w poprzedniej iteracji, jako stanu początkowego dla następnej iteracji. Ma to tę zaletę, że 

algorytm przegląda sekwencje działań, które mogą ostatecznie doprowadzić do sukcesu. Ma to tę 

wadę, że pozwala algorytmowi zostać złapanym w stosunkowo niewielkiej liczbie stanów, z których nie 

ma ucieczki lub ucieczki tylko przez sekwencję działań o niskich wartościach Q (które z tego powodu są 

mało prawdopodobne). Wartość jeden oznaczałaby, że każda iteracja zaczyna się od losowego stanu. 

Jeśli wszystkie stany i wszystkie działania są jednakowo prawdopodobne, to jest to strategia 

optymalna: obejmuje możliwie najszerszy zakres stanów i działań w możliwie najkrótszym czasie. W 

rzeczywistości jednak niektóre stany i działania są znacznie bardziej rozpowszechnione. Niektóre stany 

działają jak atraktory, do których prowadzi duża liczba różnych sekwencji akcji. Te stany powinny być 

badane w pierwszej kolejności niż inne, a umożliwienie algorytmowi wędrowania po sekwencjach 

działań pozwala to osiągnąć. Wiele polityk eksploracji stosowanych w uczeniu się przez wzmacnianie 

nie ma tego parametru i zakłada, że ma on wartość zero. Zawsze wędrują w powiązanej sekwencji 

działań. W nauce online stan używany przez algorytm jest bezpośrednio kontrolowany przez stan gry, 

więc niemożliwe jest przejście do nowego losowego stanu. W takim przypadku wymuszana jest 

wartość zero. W moich eksperymentach z uczeniem się przez wzmacnianie, zwłaszcza w aplikacjach, w 

których możliwa jest tylko ograniczona liczba iteracji, odpowiednie są wartości około 0,1. Daje to 

średnio około dziewięciu akcji z rzędu. 

Wybór nagród 

Algorytmy uczenia się ze wzmacnianiem są bardzo wrażliwe na wartości nagród, które są 

wykorzystywane do kierowania nimi. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, w jaki sposób zostaną 

wykorzystane wartości nagrody podczas korzystania z algorytmu. Zazwyczaj nagrody są przyznawane 

z dwóch powodów: za osiągnięcie celu i wykonanie innego korzystnego działania. Podobnie ujemne 

wartości wzmocnień są przyznawane za „przegranie” gry (np. śmierć) lub za podjęcie niepożądanej 

akcji. Może się to wydawać wymyślonym rozróżnieniem. W końcu dotarcie do celu jest tylko (bardzo) 

korzystnym działaniem, a postać powinna uważać własną śmierć za niepożądaną. Duża część literatury 

na temat uczenia się przez wzmacnianie zakłada, że problem ma rozwiązanie i że osiągnięcie stanu 

docelowego jest dobrze zdefiniowanym działaniem. W grach (i innych aplikacjach) tak nie jest. Może 

istnieć wiele różnych rozwiązań, o różnych właściwościach i może nie być w ogóle ostatecznych 

rozwiązań, ale zamiast tego setki lub tysiące różnych działań, które są korzystne lub problematyczne. 

W algorytmie uczenia się przez wzmacnianie z pojedynczym rozwiązaniem możemy przyznać dużą 

nagrodę (powiedzmy 1) za działanie, które prowadzi do rozwiązania, a żadnej nagrody za żadne inne 



działanie. Po wystarczającej liczbie iteracji pojawi się ślad wartości Q, który prowadzi do rozwiązania. 

Rysunek  pokazuje wartości Q oznaczone małym problemem (reprezentowane jako diagram maszyny 

stanów).  

 

 

Algorytm Q-learning był uruchamiany ogromną liczbę razy, więc wartości Q są zbieżne i nie zmienią się 

po dodatkowym wykonaniu. Zaczynając od węzła A, możemy po prostu podążać śladem rosnących 

wartości Q, aby dostać się do rozwiązania. W języku wyszukiwania (opisanym wcześniej) zajmujemy 

się wspinaczką górską. Daleko od rozwiązania, wartości Q są dość małe, ale nie stanowi to problemu, 

ponieważ największa z tych wartości nadal wskazuje właściwy kierunek. Jeśli dodamy dodatkowe 

nagrody, sytuacja może się zmienić. Rysunek przedstawia wyniki innego ćwiczenia edukacyjnego.  

 

Jeśli zaczniemy w stanie A, dojdziemy do stanu B, po czym możemy otrzymać niewielką nagrodę za 

działanie, które prowadzi do C. Jednak w C jesteśmy na tyle daleko od rozwiązania, że najlepszym 

działaniem do podjęcia jest pójście wróć do B i ponownie zdobądź małą nagrodę. Wspinanie się po 

wzgórzach w tej sytuacji prowadzi nas do nieoptymalnej strategii: ciągłego przyjmowania małej 

nagrody, zamiast dążenia do rozwiązania. Mówi się, że problem jest unimodalny, jeśli istnieje tylko 

jedno wzniesienie, a multimodalny, jeśli istnieje wiele wzniesień. Algorytmy pokonywania wzniesień 

nie radzą sobie dobrze z problemami multimodalnymi, a Q-learning nie jest wyjątkiem. Sytuację 

pogarsza wiele rozwiązań lub wiele punktów nagrody. Chociaż dodawanie nagród może przyspieszyć 

uczenie się (możesz poprowadzić uczenie się w kierunku rozwiązania, nagradzając je po drodze), często 

powoduje to całkowite niepowodzenie uczenia się. Trzeba osiągnąć delikatną równowagę. Używanie 

bardzo małych wartości dla nagród nie będących rozwiązaniem pomaga, ale nie może całkowicie 

wyeliminować problemu. Zasadniczo spróbuj uprościć zadanie uczenia się, aby istniało tylko jedno 

rozwiązanie i aby nie dawać żadnych nagród nierozwiązanych. Dodaj inne rozwiązania i drobne 

nagrody tylko wtedy, gdy nauka trwa zbyt długo lub daje słabe wyniki. 

SŁABE STRONY I REALISTYCZNE APLIKACJE 

Nauka ze wzmacnianiem nie była szeroko stosowana w tworzeniu gier. Jest to jedna z nowej partii 

obiecujących technik, często nauczanych na licencjackich kursach AI, która budzi zainteresowanie w 

branży. Podobnie jak wiele z tych nowych technologii, praktyczność nie pasuje do części potencjału. 



Strony internetowe poświęcone tworzeniu gier i artykuły pisane przez osoby spoza branży mogą 

wydawać się wylewne. Warto beznamiętnie przyjrzeć się ich rzeczywistej przydatności. 

Granice algorytmu 

Q-learning wymaga, aby gra była reprezentowana jako zbiór stanów połączonych akcjami. Algorytm 

jest bardzo wrażliwy w swoich wymaganiach pamięciowych na liczbę stanów i akcji. Stan gry jest 

zazwyczaj bardzo złożony. Jeśli pozycja znaków jest reprezentowana jako trójwymiarowy (3D) wektor, 

to istnieje faktycznie nieskończona liczba stanów. Oczywiście musimy zgrupować zestawy stanów, aby 

wysłać je do algorytmu Q-learning. Podobnie jak w przypadku pathfindingu, możemy podzielić obszary 

poziomu gry. Możemy również skwantyfikować wartości zdrowia, poziomy amunicji i inne bity stanu, 

aby można je było przedstawić za pomocą kilku różnych wartości dyskretnych. Podobnie możemy 

przedstawić działania elastyczne (takie jak ruch w dwóch wymiarach) z przybliżeniami dyskretnymi. 

Stan gry składa się z połączenia wszystkich tych elementów, co stwarza jednak ogromny problem. Jeśli 

w grze jest 100 lokacji i 20 postaci, każda z 4 możliwymi poziomami zdrowia, 5 możliwymi broniami i 4 

możliwymi poziomami amunicji, to będzie (100 * 4 * 4 * 5)10 stanów, około 1050. Oczywiście żaden 

algorytm, który jest O(as) w pamięci, nie będzie wykonalny. Nawet jeśli drastycznie zmniejszymy liczbę 

stanów, aby zmieściły się w pamięci, mamy dodatkowy problem. Algorytm musi działać wystarczająco 

długo, aby kilka razy wypróbowywał każdą akcję w każdym stanie. W rzeczywistości jakość algorytmu 

można udowodnić tylko w zbieżności: ostatecznie nauczy się on właściwej rzeczy. Ale w końcu może 

to oznaczać wiele setek wizyt w każdym stanie. W rzeczywistości często możemy poradzić sobie z 

dostrajaniem parametru szybkości uczenia się, wykorzystując dodatkowe nagrody do kierowania 

uczeniem się i stosując znacznie mniej iteracji. Po odrobinie eksperymentów oszacowałem, że technika 

jest praktycznie ograniczona do około 1 miliona stanów, z 10 akcjami na stan. Możemy wykonać około 

1 miliard iteracji algorytmu, aby uzyskać wykonalne (ale nie świetne) wyniki, i można to zrobić w 

rozsądnych skalach czasowych (kilka minut) iz rozsądną pamięcią. Oczywiście rozwiązanie problemu w 

trybie offline przy użyciu większej liczby potężnych maszyn może nieco zwiększyć rozmiar, szczególnie 

jeśli algorytm jest zaimplementowany do działania na karcie graficznej, ale nadal będzie kupować tylko 

dodatkowy rząd lub dwa. Nauka online powinna prawdopodobnie ograniczać się do problemów z 

mniej niż 1000 stanami, biorąc pod uwagę, że tempo, w jakim można badać stany, jest tak ograniczone. 

Aplikacje 

Nauka ze wzmocnieniem jest najbardziej odpowiednia do nauki offline. Sprawdza się dobrze w 

przypadku problemów z wieloma różnymi wzajemnie oddziałującymi komponentami, takimi jak 

optymalizacja zachowania grupy postaci lub znajdowanie sekwencji działań zależnych od kolejności. 

Jego główną siłą jest zdolność do bezproblemowego radzenia sobie z niepewnością. To pozwala nam 

uprościć stany na nie narażone; nie musimy mówić algorytmowi wszystkiego. Nie nadaje się do 

problemów, w których istnieje łatwy sposób, aby zobaczyć, jak bliskie jest rozwiązanie (możemy tutaj 

skorzystać z pewnego rodzaju planowania), gdzie jest zbyt wiele stanów lub gdzie strategie, które są 

skuteczne, zmieniają się w czasie (np. do pracy wymagana jest duża stabilność). Można go zastosować 

do wyboru taktyki opartej na znajomości działań wroga (patrz niżej), do ładowania AI całej postaci dla 

prostej postaci (po prostu nadajemy jej cel i zakres działań), do ograniczonej kontroli nad ruchem 

postaci lub pojazdu , do nauki interakcji społecznych w grach wieloosobowych, do określania, jak i kiedy 

zastosować określone zachowanie (takie jak nauka precyzyjnego skakania lub nauka strzelania z broni) 

oraz do wielu innych zastosowań w czasie rzeczywistym. Okazał się szczególnie silny w sztucznej 

inteligencji gier planszowych, oceniając korzyści z pozycji na planszy. Co za tym idzie, odgrywa ważną 

rolę w ustalaniu strategii w grach turowych i innych powolnych tytułach strategicznych. Może być 

używany do nauki sposobu gry gracza i naśladowania stylu gracza, co czyni go jednym z możliwych do 

zaimplementowania dynamicznego trybu demonstracyjnego. 



Przykładowe studium przypadku: wybór lokalizacji obrony taktycznej 

Załóżmy, że mamy poziom, w którym trzyosobowy oddział strażniczy broni wejścia do obiektu 

wojskowego. Istnieje wiele lokacji obronnych, które drużyna może zająć (w sumie 15). Każda postać 

może dowolnie przemieszczać się w dowolne puste miejsce, aczkolwiek postaramy się unikać 

poruszania się wszystkich jednocześnie. Chcielibyśmy określić najlepszą strategię poruszania się 

postaci, aby uniknąć bezpiecznego dostania się gracza do wejścia. Stan problemu może być 

reprezentowany przez położenie obronne zajmowane przez każdą postać (lub brak miejsca, jeśli jest w 

ruchu), czy każda postać nadal żyje, oraz flaga informująca, czy którakolwiek z postaci może zobaczyć 

gracza. Mamy zatem 17 możliwych stanów pozycyjnych na postać (15 + w ruchu + martwy) i 2 stany 

widzenia (gracz jest widoczny lub nie). W ten sposób na gracza przypada 34 stany, co daje łącznie 40 

000 stanów. W każdym stanie, jeśli żadna postać nie jest w ruchu, można zmienić lokalizację. W tym 

przypadku jest 56 możliwych akcji i nie ma możliwości, gdy jakakolwiek postać jest w ruchu. Funkcja 

nagrody jest zapewniona, jeśli gracz umrze (przyjmuje się, że postacie strzelają na widok). Nagroda 

ujemna jest przyznawana, jeśli jakakolwiek postać zostanie zabita lub jeśli gracz dotrze do wejścia. 

Zauważ, że nie pokazujemy, gdzie znajduje się gracz, gdy jest widziany. Chociaż miejsce gracza ma 

ogromne znaczenie, negatywna nagroda, gdy gracz przejdzie, oznacza, że strategia powinna nauczyć 

się, że obserwacja blisko wejścia jest bardziej ryzykowna. Algorytm uczenia się przez wzmacnianie 

można uruchomić na tym problemie. Modele gry a proste zachowanie gracza (np. losowe drogi do 

wejścia) i tworzy stany dla algorytmu na podstawie aktualnej sytuacji w grze. Bez grafiki do 

renderowania można szybko wykonać pojedyncze uruchomienie scenariusza. Aby to 

zaimplementować, użyłbym sugerowanych wcześniej wartości 0,3 alfa, 0,7 gamma i 0,3 rho. Ponieważ 

stan jest powiązany z aktywnym stanem gry, nu będzie wynosić 0 (nie możemy ponownie uruchomić z 

losowego stanu i zawsze będziemy uruchamiać ponownie z tego samego stanu i tylko wtedy, gdy gracz 

nie żyje lub dotarł do wejścia). 

INNE POMYSŁY NA UCZENIE SIĘ WZMOCNIANIA 

Uczenie się przez wzmacnianie to duży temat i taki, którego nie mógłbym tutaj wyczerpać. Ponieważ 

w grach używano tak niewielkiego uczenia się przez wzmacnianie, trudno powiedzieć, jakie będą 

najważniejsze różnice. Q-learning to ugruntowany standard w uczeniu się przez wzmacnianie, który 

został zastosowany do wielu problemów. Pozostała część tej sekcji zawiera krótki przegląd innych 

algorytmów i aplikacji. 

TD 

Q-learning należy do rodziny technik uczenia się przez wzmacnianie zwanych algorytmami różnic 

czasowych (w skrócie TD). Algorytmy TD mają zasady uczenia się, które aktualizują ich wartość w 

oparciu o sygnał wzmocnienia i wcześniejsze doświadczenia w tym samym stanie. Podstawowy 

algorytm TD przechowuje wartości na podstawie stanu, zamiast używać par akcja-stan. Mogą więc być 

znacznie lżejsze w użyciu pamięci, jeśli jest wiele akcji na stan. Ponieważ nie przechowujemy akcji tak 

dobrze jak stany, algorytm jest bardziej zależny od akcji prowadzących do określonego następnego 

stanu. Q-learning radzi sobie ze znacznie większym stopniem losowości w przejściu między stanami niż 

waniliowe TD. Poza tymi cechami, TD jest bardzo podobny do Q-learningu. Ma bardzo podobną zasadę 

uczenia się, ma parametry alfa i beta i podobnie reaguje na ich dostosowanie. 

Algorytmy off-policy i on-policy 

Q-learning to algorytm nieobjęty polityką. Polityka wyboru akcji do podjęcia nie jest podstawową 

częścią algorytmu. Można zastosować alternatywne strategie i dopóki ostatecznie odwiedzą wszystkie 

możliwe stany, algorytm jest nadal ważny. Algorytmy on-policy mają swoją strategię eksploracji w 



ramach uczenia się. W przypadku zastosowania innej polityki algorytm może nie znaleźć rozsądnego 

rozwiązania. Oryginalne wersje TD miały tę właściwość. Ich polityka (wybierz działanie, które z 

największym prawdopodobieństwem doprowadzi do stanu o wysokiej wartości) jest nierozerwalnie 

związana z ich działaniem. 

TD w grze planszowej AI 

Uproszczona wersja TD została wykorzystana w programie Samuela do gry w warcaby, jednym z 

najsłynniejszych programów w historii sztucznej inteligencji. Chociaż pominięto niektóre z późniejszych 

postępów w uczeniu się przez wzmacnianie, które składają się na zwykły algorytm TD, zastosowano to 

samo podejście. Kolejna zmodyfikowana wersja niszczyciela czołgów została wykorzystana w słynnym 

programie do gry w Backgammona, opracowanym przez Gerry'ego Tesauro. Udało mu się osiągnąć 

rozgrywkę na poziomie międzynarodowym i wniosło spostrzeżenia na temat teorii tryktraka 

wykorzystywanej przez doświadczonych graczy. Tesauro połączył algorytm uczenia przez wzmacnianie 

z siecią neuronową. 

Sieci neuronowe do przechowywania 

Jak widzieliśmy, pamięć jest istotnym czynnikiem ograniczającym rozmiar problemów z uczeniem się 

przez wzmacnianie, z którymi można sobie poradzić. Możliwe jest użycie sieci neuronowej jako nośnika 

pamięci dla wartości Q (lub wartości stanu, zwanych V, w zwykłym algorytmie TD). Sieci neuronowe 

(jak zobaczymy w następnej sekcji) mają również możliwość generalizowania i znajdowania wzorców 

w danych. Wcześniej wspomniałem, że uczenie się ze wzmocnieniem nie może uogólniać na podstawie 

swojego doświadczenia: jeśli okaże się, że strzelanie do strażnika w jednej sytuacji jest dobrą rzeczą, 

nie założy od razu, że zastrzelenie strażnika w innej sytuacji jest dobre. Korzystanie z sieci neuronowych 

może umożliwić algorytmowi uczenia się przez wzmacnianie wykonanie tego rodzaju uogólnienia. Jeśli 

sieci neuronowej powiedzą, że strzelanie do wroga w kilku sytuacjach ma wysoką wartość Q, 

prawdopodobnie uogólni i założy, że strzelanie do wroga w innych sytuacjach również jest dobrą 

rzeczą. Z drugiej strony jest mało prawdopodobne, aby sieci neuronowe zwracały tę samą wartość Q, 

która została im przypisana. Wartość Q dla pary akcja-stan będzie się zmieniać w trakcie uczenia, nawet 

jeśli nie jest aktualizowana (szczególnie jeśli tak nie jest, w rzeczywistości). Dlatego nie ma gwarancji, 

że algorytm Q-learning osiągnie sensowny wynik. Sieć neuronowa sprawia, że problem staje się 

bardziej multimodalny. Jak widzieliśmy w poprzedniej sekcji, problemy multimodalne mają tendencję 

wytworzyć nieoptymalne zachowanie postaci. Jak dotąd nie znam żadnych programistów, którzy z 

powodzeniem stosowali tę kombinację, chociaż jej sukces w programie TD Backgammon sugeruje, że 

można okiełznać jego zawiłości. 

Aktor-krytyk 

Algorytm aktora-krytyka zachowuje dwie oddzielne struktury danych: jedną z wartości używanych w 

regule uczenia się (wartości Q lub wartości V, w zależności od charakteru uczenia się) i inny zestaw, 

który jest używany w polityce. Tytułowy aktor to strategia eksploracji; zasada kontrolująca wybrane 

akcje. Ta zasada otrzymuje własny zestaw informacji zwrotnych od krytyka, który jest zwykłym 

algorytmem uczenia się. Tak więc nagrody przyznawane algorytmowi są wykorzystywane do 

kierowania uczeniem się krytyka, który następnie przekazuje sygnał (zwany krytyką) aktorowi, który 

używa go do kierowania prostszą formą uczenia się. Aktora można zaimplementować na więcej niż 

jeden sposób. Istnieją mocni kandydaci do polityk wspierających krytykę. Krytyk jest zwykle 

implementowany przy użyciu podstawowego algorytmu TD, chociaż Q-learning jest również 

odpowiedni. Kilku deweloperów zasugerowało stosowanie w grach metod krytycznych dla aktorów. 

Ich oddzielenie nauki i działania teoretycznie zapewnia większą kontrolę nad podejmowaniem decyzji. 



W praktyce wydaje mi się, że korzyść jest w najlepszym razie marginalna. Ale czekam, aż deweloper 

udowodni, że się myli ze szczególnie udaną implementacją. 

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE 

Sztuczne sieci neuronowe (ANN lub w skrócie po prostu sieci neuronowe) były w awangardzie nowych 

„inspirowanych biologicznie” technik obliczeniowych lat 70. XX wieku. Pomimo tego, że były używane 

w wielu różnych zastosowaniach, ich sława malała do połowy 2010 roku, kiedy wróciły na wyższy 

poziom jako główna technika głębokiego uczenia się. Podobnie jak wiele technik inspirowanych 

biologią, łącznie nazywanych Natural Computing (NC), a przed innymi technikami sztucznej inteligencji, 

były one przedmiotem ogromnej ilości nieuzasadnionego szumu. Od sukcesów lat 60. sztuczna 

inteligencja zawsze była na skraju zmiany świata. Być może dzięki głębokiemu uczeniu się ta 

perspektywa się spełni. W grach sieci neuronowe przyciągają wielu ekspertów, zwłaszcza na stronach 

internetowych i forach, którzy postrzegają ich potencjał jako rodzaj panaceum na problemy sztucznej 

inteligencji. Deweloperzy, którzy eksperymentowali z sieciami neuronowymi w celu kontroli 

zachowania na dużą skalę mają tendencję do bardziej realistycznego podejścia do słabości podejścia. 

Połączony szum i rozczarowanie zaciemniły sprawę. Hobbyści obeznani ze sztuczną inteligencją nie 

mogą zrozumieć, dlaczego branża nie używa ich szerzej, a programiści często postrzegają je jako 

bezużyteczne i ślepe zaułki. Osobiście nigdy nie korzystałem z sieci neuronowej w grze. Zbudowałem 

prototypy sieci neuronowych dla kilku projektów AI, ale żaden nie dotarł do grywalnego kodu. Widzę 

jednak, że są one przydatną techniką w zbrojowni dewelopera. W szczególności mocno rozważyłbym 

użycie ich jako techniki klasyfikacji, która jest ich główną siłą. Niezaprzeczalnie będzie to interesujące 

dziesięć lat w sztucznej inteligencji opartej na sieciach neuronowych. Rzeczywistość branży gier jest 

taka, że silny sukces jednego lub dwóch wybitnych studiów może zmienić sposób, w jaki ludzie myślą 

o technice. Możliwe, że głębokie uczenie przekroczy swoją głośną rolę w grach planszowych i grach w 

gry, aby stać się niezawodną techniką projektowania postaci. Podobnie możliwe jest, że programiści 

nadal pracują z prostszymi algorytmami, czując, że są one wystarczające i łatwiejsze w zarządzaniu. 

Kiedy pisałem pierwsze wydanie tej książki, nie spodziewałem się nadejścia głębokiego uczenia się. I 

nie mogę nazwać tego, jaki będzie stan techniki, jeśli chodzi o czwartą edycję. Na razie osobiście 

trzymam go w swojej skrzynce narzędziowej. W tej sekcji nie mogę mieć nadziei, że omówię więcej niż 

podstawy sieci neuronowych lub głębokiego uczenia się. Sieci neuronowe to ogromny temat, pełen 

różnego rodzaju sieci i algorytmów uczących wyspecjalizowanych w bardzo małych zestawach zadań. 

Jednak bardzo niewiele teorii sieci neuronowych ma zastosowanie do gier. Dlatego pozostanę przy 

podstawowej technice o największej użyteczności. Jeśli chodzi o głębokie uczenie, w tym części 

przedstawię przegląd tej dziedziny, ale skupię się na głębokich sieciach neuronowych. Opowiem o 

zastosowaniu głębokiego uczenia w grach planszowych. Głębokie uczenie opiera się na podstawowych 

algorytmach sieci neuronowych, więc omówię sieci neuronowe w ich najprostszych terminach w sekcji 

i powrócę do głębokiego uczenia w następnym. 

Zoologia sieci neuronowych 

Istnieje oszałamiająca liczba różnych sieci neuronowych. Wyewoluowały do specjalistycznego użytku, 

dając rozgałęzione drzewo genealogiczne o zastraszającej głębi. Praktycznie wszystko, co możemy 

wymyślić, aby powiedzieć o sieciach neuronowych, ma wyjątki. Niewiele jest rzeczy, które można 

powiedzieć o sieci neuronowej, które pasują do nich wszystkich. Więc zamierzam pokierować 

rozsądnym kursem. Bardziej szczegółowo skupię się na konkretnej sieci neuronowej: perceptronie 

wielowarstwowym. I opiszę jedną konkretną zasadę uczenia się: algorytm wstecznej propagacji (w 

skrócie backprop). Inne techniki zostaną wspomniane mimochodem. Pytaniem otwartym pozostaje, 

czy perceptrony dla wielu graczy najlepiej nadają się do zastosowań w grach. Są jednak najczęstszą 

formą SSN. Dopóki programiści nie znajdą aplikacji, która jest oczywiście „zabójczą aplikacją” dla sieci 



neuronowych w grach, myślę, że prawdopodobnie tak jest najlepiej zacząć od najbardziej 

rozpowszechnionej techniki. 

PRZEGLĄD 

Sieci neuronowe składają się z dużej liczby stosunkowo prostych węzłów, z których każdy obsługuje 

ten sam algorytm. Te węzły to sztuczne neurony, pierwotnie przeznaczone do symulowania działania 

pojedynczej komórki mózgowej. Każdy neuron komunikuje się z podzbiorem innych sztucznych 

neuronów w sieci. Są one połączone we wzorce charakterystyczne dla typu sieci neuronowej. Ten 

wzorzec to architektura lub topologia sieci neuronowej. 

Architektura 

Rysunek przedstawia typową architekturę wielowarstwowej sieci perceptronowej (MLP).  

 

Perceptrony (specyficzny rodzaj stosowanych sztucznych neuronów) są ułożone warstwami, gdzie 

każdy perceptron jest połączony ze wszystkimi w warstwach bezpośrednio przed i za nim. Architektura 

po prawej przedstawia inny typ sieci neuronowej: sieć Hopfielda. Tutaj neurony są ułożone w siatkę, a 

połączenia są tworzone między sąsiednimi punktami w siatce. 

Feedforward i Recurrence 

W wielu typach sieci neuronowych niektóre połączenia są konkretnie wejściami, a inne wyjściami. 

Perceptron wielowarstwowy pobiera dane wejściowe ze wszystkich węzłów w poprzedniej warstwie i 

wysyła swoją pojedynczą wartość wyjściową do wszystkich węzłów w następnej warstwie. Z tego 

powodu jest znana jako sieć feedforward. Najbardziej lewa warstwa (zwana warstwą wejściową) jest 

dostarczana przez programistę, a wyjście z warstwy skrajnej prawej (zwanej warstwą wyjściową) jest 

wyjściem w końcu zrobił coś pożytecznego. Sieci typu feedforward mogą mieć pętle: połączenia 

prowadzące z późniejszej warstwy z powrotem do warstw wcześniejszych. Ta architektura jest znana 

jako sieć rekurencyjna. Sieci rekurencyjne mogą mieć bardzo złożone i niestabilne zachowanie i 

zazwyczaj są znacznie trudniejsze do kontrolowania. Inne sieci neuronowe nie mają określonego 

wejścia i wyjścia. Każde połączenie jest jednocześnie wejściem i wyjściem. 

Algorytm neuronowy 

Oprócz architektury sieci neuronowe określają algorytm. W każdej chwili neuron ma pewien stan; 

możesz myśleć o tym jako o wartości wyjściowej z neuronu (zwykle jest ona reprezentowana jako liczba 

zmiennoprzecinkowa). Algorytm kontroluje, w jaki sposób neuron powinien generować swój stan na 

podstawie danych wejściowych. W wielowarstwowej sieci perceptronowej stan jest przekazywany jako 

dane wyjściowe do następnej warstwy. W sieciach bez określonych wejść i wyjść algorytm generuje 

stan na podstawie stanów połączonych neuronów. Algorytm jest uruchamiany równolegle przez każdy 

neuron. W przypadku maszyn do gier, które nie mają możliwości równoległych (przynajmniej nie 

odpowiedniego rodzaju), równoległość jest symulowana przez zmuszenie każdego neuronu do 



wykonania algorytmu po kolei. Możliwe jest, ale nie powszechne, aby różne neurony miały zupełnie 

różne algorytmy. Każdy neuron możemy traktować jako indywidualną jednostkę realizującą swój 

algorytm. Algorytm perceptronu pokazano w przenośni na rysunku.  

 

Każde wejście ma przypisaną wagę. Wartości wejściowe (zakładamy, że są one równe zero lub jeden) 

są mnożone przez odpowiednią wagę. Dodawana jest dodatkowa waga odchylenia (jest to 

odpowiednik innego wejścia, którego wartość wejściowa jest zawsze jedna). Ostateczna suma 

przechodzi następnie przez funkcję progową. Jeśli suma jest mniejsza od zera, neuron będzie 

wyłączony (będzie miał wartość zero); w przeciwnym razie będzie włączony (będzie miał wartość 

jeden). Funkcja progowa zamienia wejściową sumę wagową w wartość wyjściową. Użyliśmy funkcji 

twardego kroku (tj. przeskakuje od razu od wyjścia = 0 do wyjścia = 1), ale jest w użyciu wiele różnych 

funkcji. Aby umożliwić uczenie się, wielowarstwowy algorytm perceptronu wykorzystuje nieco gładsze 

funkcje, w których wartości zbliżone do kroku są mapowane na pośrednie wartości wyjściowe. 

Wrócimy do tego w następnej sekcji. 

Zasada uczenia się 

Do tej pory nie rozmawialiśmy o uczeniu się. Sieci neuronowe różnią się sposobem realizacji uczenia 

się. W przypadku niektórych sieci uczenie się jest tak ściśle powiązane z algorytmem neuronowym, że 

nie można ich rozdzielić. Jednak w większości przypadków są to zupełnie odrębne sprawy. 

Perceptrony wielowarstwowe mogą działać w dwóch trybach. Normalny algorytm perceptronu, 

opisany w poprzedniej sekcji, jest używany do uruchomienia sieci. Sieć ma dane wejściowe w swojej 

warstwie wejściowej; każdy z neuronów robi swoje, a następnie dane wyjściowe są odczytywane z 

warstwy wyjściowej. Jest to zazwyczaj bardzo szybki proces i nie wymaga uczenia się. Te same dane 

wejściowe zawsze dadzą te same dane wyjściowe (nie dotyczy to sieci rekurencyjnych, ale na razie je 

zignorujemy). Aby się uczyć, wielowarstwowa sieć perceptronowa jest wprowadzana w określony tryb 

uczenia się. Zadaniem algorytmu uczenia się jest odkrycie, które wagi przyczyniają się do poprawnej 

odpowiedzi, a które nie. Właściwe wagi można następnie wzmocnić (lub ewentualnie pozostawić bez 

zmian), a nieprawidłowe wagi można zmienić. Niestety, w przypadku niektórych danych wejściowych 

do sieci porównujemy pożądane wyjścia z rzeczywistymi wyjściami. Trudno jest zdecydować, które 

wagi były ważne w generowaniu wyników. Nazywa się to problemem przypisania kredytu. Im więcej 

warstwy pośredniej ma sieć, tym trudniej jest ustalić, gdzie wystąpił błąd. Istnieją różne zasady uczenia 

się wielowarstwowego perceptronu. Ale problem przypisania kredytu jest tak złożony, że nie ma jednej 

najlepszej reguły dla wszystkich sytuacji. Tutaj opiszę „propagację wsteczną”, najczęstszą i podstawę 

wielu odmian. Tam, gdzie sieć normalnie przesyła sygnał do przodu, a każda warstwa generuje wyjście 

z poprzedniej warstwy, propagacja wsteczna działa w przeciwnym kierunku, działając wstecz od 

wyjścia. 



Na końcu tej sekcji opiszę również1 uczenie się hebbowskie, zupełnie inną zasadę uczenia się, która 

może być przydatna w grach. Na razie pozostańmy przy propagacji wstecznej i pracujmy nad 

wielowarstwowym algorytmem perceptronu. 

PROBLEM 

Chcielibyśmy pogrupować zestaw wartości wejściowych (takich jak odległość do wrogów, wartości 

zdrowia przyjaznych jednostek lub poziomy amunicji), abyśmy mogli działać inaczej dla każdej grupy. 

Na przykład możemy mieć grupę „bezpiecznych” sytuacji, w których zdrowie i amunicja są wysokie, a 

wrogowie są daleko. Nasza sztuczna inteligencja może w tej sytuacji szukać ulepszeń lub zastawić 

pułapkę. Inna grupa może reprezentować zagrażające życiu sytuacje, w których zużywa się amunicję, 

zdrowie jest niebezpiecznie niskie, a wrogowie spadają. To może być dobry moment na ucieczkę w 

ślepej panice. Jak dotąd jest to proste (i wystarczyłoby drzewo decyzyjne). Ale powiedzmy, że 

chcieliśmy także grupy „walczącej walecznie”. Jeśli postać była zdrowa, z amunicją i wrogami w pobliżu, 

naturalnie robiłaby swoje. Ale mógłby zrobić to samo, gdyby był na skraju śmierci, ale miał amunicję, i 

mógłby zrobić to samo nawet przy nieprawdopodobnych szansach, by altruistycznie pozwolić 

członkowi oddziału na ucieczkę. Może to ostatni bastion, ale wyniki są takie same. Ponieważ sytuacje 

te stają się coraz bardziej złożone, a interakcje stają się bardziej zaangażowane, tworzenie reguł dla 

drzewa decyzyjnego lub maszyny stanów rozmytych może stać się trudne. Chcielibyśmy mieć metodę, 

która uczy się na przykładach (podobnie jak uczenie się drzewa decyzyjnego), pozwalając nam podać 

kilkadziesiąt przykładów. Algorytm powinien uogólniać na podstawie przykładów, aby uwzględnić 

wszystkie ewentualności. Powinno to również pozwolić nam na dodawanie nowych przykładów w 

trakcie gry, abyśmy mogli uczyć się na błędach. 

A co z nauką drzewa decyzyjnego? 

Do rozwiązania tego problemu moglibyśmy wykorzystać uczenie drzewa decyzyjnego: wartości 

wyjściowe odpowiadają liściom drzewa decyzyjnego, a wartości wejściowe są wykorzystywane w 

testach drzewa decyzyjnego. Gdybyśmy użyli algorytmu przyrostowego (takiego jak ID4), moglibyśmy 

również uczyć się na własnych błędach podczas gry. W przypadku takich problemów klasyfikacyjnych, 

uczenie się drzewa decyzyjnego i sieci neuronowe są realnymi alternatywami. Drzewa decyzyjne są 

dokładne. Dają drzewo, które poprawnie klasyfikuje z podanych przykładów. Aby to zrobić, podejmują 

trudne i szybkie decyzje. Kiedy zobaczą sytuację, która nie została przedstawiona na ich przykładach, 

podejmą na tej podstawie decyzję. 

Ponieważ ich podejmowanie decyzji jest tak trudne i szybkie, nie są tak dobrzy w uogólnianiu przez 

ekstrapolację na szare obszary poza przykładami. Sieci neuronowe nie są tak dokładne. Mogą nawet 

podać błędne odpowiedzi na podane przykłady. Są jednak lepsze w ekstrapolacji (czasem rozsądnie) 

na te szare obszary. Ten kompromis między dokładnością a uogólnieniem jest podstawą decyzji, którą 

musisz podjąć, rozważając, którą technikę użyć. W swojej pracy schodziłem po stronie dokładności, ale 

każda aplikacja ma swoje osobliwości. 

ALGORYTM 

Jako przykład algorytmu użyję odmiany sytuacji taktycznej, którą przyjrzeliśmy się wcześniej. Postać 

sterowana przez SI wykorzystuje 19 wartości wejściowych: odległość do najbliższych 5 wrogów, 

odległość do najbliższych 4 przyjaciół wraz z wartościami ich zdrowia i amunicji oraz zdrowie i amunicję 

SI. Zakładam, że istnieje pięć różnych zachowań wyjściowych: uciekanie, dzielna walka, leczenie 

przyjaciela, polowanie na wroga i znajdowanie mocy. Załóżmy, że mamy początkowy zestaw od 20 do 

100 scenariuszy, z których każdy jest zestawem danych wejściowych z danymi wyjściowymi, które 

chcielibyśmy zobaczyć. Na razie użyjemy sieci z trzema warstwami: warstwą wejściową i wyjściową, jak 



wspomniano wcześniej, oraz warstwą pośrednią (ukrytą). Kwalifikowałoby się to jako sieć neuronowa 

„płytkiego uczenia się”, ale jak zobaczymy w następnej sekcji, prawdopodobnie będzie to najlepsze 

podejście do tego zadania. Warstwa wejściowa ma taką samą liczbę węzłów, jaka jest w naszym 

problemie: 19. Warstwa wyjściowa ma taką samą liczbę węzłów, ile jest możliwych wyników: 5. Ukryte 

warstwy są zwykle co najmniej tak duże jak warstwa wejściowa i często dużo większy. Strukturę 

pokazano na rysunku, z pominięciem niektórych węzłów dla przejrzystości.  

 

 

Każdy perceptron ma zestaw wag dla każdego neuronu w poprzedniej warstwie. Posiada również wagę 

stronniczości. Neurony warstwy wejściowej nie mają żadnych wag. Ich wartość jest po prostu ustalana 

przez odpowiednie wartości w grze. Podzieliliśmy nasze scenariusze na dwie grupy: zestaw szkoleniowy 

(używany do uczenia się) i zestaw testowy (używany do sprawdzenia, jak przebiega nauka). Dziesięć 

przykładów szkoleniowych i dziesięć testujących byłoby absolutnym minimum dla tego problemu. 

Pięćdziesiąt z każdego byłoby znacznie lepsze. 

Wstępna konfiguracja i struktura 

Zaczynamy od inicjalizacji wszystkich wag w sieci małymi losowymi wartościami. Wykonujemy szereg 

iteracji algorytmu uczenia (zwykle setki lub tysiące). Do każdej iteracji dobieramy przykładowy 

scenariusz ze zbioru uczącego. Zazwyczaj przykłady są wybierane po kolei, powracając do pierwszego 

przykładu po wykorzystaniu wszystkich z nich.  

W każdej iteracji wykonujemy dwa kroki. Feedforward pobiera dane wejściowe i zgaduje dane 

wyjściowe, a propagacja wsteczna modyfikuje sieć w oparciu o rzeczywiste dane wyjściowe i domysły. 

Po zakończeniu iteracji i nauczeniu się sieci możemy sprawdzić, czy uczenie się powiodło. Robimy to, 

uruchamiając proces przekazywania informacji na zestawie testowym przykładów. Jeśli odgadnięte 

wyjście pasuje do wyjścia, którego szukaliśmy, to dobry znak, że sieć neuronowa nauczyła się 

poprawnie. Jeśli tak nie jest, możemy uruchomić więcej algorytmów. Jeśli sieć ciągle błędnie podaje 



zestaw testowy, oznacza to, że w zestawie uczącym nie ma wystarczającej liczby przykładów lub nie są 

one wystarczająco podobne do przykładów testowych. 

Powinniśmy podać mu bardziej zróżnicowane przykłady treningowe. 

Przekazywanie do przodu 

Najpierw musimy wygenerować dane wyjściowe z wartości wejściowych w normalny sposób. 

Ustawiamy stany neuronów warstwy wejściowej bezpośrednio. Następnie dla każdego neuronu w 

warstwie ukrytej wykonujemy swój algorytm neuronowy: sumuje ważone dane wejściowe, stosuje 

funkcję progową i generuje swoje dane wyjściowe. Możemy wtedy zrobić to samo dla każdego z 

neuronów warstwy wyjściowej. Musimy użyć nieco innej funkcji progowej niż ta opisana we wstępie. 

Nazywa się to funkcją ReLU (skrót od „rektyfikowanej jednostki liniowej”) i pokazano ją na rysunku 

 

Dla wartości wejściowych poniżej zera zwraca zero, podobnie jak funkcja kroku. Dla wartości 

wejściowych większych od zera aktywacja wzrasta liniowo. Stanie się to ważne, jeśli chodzi o uczenie 

się, ponieważ możemy odróżnić neurony, które bardzo silnie odpalają od tych, które są bardziej 

ambiwalentne w swojej decyzji. To będzie funkcja, której będziemy używać do nauki. Jego równanie 

to: 

 

lub, w niektórych przypadkach, nieco gładsza wersja (czasami znana jako „softplus”, ale często 

określana po prostu jako ReLU, jak w przypadku wersji, która używa max): 

 

ReLU został wprowadzony w 2011 roku [16], zastępując dziesięcioletnią alternatywę zwaną „funkcją 

sigmoidalną”. ReLU znacząco zmieniło zdolność dużych sieci neuronowych do efektywnego uczenia się. 

Funkcja sigmoidalna może być nadal używana w mniejszych sieciach, ale wraz ze wzrostem liczby 

warstw pośrednich i pogłębianiem się płytkiej sieci, dominuje ReLU. Głównym ograniczeniem ReLU jest 

to, że jest nieograniczony. W przeciwieństwie do funkcji step, nie ma górnej granicy tego, jak dużą 

aktywację może wytworzyć neuron. W niektórych przypadkach może to prowadzić do nasycenia sieci 

i utknięcia w nauce. W takich przypadkach może być potrzebna alternatywa. Chociaż obecnie jest 

rzadziej używany, rysunek pokazuje funkcję sigmoidalną.  



 

W przypadku wartości wejściowych dalekich od zera działa podobnie jak funkcja kroku. Dla wartości 

wejściowych bliskich zeru jest gładsza, dając nam pośrednie wyjście. Równanie funkcji to: 

 

gdzie h jest modyfikowalnym parametrem, który kontroluje kształt funkcji. Im większa wartość h, tym 

bliższa jest funkcja skokowa. Najlepsza wartość h zależy od liczby neuronów w warstwie i wielkości wag 

w sieci. Oba czynniki mają tendencję do obniżania wartości h. Trudność w zoptymalizowaniu wartości 

h i wrażliwość nauki na jej prawidłowe, to kolejny powód, dla którego warto preferować ReLU. 

Ponieważ jest to stosunkowo nowa, znaczna część literatury dotyczącej sieci neuronowych nadal 

przyjmuje funkcję sigmoidalną, więc warto o tym wiedzieć, ale od tego momentu będziemy się trzymać 

ReLU. 

Propagacja wsteczna 

Aby się nauczyć, porównujemy stan węzłów wyjściowych z bieżącym wzorcem. Pożądany wynik wynosi 

zero dla wszystkich węzłów wyjściowych, z wyjątkiem jednego odpowiadającego naszemu 

pożądanemu działaniu. Pracujemy wstecz, warstwa po warstwie, od warstwy wyjściowej, aktualizując 

wszystkie wagi. Niech zbiorem stanów neuronów będzie oj , gdzie j to neuron, a wij to waga między 

neuronami i oraz j. Równanie dla zaktualizowanej wartości masy to 

 

gdzie η jest terminem wzmocnienia, a δj jest terminem błędu (oba omówię poniżej). Równanie mówi, 

że obliczamy błąd w prądzie wyjściowym dla neuronu i aktualizujemy jego wagi na podstawie tego, 

które neurony na niego wpłynęły. Więc jeśli neuron otrzyma zły wynik (tj. mamy ujemny termin błędu), 

cofamy się i patrzymy na wszystkie jego dane wejściowe. W przypadku tych danych wejściowych, które 

przyczyniły się do złych wyników, zmniejszamy wagi. Z drugiej strony, jeśli wynik był bardzo dobry 

(pozytywny termin błędu), wracamy i wzmacniamy wagi z neuronów, które mu pomogły. Jeśli termin 

błędu znajduje się gdzieś pośrodku (około zera), zmieniamy wagę w bardzo niewielkim stopniu. 

Wyraz błędu 

Składnik błędu, δj , jest obliczany nieco inaczej w zależności od tego, czy bierzemy pod uwagę węzeł 

wyjściowy (dla którego nasz wzorzec daje pożądany wynik), czy węzły ukryte (w których musimy 

wydedukować błąd). Dla węzłów wyjściowych składnik błędu jest określony wzorem: 

 

gdzie tj jest docelowym wyjściem dla węzła j. W przypadku ukrytych węzłów termin błędu wiąże błędy 

w następnej warstwie w górę: 



 

gdzie k jest zbiorem węzłów w następnej warstwie wyżej. Ten wzór mówi, że błąd neuronu jest równy 

całkowitemu błędowi, który wnosi do następnej warstwy. Błąd wniesiony do innego węzła to wkjδk, 

waga tego węzła pomnożona przez błąd tego węzła. Załóżmy na przykład, że neuron A jest włączony. 

Przyczynia się silnie do neuronu B, który również jest włączony. Stwierdzamy, że neuron B ma wysoki 

błąd, więc neuron A musi wziąć odpowiedzialność za wpłynięcie na B, aby popełnić ten błąd. Waga 

pomiędzy A i B jest zatem osłabiona. 

Zysk 

Termin wzmocnienia, , kontroluje tempo postępu nauki. Jeśli jest bliski zeru, nowa waga będzie bardzo 

podobna do starej. Jeśli wagi zmieniają się powoli, uczenie się jest odpowiednio powolne. Jeśli jest 

większą wartością (rzadko jest większa niż jeden, chociaż może być), to wagi są zmieniane w szybszym 

tempie. Terminy o niskim zysku zapewniają względnie stabilną naukę. Na dłuższą metę dają lepsze 

rezultaty. Sieć nie będzie tak nerwowa podczas nauki i nie wprowadzi większych poprawek w reakcji 

na pojedynczy przykład. Po wielu iteracjach sieć dostosuje się do błędów, które wielokrotnie widzi. 

Wartości pojedynczych błędów mają tylko niewielki wpływ. Termin o wysokim zysku zapewnia szybszą 

naukę i może być doskonale użyteczny. Istnieje ryzyko ciągłego wprowadzania dużych zmian w wagach 

na podstawie pojedynczego przykładu wejścia-wyjścia. Początkowe wzmocnienie 0,3 służy jako punkt 

wyjścia. Innym dobrym kompromisem jest użycie początkowo wysokiego wzmocnienia (np. 0,7), aby 

umieścić ciężarki w odpowiednim sąsiedztwie. Stopniowo wzmocnienie jest zmniejszane (na przykład 

do 0,1), aby zapewnić precyzyjne dostrojenie i stabilność. 

PSEUDO-KOD 

Możemy zaimplementować algorytm wstecznej propagacji błędów dla perceptronów 

wielowarstwowych w postaci: 

1 class MLPNetwork: 

2 # Holds input perceptrons. 

3 inputPerceptrons 

4 

5 # Holds hidden layer perceptrons. 

6 hiddenPerceptrons 

7 

8 # Holds output layer perceptrons. 

9 outputPerceptrons 

10 

11 # Learn the given output for the given input. 

12 function learnPattern(input, output): 

13 # Generate the unlearned output. 



14 generateOutput(input) 

15 # Perform the backpropagation. 

16 backprop(output) 

17 

18 # Generate outputs for the given set of inputs. 

19 function generateOutput(input): 

20 # Go through each input perceptron and set its state. 

21 for index in 0..inputPerceptrons.length(): 

22 inputPerceptrons[index].state = input[index] 

23 

24 # Go through each hidden perceptron and feedforward. 

25 for perceptron in hiddenPerceptrons: 

26 perceptron.feedforward() 

27 

28 # And do the same for output perceptrons. 

29 for perceptron in outputPerceptrons: 

30 perceptron.feedforward() 

31 

32 # Run the backpropagation learning algorithm. We 

33 # assume that the inputs have already been presented 

34 # and the feedforward step is complete. 

35 function backprop(output): 

36 # Go through each output perceptron. 

37 for index in 0..outputPerceptrons.length(): 

38 # Find its generated state. 

39 perceptron = outputPerceptrons[index] 

40 state = perceptron.state 

41 

42 # Calculate its error term. 

43 error = state * (1-state) * (output[index]-state) 

44 



45 # Get the perceptron to adjust its weights. 

46 perceptron.adjustWeights(error) 

47 

48 # Go through each hidden perceptron. 

49 for index in 0..hiddenPerceptrons.length(): 

50 # Find its generated state. 

51 perceptron = outputPerceptrons[index] 

52 state = perceptron.state 

53 

54 # Calculate its error term. 

55 sum = 0 

56 for output in outputs: 

57 weight = output.getIncomingWeight(perceptron) 

58 sum += weight * output.error 

59 error = state * (1-state) * sum 

60 

61 # Get the perceptron to adjust its weights. 

62 perceptron.adjustWeights(error) 

STRUKTURY DANYCH I INTERFEJSY 

Powyższy kod opakowuje działanie pojedynczego neuronu w klasę Perceptron i powoduje, że 

perceptron aktualizuje własne dane. Klasę można zaimplementować w następujący sposób: 

1 class Perceptron: 

2 # Each input into the perceptron requires two bits of 

3 # data, held in this structure. 

4 class Input: 

5 # The perceptron that the input arrived from. 

6 inputPerceptron 

7 

8 # Input weight, initialized to a small random value. 

9 weight 

10 



11 # Holds a list of inputs for the perceptron. 

12 inputs 

13 

14 # The current output state of the perceptron. 

15 state 

16 

17 # The current error in the perceptron’s output. 

18 error 

19 

20 # Perform the feedforward algorithm. 

21 function feedforward(): 

22 # Go through each input and sum its contribution. 

23 sum = 0 

24 for input in inputs: 

25 sum += input.inputPerceptron.state * input.weight 

26 

27 # Apply the thresholding function. 

28 this.state = threshold(sum) 

29 

30 # Perform the update in the backpropagation algorithm. 

31 function adjustWeights(currentError): 

32 # Go through each input. 

33 for input in inputs: 

34 # Find the change in weight required. 

35 state = input.inputPerceptron.state 

36 deltaWeight = gain * currentError * state 

37 

38 # Apply it. 

39 input.weight += deltaWeight 

40 

41 # Store the error, perceptrons in preceding layers 



42 # will need it. 

43 error = currentError 

44 

45 # Find the weight of the input that arrived from the 

46 # given perceptron. This is used in hidden layers to 

47 # calculate the outgoing error contribution. 

48 function getIncomingWeight(perceptron): 

49 # Find the first matching perceptron in the inputs. 

50 for input in inputs: 

51 if input.inputPerceptron == perceptron: 

52 return input.weight 

53 

54 # Otherwise we have no weight. 

55 return 0 

W tym kodzie założyłem istnienie funkcji progowej, która może wykonać progowanie. Może to być 

prosta funkcja ReLU, zaimplementowana jako: 

1 function threshold(input): 

2 return max(0, input) 

Aby wesprzeć inne rodzaje progowania (takie jak opisana powyżej funkcja sigmoidalna lub opisana 

później funkcja radialna), możemy zastąpić to innym wzorem. Kod zawiera również odniesienie do 

zmiennej wzmocnienia, która jest globalnym pojęciem wzmocnienia dla sieci. 

OSTRZEŻENIA WDROŻENIOWE 

W systemie produkcyjnym niewskazane byłoby zaimplementowanie getIncomingWeight jako 

sekwencyjnego przeszukiwania każdego wejścia. W większości przypadków wagi połączeń są ułożone 

w tablicy danych. Neurony są ponumerowane, a wagi można uzyskać bezpośrednio z tablicy według 

indeksu. Jednak bezpośredni dostęp do tablicy sprawia, że cały przebieg algorytmu jest bardziej 

złożony. Pseudokod ilustruje to, co dzieje się na każdym etapie. Pseudokod również nie zakłada żadnej 

konkretnej architektury. Każdy perceptron nie stawia wymagań co do tego, które perceptrony tworzą 

jego wejścia. Poza optymalizacją struktur danych, sieci neuronowe mają być równoległe. Zmieniając 

styl realizacji możemy uzyskać ogromne oszczędności czasu. Reprezentując stany i wagi neuronów w 

oddzielnych tablicach, możemy zapisać zarówno kroki sprzężenia do przodu, jak i propagacji wstecznej 

przy użyciu operacji na wielu danych (SIMD) na jednej instrukcji (takich jak te dostępne na karcie 

graficznej). Pracujemy nie tylko nad czterema neuronami naraz, na każdy rdzeń przetwarzający, ale 

także upewniamy się, że odpowiednie dane są przechowywane razem. W przypadku większych sieci 

prawie konieczne jest użycie implementacji karty graficznej, wykorzystującej wiele rdzeni sprzętu i 

masową równoległość. 

WYDAJNOŚĆ 



Algorytmem jest O(nw) w pamięci, gdzie n to liczba perceptronów, a w to liczba wejść na perceptron. 

Z czasem wydajność jest również O(nw) zarówno dla feedforward (generateOutputs i backpropagation 

(backprop).Zignorowałem użycie wyszukiwania w metodzie getIncomingWeights klasy perceptron, jak 

podano w pseudokodzie.Jak widzieliśmy w zastrzeżeniach dotyczących implementacji ten fragment 

kodu będzie zwykle zoptymalizowany. 

INNE PODEJŚCIA 

Jest wiele książek tak dużych jak ta, wypełnionych teorią sieci neuronowych, nie mogę mieć nadziei, że 

omówię to wszystko. Jednak większość podejść miałaby jedynie marginalne zastosowanie w grach. W 

ramach podsumowania i wskazówek do innych dziedzin, myślę, że warto wspomnieć o trzech innych 

technikach: radialnych funkcjach bazowych, słabo nadzorowanym uczeniu i uczeniu hebbowskim. Z 

dwóch pierwszych korzystałem w praktyce, a trzeci to ukochana technika byłego kolegi. 

Radialna funkcja bazowa 

Wprowadzona wcześniej funkcja progowa nazywa się funkcją bazową ReLU. Funkcja bazowa to po 

prostu funkcja używana jako podstawa zachowania sztucznego neuronu. Działanie funkcji bazowej 

ReLU polega na podzieleniu jej danych wejściowych na dwie kategorie. Wysokie wartości otrzymują 

wysoką moc wyjściową, a niskie wartości mają zerową moc wyjściową. Linia podziału między dwiema 

kategoriami jest zawsze na wejściu zerowym. Funkcja wykonuje prostą kategoryzację. Odróżnia 

wartości wysokie od niskich. Do tej pory uwzględniałem wagę odchylenia jako część sumy przed 

progowaniem. Jest to sensowne z punktu widzenia wdrożenia. Ale możemy również postrzegać 

nastawienie jako zmianę położenia linii podziału. Weźmy na przykład pojedynczy perceptron z jednym 

wejściem. Aby to zilustrować (ponieważ bardziej przypomina bazową radialną, którą za chwilę 

przedstawię), powrócę do alternatywnej funkcji bazowej sigmoidy. Rysunek (po lewej) pokazuje 

wyjście z perceptronu, gdy odchylenie wynosi zero. Rysunek (po prawej) pokazuje ten sam sygnał 

wyjściowy z tego samego perceptronu, gdy odchylenie wynosi jeden. Ponieważ odchylenie jest zawsze 

dodawane do ważonych danych wejściowych, zniekształca wyniki. 

 

Jest to oczywiście celowe. Możesz myśleć o każdym neuronie jak o węźle decyzyjnym w drzewie 

decyzyjnym: patrzy on na dane wejściowe i decyduje, w której z dwóch kategorii znajduje się dane 

wejściowe. Nie ma więc sensu dzielenie decyzji zawsze na zero. Możemy chcieć, aby 0,5 znajdowało 

się w jednej kategorii, a 0,9 w innej. Odchylenie pozwala nam podzielić dane wejściowe w dowolnym 

momencie. Ale kategoryzacji nie zawsze można dokonać w jednym miejscu. Często jest to szereg 

danych wejściowych, które musimy traktować inaczej. Tylko wartości w zakresie powinny mieć jeden 

wynik; wyższe lub niższe wartości powinny dać zerową moc wyjściową. Wystarczająco duża sieć 

neuronowa zawsze poradzi sobie w takiej sytuacji. Jeden neuron działa jako dolna granica, a inny jako 

górna granica. Ale to oznacza, że potrzebujesz tych wszystkich dodatkowych neuronów. Radialne 

funkcje bazowe (opisane po raz pierwszy w [6]) rozwiązują ten problem za pomocą funkcji bazowej 

pokazanej na rysunku.  



 

Tutaj zakres jest wyraźny. Neuron kontroluje zasięg, tak jak poprzednio, za pomocą wagi odchylenia. 

Rozrzut (odległość między minimalnym i maksymalnym wejściem, dla którego wyjście jest > 0:5) jest 

kontrolowany przez całkowity rozmiar odważników. Jeśli wszystkie wagi wejściowe są wysokie, zakres 

zostanie zmiażdżony. Jeśli wagi są niskie, zakres zostanie poszerzony. Zmieniając same wagi (w tym 

wagę odchylenia), można nauczyć się wszelkich wartości minimalnych i maksymalnych. Radialne 

funkcje bazowe mogą mieć różne definicje matematyczne. Większość pojawia się jak na powyższym 

rysunku, kombinacja lustrzanej pary sigmoidalnych funkcji bazowych. Podobnie jak w przypadku 

funkcji sigmoid, ich nauka może być bardzo powolna, ale w przypadku niektórych problemów lepiej 

dopasowują się do danych, dzięki czemu sieć jest znacznie mniejsza i bardziej wydajna. 

Słabo nadzorowana nauka 

Powyższy algorytm opiera się na zestawie przykładów. Przykłady mogą być budowane ręcznie lub 

generowane na podstawie doświadczenia podczas gry. Przykłady są używane na etapie wstecznej 

propagacji błędów, aby wygenerować składnik błędu. Termin błędu kontroluje wtedy proces uczenia 

się. Nazywa się to uczeniem nadzorowanym: udzielamy poprawnych odpowiedzi dla algorytmu. 

Alternatywnym podejściem stosowanym w nauce online jest uczenie się ze słabym nadzorem (czasami 

nazywane uczeniem się bez nadzoru, chociaż ściśle jest to coś innego). Słabo nadzorowane uczenie się 

nie wymaga zestawu przykładów. Zastępuje je algorytmem, który bezpośrednio oblicza składnik błędu 

dla warstwy wyjściowej. Rozważmy na przykład ponownie przykład taktycznej sieci neuronowej. Postać 

porusza się po planszy, podejmując decyzje na podstawie pobliskich przyjaciół i wrogów. Czasami 

decyzje, które podejmuje, są kiepskie: może próbować uleczyć przyjaciela, gdy nagle wrogi atak 

zostanie rozpoczęty, albo może próbować znaleźć przedmioty i zabłądzić w zasadzkę. Podejście 

nadzorowanego uczenia się próbuje obliczyć, co postać powinna zrobić w każdej sytuacji, a następnie 

aktualizuje sieć, ucząc się tego przykładu, wraz ze wszystkimi poprzednimi przykładami. Słabo 

nadzorowane podejście do uczenia się rozpoznaje, że nie jest łatwo powiedzieć, co postać powinna 

była zrobić, ale łatwo jest powiedzieć, że to, co zrobiła postać, było złe. Zamiast wymyślać rozwiązanie, 

oblicza termin błędu na podstawie tego, jak surowo została ukarana sztuczna inteligencja. Jeśli na 

przykład sztuczna inteligencja i wszyscy jej przyjaciele zostaną zabici, błąd będzie bardzo wysoki. Jeśli 

doznał tylko kilku trafień, błąd będzie niewielki. Możemy zrobić to samo dla sukcesów, dając 

pozytywne opinie o udanych wyborach. Algorytm uczenia działa tak samo jak poprzednio, ale używa 

wygenerowanego składnika błędu dla warstwy wyjściowej, a nie obliczonego z przykładów. Warunki 

błędów dla ukrytych warstw pozostają takie same jak wcześniej. Użyłem słabo nadzorowanej nauki do 

kontrolowania postaci w prototypie gry. Okazało się, że jest to prosty sposób na załadowanie 

zachowania postaci i uzyskanie kilku interesujących wariacji bez konieczności pisania dużej biblioteki 

zachowań. Słabo nadzorowana nauka może potencjalnie nauczyć się rzeczy, o których programista nie 

wie. Ten potencjał jest wprawdzie ekscytujący, ale ma złego bliźniaka. Sieć neuronowa może łatwo 

nauczyć się rzeczy, o których programista nie chce wiedzieć - rzeczy, które programista wyraźnie widzi, 

są błędne. W szczególności może nauczyć się grać w nudny i przewidywalny sposób. Wcześniej 

wspomniałem perspektywę postaci, która zajmie ostatnie miejsce, gdy szanse na przetrwanie były 

niewielkie. Jest to przyjemna sztuczna inteligencja do gry, z osobowością. Gdyby jednak postać uczyła 



się wyłącznie na podstawie wyników, nigdy by się tego nie nauczyła; ucieknie. W tym przypadku (jak w 

zdecydowanej większości innych) najlepiej wie projektant gry. 

Hebbowska nauka 

Uczenie Hebbowskie nosi imię Donalda Hebba, który w 1949 r. [22] zaproponował, że neurony 

biologiczne stosują się do tej zasady uczenia się. Nadal nie jest jasne, jaka część biologicznej sieci 

neuronowej jest zgodna z regułą Hebba, ale uważa się ją za jedną z najbardziej prawdopodobnych 

biologicznie technik sztucznych sieci neuronowych. Okazał się również praktyczny i zaskakująco prosty 

we wdrożeniu. Jest to technika nienadzorowana. Nie wymaga ani przykładów, ani generowanych 

wartości błędów. Próbuje kategoryzować swoje dane wejściowe wyłącznie na podstawie wzorców, 

które widzi. Chociaż może być używany w dowolnej sieci, uczenie Hebbowskie jest najczęściej używane 

w architekturze grid, w której każdy węzeł jest połączony ze swoimi sąsiadami. 

 

Neurony mają ten sam nieuczący się algorytm, co poprzednio. Sumują zestaw ważonych danych 

wejściowych i decydują o ich stanie w oparciu o funkcję progową. W tym przypadku pobierają 

informacje od sąsiadów, a nie od neuronów w poprzedniej warstwie. Zasada uczenia się Hebba mówi, 

że jeśli węzeł ma ten sam stan co sąsiad, wówczas waga między tymi dwoma węzłami powinna zostać 

zwiększona. Jeśli ma tendencję do innego stanu, należy zmniejszyć wagę. Logika jest prosta. Jeśli dwa 

sąsiednie węzły często mają te same stany (albo oba włączone, albo oba wyłączone), to ma się 

rozumieć, że są one skorelowane. Jeśli jeden neuron jest włączony, powinniśmy zwiększyć 

prawdopodobieństwo, że drugi jest włączony również poprzez zwiększenie masy. Jeśli nie ma korelacji, 

to neurony będą miały ten sam stan mniej więcej tak często, jak nie, a ich waga połączenia będzie 

zwiększana mniej więcej tak często, jak jest zmniejszana. Nie nastąpi ogólne wzmocnienie ani 

osłabienie połączenia. Nazywa się to Regułą Hebba. Uczenie Hebbowskie jest wykorzystywane do 

znajdowania wzorców i korelacji w danych, a nie do generowania wyników. Może służyć do regeneracji 

luk w danych. Na przykład rysunek 7.26 pokazuje stronę w RTS z niejednolitym zrozumieniem struktury 

sił wroga (z powodu mgły wojny). 

 



Możemy użyć sieci neuronowej opartej na siatce z uczeniem Hebbowskim. Siatka reprezentuje mapę 

gry. Jeśli gra jest oparta na kafelkach, może użyć 1, 4 lub 9 kafelków na węzeł. Stan każdego neuronu 

wskazuje, czy odpowiednia lokalizacja w grze jest bezpieczna albo nie. Mając pełną wiedzę na temat 

wielu gier, sieć można wytrenować, dając w każdej turze kompletny zestaw bezpiecznych i 

niebezpiecznych kafelków (generowanych na przykład przez mapowanie wpływów — patrz część 6, 

Taktyczna i strategiczna sztuczna inteligencja). Po dużej liczbie gier sieć może służyć do przewidywania 

wzorca bezpieczeństwa. 

Sztuczna inteligencja określa bezpieczeństwo kafelków, które widzi jako wartości stanu w siatce 

neuronów. Te wartości są zablokowane i nie mogą się zmieniać. Pozostała część sieci może wtedy 

postępować zgodnie ze swoim normalnym algorytmem sumy i progu. Ustabilizowanie się wzorca może 

trochę potrwać, ale wynik wskazuje, które z niewidocznych obszarów są prawdopodobnie bezpieczne, 

a których należy unikać. 

GŁĘBOKA NAUKA 

Od połowy 2010 roku głębokie uczenie przekształciło się z dziedziny akademickiej w sensację medialną. 

Dzięki wybitnym badaniom promowanym przez takie firmy jak Google i Deep Mind (później przejęty 

przez Google), termin ten stał się synonimem sztucznej inteligencji. Tak bardzo, że uzyskanie prostej 

odpowiedzi na temat tego, czym naprawdę jest głębokie uczenie, może być trudne, poza 

specjalistyczną literaturą dotyczącą sztucznej inteligencji. Czas pokaże, czy ta popularność przekłada 

się na długowieczność; czy też – jak w poprzednich cyklach sztucznej inteligencji – następuje okres 

rozczarowania, kiedy granice techniki stają się jasne. Jako podejście inżynierskie, uczenie głębokie jest 

uderzająco potężne. Jest to aktywny obszar badań w wielu studiach zajmujących się tworzeniem gier i 

byłbym zaskoczony, gdyby aplikacje w grach nie pojawiły się w nadchodzących latach. Gdzie będzie to 

najbardziej przydatne, nie jest jednak jasne. Podobnie jak w przypadku wszystkich technik sztucznej 

inteligencji (takich jak systemy eksperckie lub pierwotne zainteresowanie sieciami neuronowymi), 

zrozumienie mechanizmu pomaga umieścić technikę w kontekście. Jest to tak aktywny i szybko 

zmieniający się obszar badań, a literatura jest tak obszerna, że nie mogę liczyć na to, by w tej książce 

dać coś więcej niż tylko ogólny zarys. Następnym krokiem byłby podręcznik, taki jak [18], lub 

łagodniejszy przegląd w serii AI dla ludzi Jeffa Heatona . 

CZYM JEST GŁĘBOKIE UCZENIE SIĘ? 

Jak dotąd widzieliśmy w tym części przykłady sztucznych sieci neuronowych, które są płytkie. Mają 

tylko kilka warstw neuronów między ich wyjściem a wejściem. Perceptron wielowarstwowy został 

pokazany z jedną ukrytą warstwą, ale ponieważ jego percepcje wyjściowe są również adaptacyjne, ma 

w sumie dwie. Sieć Hebbiana w poprzednim części składa się tylko z jednej warstwy. Głęboka sieć 

neuronowa ma więcej warstw. Nie ma akceptowanych kryteriów określających ile, kiedy płytkie stają 

się głębokie, ale głębokie modele sieci neuronowych mogą mieć pół tuzina lub więcej. W 

przeciwieństwie do perceptronów wielowarstwowych, w niektórych architekturach sieciowych nie jest 

łatwo dokładnie określić, czym jest warstwa (na przykład rekurencyjne sieci neuronowe, w których 

Wydajność ują pętle). W zależności od tego, jak liczysz, mogą być setki lub tysiące. Chociaż głębokie 

uczenie jest prawie synonimem sieci neuronowych, nie jest tak do końca. Można zastosować inne 

procesy adaptacyjne (takie jak uczenie się drzewa decyzyjnego, które widzieliśmy wcześniej w tym 

rozdziale) lub inne algorytmy używane wraz z uczeniem sieci neuronowych (takie jak wyszukiwanie 

drzewa Monte Carlo w grach planszowych AI). Zdecydowana większość prac w tym obszarze opiera się 

jednak na sztucznych sieciach neuronowych, nawet jeśli korzysta z innych technik. W tym przeglądzie 

skupię się na głębokich sieciach neuronowych. Rysunek przedstawia schematyczne przedstawienie 

systemu głębokiego uczenia się.  



 

Każda warstwa może składać się z dowolnego rodzaju parametryzowalnej struktury, czy to z tablicy 

perceptronów, filtra obrazu (znanego również jako splot, od którego wzięła się nazwa splotowych sieci 

neuronowych), a nawet z probabilistycznego modelu języka ludzkiego (używanego w rozpoznawaniu 

mowy i tłumaczenie). Aby system był głęboki, odnosi sukces lub porażkę jako całość. Co z kolei oznacza, 

że algorytm uczący musi być zastosowany do całości. Wszystkie parametry we wszystkich warstwach 

są zmieniane podczas uczenia. W praktycznych zastosowaniach może istnieć połączenie tej globalnej 

parametryzacji i pewnych lokalnych zmian, którym przewodniczą lokalne algorytmy uczenia się 

(czasami znane jako zachłanne podejście warstwa po warstwie), ale to ogólne globalne uczenie się 

sprawia, że system „ głęboki'. 

DANE 

Powyżej opisałem problem z alokacją kredytu (WPR). Sieć jest uruchamiana, generowane są dane 

wyjściowe, które są oceniane pod kątem jakości. W przypadku nadzorowanego uczenia się obejmuje 

to listę znanych poprawnych przykładów do porównania. W przypadku słabego lub nienadzorowanego 

uczenia się może to oznaczać testowanie wyników w praktyce i sprawdzanie, czy się powiedzie, czy nie. 

W obu przypadkach, aby się uczyć, musimy być w stanie pracować wstecz od wyniku i parametrów, 

które go wygenerowały, do nowego zestawu parametrów, który, miejmy nadzieję, będzie lepszy. 

Problem określenia, które parametry zmienić, to problem akredytacji. Liczba warstw parametrów do 

zmiany jest znana jako głębokość ścieżki przypisania kredytu. Przez dziesięciolecia powszechnie 

uważano, że nauka głębokiej WPR jest po prostu niewykonalna. Zmieniło się to na początku 2010 roku 

z trzech powodów: 

1. opracowano nowe techniki w sieciach neuronowych, takie jak użycie funkcji ReLU zamiast funkcji 

sigmoidalnej dla perceptronów lub „dropout”: losowe resetowanie neuronów podczas wstecznej 

propagacji; 

2. moc komputerów wzrosła, częściowo zgodnie z przewidywaniami prawa Moore'a, ale w 

szczególności dzięki dostępności wysoce równoległych i niedrogich obliczeń GPU; 

3. większe zbiory danych stały się dostępne dzięki indeksowaniu sieci na dużą skalę i bardziej 

autonomicznym narzędziom do gromadzenia informacji w biotechnologii. 

W przypadku gier często jest to ostatnia z tych trzech, która ogranicza możliwość korzystania z 

głębokiego uczenia się. Głębokie uczenie ma wiele parametrów do zmiany, a skuteczne uczenie 

wymaga znacznie więcej danych niż parametrów. Rozważ sytuację przedstawioną na rysunku.  



 

 

Tutaj próbujemy określić groźnych wrogów. Celowo uprościłem sytuację, aby zmieścić się w diagramie. 

Istnieje osiem scenariuszy, każdy oznaczony jako zagrażający, czy nie. Rysunek przedstawia sieć, której 

używamy do nauki: ma osiem węzłów w swojej warstwie pośredniej (dla uproszczenia jest pokazana 

jako płytka sieć neuronowa, gdyby miała kilkanaście warstw, problem byłby jeszcze bardziej dotkliwy).  

 

Po nauczeniu się, aż sieć będzie w stanie poprawnie zaklasyfikować podane sytuacje, sieci 

przedstawiany jest scenariusz na rysunku.  

 

Jest tak prawdopodobne, że nie błędnie sklasyfikowano tej sytuacji. Nie jest to porażka algorytmu 

uczenia się ani pomyłka w implementacji. Dane są na tyle skąpe, że każdy neuron w warstwie ukrytej 

po prostu nauczył się poprawnej odpowiedzi na jeden scenariusz wejściowy. Gdy prezentowany jest 

nowy test, ilość uogólnień, które może wykonać sieć, jest minimalna, a wynik jest faktycznie losowy. 

Mówi się, że sieć nadmiernie dopasowała dane. Nauczył się raczej wkładu niż ogólnej zasady. Im więcej 

parametrów do nauczenia, tym więcej danych jest potrzebnych. Może to stanowić problem, jeśli 

polegasz na ręcznie oznaczonych zestawach danych lub jeśli testowanie sieci neuronowej obejmuje 

granie w grę lub symulację części gry. Jeden z przełomów w głębokim uczeniu, osiągnął około 2/3 



wskaźnik sukcesu na 1,2 miliona ręcznie nazwanych korpusach ImageNet, przy użyciu sieci z 650 000 

neuronów w pięciu warstwach. Zdobycie i sprawdzenie tak dużej ilości danych dla SI postaci w grze jest 

trudne, a wskaźnik sukcesu wynoszący 2/3 raczej nie będzie imponujący dla graczy przyzwyczajonych 

do znajdowania i wykorzystywania niepowodzeń. 



PROCEDURALNE GENEROWANIE TREŚCI 

Generowanie treści proceduralnych to gorący temat w tworzeniu gier. Ale to nie jest nowe. Jego 

zastosowanie sięga ery 8-bitowych lat 80-tych. Zarówno Elite ,jak i Exile wygenerowały sporą część 

swojej zawartości (w pierwszym przypadku cała galaktyka gwiazd, w drugim system podziemnych 

jaskiń). Obie gry były takie same za każdym razem, gdy grałeś, ale zawartość gry była zbyt duża, aby 

zmieścić się w 32 kB dostępnej pamięci RAM. Wykorzystali generację proceduralną jako formę 

kompresji. Szczególnie elita okazała się bardzo wpływowa, prowadząc bezpośrednio do gier takich jak 

Spore , Elite: Dangerous  i No Man’s Sky. Na początku lat 80. Rogue został po raz pierwszy wydany jako 

freeware dla komputerów typu mainframe. Zawierała proceduralnie wygenerowany loch, który był 

inny w każdej grze, i permanentną śmierć, więc poziom nie mógł się powtarzać w kółko, dopóki nie 

został pokonany. Rogue doprowadził do powstania wielu innych niekomercyjnych i hobbystycznych 

gier, często korzystających z podobnych, czystych interfejsów tekstowych. Gatunek stał się znany jako 

Rogue likes. Proceduralne generowanie treści i permadeath przeniknęły do niezależnych gier 

komercyjnych, stając się fenomenem w takich tytułach jak The Binding of Isaac i Spelunky ,rozwijający 

się gatunek, który stał się znany jako Rogue-lites. w tytułach AAA, takich jak Diablo i lochy kielichowe 

w Bloodborne [116]. Spore czerpie również z innego wątku proceduralnego generowania treści: sceny 

demonstracyjnej. Uczestnicy konkurują, aby wyprodukować najbardziej spektakularne widowisko 

audiowizualne, często oparte na bardzo ograniczonych rozmiarach programu. Często jest to połączenie 

zarówno zmniejszenia rozmiaru pliku wykonywalnego za pomocą ręcznie zoptymalizowanego kodu 

asemblera, jak i wygenerowania dźwięku i wielu elementów wizualnych za pomocą proceduralnego 

generowania treści. Will Wright, twórca Spore, zatrudnił wybitnych programistów scen 

demonstracyjnych do pracy nad tą grą. Gry strategiczne, takie jak Civilization i jej sequele, wykorzystują 

generowanie poziomów proceduralnych do tworzenia zróżnicowanych map do gier wieloosobowych. 

Generowanie krajobrazu jest na tyle wszechobecne, że większość twórców gier używa pewnego 

rodzaju generowania treści – być może z modyfikacjami dokonanymi przez człowieka – do tworzenia 

terenu, nawet w grach o ustalonych poziomach. Jest to proceduralne generowanie treści używane w 

studiu, a nie uruchamiane na maszynie do gier. Minecraft przyniósł krajobraz i światowe pokolenia do 

ogromnej publiczności. Opierając się na prostej strukturze opartej na blokach, Mojang z czasem dodał 

procedury generowania kopalń, wiosek, świątyń i innych struktur, z których każda miała przywoływać 

wrażenie czegoś stworzonego przez człowieka. I wreszcie, w ankiecie gier, byłoby niestosowne nie 

przypisywać zasługi Krasnoludzkiej Twierdzy. Pod pewnymi względami gra, która wiele zawdzięcza 

Rogue, szczególnie w swojej estetyce, ale w której generowanie treści proceduralnych zostało 

wepchnięte do wszystkich systemów. Generowany jest świat, podobnie jak lochy, postacie, historie, 

cywilizacje, a nawet legendy i artefakty. Książka z tej serii, zawiera porady dotyczące proceduralnego 

generowania treści, współredagowane przez współautora Dwarf Fortress. Ta ankieta dotycząca 

proceduralnego generowania treści ilustruje jej dwa główne zastosowania: w grze, do generowania 

różnorodności; oraz podczas tworzenia, aby zasoby gry były bardziej wierne lub tańsze w tworzeniu. 

W obu przypadkach zastępuje pracę, którą w innym przypadku wykonałby projektant lub artysta. Jest 

to zatem zadanie AI. I nic dziwnego, że wykorzystuje techniki podobne do tych opisanych w tej książce. 

W niektórych przypadkach połączenie może być słabsze. Nie będę opisywał w tej sekcji technik 

stosowanych do syntezy proceduralnej czy komponowania muzyki, ponieważ czerpią one bardziej 

konkretnie z audio i teorii muzyki. Podobnie tekstury w grach są często generowane proceduralnie, ale 

metody osiągania tego opierają się na filtrowaniu obrazów i technikach programowania graficznego. Z 

drugiej strony gry takie jak Left 4 Dead i Earthfall generują momenty rozgrywki za pomocą sztucznej 

inteligencji „reżysera”: podejmowania decyzji, która analizuje stan gry i planuje nowych wrogów i 

spotkania, aby była interesująca i wymagająca do gracza. Tego rodzaju generowanie treści 

wykorzystuje techniki już omówione w tej książce, w szczególności w Częściach 5 i 6. Tu przyjrzymy się 



podejściom pomiędzy tymi skrajnościami. Opiszę kilka technik, od prostego generowania liczb 

losowych po planowanie gramatyk kształtów, które mogą być używane samodzielnie lub w połączeniu 

do tworzenia atrakcyjnych treści.   

LICZBY PSEUDOLOSOWE 

Liczby losowe pojawiły się już kilkakrotnie w tej książce i za każdym razem ich użycie było tak proste, 

jak wywołanie funkcji losowej. Liczby losowe w programowaniu możemy podzielić na trzy kategorie: 

1. Prawdziwe liczby losowe wymagają specjalistycznego sprzętu, który próbkuje szum termiczny, 

rozpad jądrowy lub inne stochastyczne zjawiska fizyczne. 

2. Kryptograficzne liczby losowe nie są naprawdę losowe, ale są nieprzewidywalne i na tyle 

niepowtarzalne, że można je wykorzystać jako podstawę oprogramowania kryptograficznego. 

3. Zwykłe liczby pseudolosowe, takie jak te zwracane losowo, są oparte na wartości początkowej i 

zawsze zwracają tę samą liczbę losową dla tego samego ziarna. Wiele algorytmów generowania liczb 

pseudolosowych jest również odwracalnych: mając liczbę losową, można wydedukować ziarno. 

Chociaż historycznie domyślny generator liczb losowych w systemie operacyjnym lub środowisku 

uruchomieniowym języka był pseudolosowy, rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa komputera 

skłoniły niektórych do przyjęcia kryptograficznych liczb losowych jako standardu. W takich 

przypadkach w bibliotece zwykle znajduje się prosty generator pseudolosowy. W chwili pisania tego 

tekstu C/C++, JavaScript i C# nadal używają niekryptograficznych generatorów liczb losowych. Możesz 

sprawdzić, czy rozwijasz się w innym środowisku. W większości kodu gry nie obchodzi nas, jak 

generowana jest liczba losowa. Czasami jednak przydatne jest generowanie liczb o nieco innych 

właściwościach. Wartości, które są powtarzalne lub wartości, które grupują się w sposób 

odpowiadający naturze. 

MIESZANIE NUMERYCZNE I NASIONA GRY 

Ściśle mówiąc, generator liczb pseudolosowych wykorzystujący ziarno to funkcja „mieszania”. Biorąc 

pod uwagę wartość seed, zwraca skojarzoną liczbę. Jest to znane jako funkcja mieszania, ponieważ 

każda informacja w wartości początkowej powinna być mieszana w wyniku losowej liczby. Jeśli dwie 

wartości inicjatora różnią się tylko pierwszym bitem, liczby losowe, które wynikają z każdej z nich, 

powinny różnić się o więcej niż jedną pozycję bitową. Jednak dwie identyczne wartości seed zawsze 

zwrócą ten sam wynik. Jest to używane w wielu grach z losowymi poziomami, aby umożliwić graczom 

dzielenie się ziarnem swojego biegu i inni również próbują tego samego wyzwania. W grze chcemy 

jednak użyć więcej niż jednej liczby losowej. Możemy nadal wywoływać losowe wartości dla dalszych 

wartości. Za kulisami aktualizowana jest wartość seed. Generator liczb pseudolosowych wykonuje 

następującą aktualizację: 

 

gdzie s jest ziarnem, indeksy wskazują czas, a r jest wynikiem pseudolosowym. Zaktualizowane ziarno, 

s1 jest również w pełni określone przez początkowe ziarno, s0. Tak więc sekwencja liczb losowych 

zaczynająca się od określonego ziarna będzie zawsze taka sama. Trudną częścią wykorzystania tego do 

uzyskania powtarzalności w grze jest upewnienie się, że za każdym razem wykonywana jest taka sama 

liczba połączeń. Wyobraź sobie system generujący losowe poziomy lochu z początkowego ziarna. 

Prawdopodobnie nie chcemy, aby gra generowała wszystkie poziomy z góry, ponieważ marnuje to czas 

gracza. Z drugiej strony, jeśli gracz osiągnie koniec pierwszego poziomu bez walki (a tym samym bez 

losowych rzutów na trafienie), nie chcemy, aby drugi poziom był tworzony inaczej niż gracz, który 



używał tego samego zalążka, ale walczył ze wszystkimi wrogami, gdzie s jest ziarnem, indeksy wskazują 

czas, a r jest wynikiem pseudolosowym. Zaktualizowane ziarno, s1 jest również w pełni określone przez 

początkowe ziarno, s0. Tak więc sekwencja liczb losowych zaczynająca się od określonego ziarna będzie 

zawsze taka sama. Trudną częścią wykorzystania tego do uzyskania powtarzalności w grze jest 

upewnienie się, że za każdym razem wykonywana jest taka sama liczba połączeń. Wyobraź sobie 

system generujący losowe poziomy lochu z początkowego ziarna. Prawdopodobnie nie chcemy, aby 

gra generowała wszystkie poziomy z góry, ponieważ marnuje to czas gracza. Z drugiej strony, jeśli gracz 

osiągnie koniec pierwszego poziomu bez walki (a tym samym bez losowych rzutów na trafienie), nie 

chcemy, aby drugi poziom był tworzony inaczej niż gracz, który używał tego samego zalążka, ale walczył 

ze wszystkimi wrogami. Osiąga się to dzięki kilku generatorom liczb losowych, często 

hermetyzowanych jako instancje klasy Random. Tylko główny generator otrzymuje ziarno gry, 

wszystkie inne są tworzone z niego w określonej kolejności. Liczby generowane przez mastera są 

ziarnami dla innych generatorów. W kodzie wyglądałoby to mniej więcej tak: 

1 class Random: 

2 function randomLong(): long 

3 

4 function gameWithSeed(seed): 

5 masterRNG = new Random(seed) 

6 treasureRNG = new Random(masterRNG.randomLong()) 

7 levelsRNG = new Random(masterRNG.randomLong()) 

8 

9 function nextLevel(): 

10 level += 1 

11 thisLevelRNG = new Random(levelsRNG.randomLong()) 

12 

13 # Use thisLevelRNG to create the level... 

Chociaż systemy operacyjne i środowiska uruchomieniowe języków udostępniają generatory liczb 

pseudolosowych, często w postaci klas, które można tworzyć, niektórzy programiści używają własnych. 

Szereg różnych algorytmów zapewnia różne kompromisy między wydajnością a stronniczością. Jest to 

szczególnie ważne, jeśli chcesz, aby Twoja gra działała na wielu platformach lub chcesz w przyszłości 

zaktualizować lub ulepszyć grę bez unieważniania poprzednich nasion. Na przykład przeglądarki 

internetowe mogą wybrać sposób implementacji Math.random w JavaScript (chociaż od momentu 

pisania popularne przeglądarki używają tego samego algorytmu: „xorshift”). Inne platformy mogą z 

czasem zmieniać ich implementację, a nawet drobne modyfikacje mogą usunąć gwarancję 

powtarzalności. Bezpieczniej jest znaleźć implementację i się jej trzymać. Najpopularniejszym 

algorytmem jest Mersenne Twister. Nie podam tutaj pseudokodu, ponieważ implementacje są łatwo 

dostępne dla wszystkich platform i języków. Osobiście korzystam z implementacji w bibliotece Boost 

C++ od wielu lat, chociaż nawet wtedy kopiuję kod źródłowy do repozytorium kontroli wersji każdej 

gry, w której jej używam, izolując mnie od zmian. 

SEKWENCJA HALTONA 



Liczby losowe często łączą się w grupy w sposób, który wygląda nienaturalnie. Podczas używania liczby 

do umieszczania przypadkowych przedmiotów, to zlepianie się może stanowić problem. Zamiast tego 

chcielibyśmy mieć możliwość wyboru punktów, które wydają się nieco przypadkowe, a jednak są 

bardziej płynnie rozmieszczone w przestrzeni. Najprostsze podejście nazywa się sekwencją Haltona. 

Rysunek 8.1 pokazuje serię punktów rozłożonych według liczby losowej i tej samej liczby rozłożonej 

przez sekwencję Haltona. 

 

 Sekwencja jest kontrolowana przez małe liczby względnie pierwsze (tj. liczby całkowite, które nie mają 

wspólnych dzielników > 1). Do każdego wymiaru przypisany jest jeden numer. Dlatego w przypadku 

dwuwymiarowym potrzebujemy dwóch liczb. Każdy wymiar tworzy własną sekwencję ułamków od 

zera do jednego. Jako przykład opisujący proces przyjmijmy, że nasz ciąg ma liczbę kontrolną n = 3. 

Najpierw zakres (0; 1) jest dzielony na 1/3 s. Są one używane w kolejności. Tak więc dotychczasowa 

sekwencja to 

 

Teraz zakres jest ponownie dzielony na 1/32 = 1/9 części, które są ponownie używane w określonej 

kolejności (opisanej poniżej), jeśli wartość nie została już zwrócona wcześniej w sekwencji ( 3//3 = 1/3 

, i 6/9 2/3). Dotychczasowa sekwencja to: 

 

Trwa to przy zwiększaniu uprawnień o 1/3. Kolejność użycia części k/9 zaczyna się od 1/9 wzrasta o 1/3 

, następnie zaczyna się od 2/9 i tak dalej. Rozpocznie się dwuwymiarowa sekwencja wykorzystująca 

cyfry sterujące 2, 3 

 

Sekwencja jest trudniejsza do wytłumaczenia niż do wykonania. Jeden wymiar określa: 

1 function haltonSequence1d(base, index): 



2 result = 0 

3 denominator = 1 

4 

5 while index > 0: 

6 denominator *= base 

7 result += (index % base) / denominator 

8 index = floor(index / base) 

9 

10 return result 

gdzie floor zaokrągla wartość w dół do najbliższej liczby całkowitej. Dwa wymiary to po prostu: 

1 function haltonSequence2d(baseX, baseY, index): 

2 x = haltonSequence1d(baseX, index) 

3 y = haltonSequence1d(baseY, index) 

4 return x, y 

Duże liczby kontrolne mogą dawać oczywiste artefakty. Rozpoczyna się kolejność pozycji dla numerów 

kontrolnych 11 i 13: 

 

Aby tego uniknąć, często pomija się co najmniej pierwsze n liczb sekwencji kontrolowanej przez liczbę 

n. W zastosowaniach symulacyjnych często pomija się znacznie więcej wartości początkowych, czasami 

setki, a w niektórych przypadkach używa się tylko każdej wartości k, gdzie k jest liczbą względnie 

pierwszą do n. dla treści proceduralnych, jednak rzadko jest to potrzebne: zwykle wystarczy użyć małej 

liczby kontrolnej i zaczynać od n-tej wartości. Sekwencja Haltona nie jest ani losowa, ani pseudolosowa, 

nazywa się ją „quasi-losową”: wydaje się losowa i jest wystarczająco bezstronna, aby można ją było 

wykorzystać w niektórych symulacjach statystycznych, ale nie opiera się na ziarnie. Za każdym razem 

jest tak samo. Aby uniknąć powtórzeń, możemy używać różnych liczb sterujących, chociaż jak 

widzieliśmy powyżej, większe wartości wyświetlają oczywiste artefakty. Alternatywnie możemy dodać 

losowe przesunięcie do obu wymiarów. Rysunek 8.2 przedstawia kafelkową sekwencję Haltona, po 

której następują oba te podejścia.  



 

 

Wszystkie trzy pokazują artefakty, które mogą stanowić problem w niektórych aplikacjach. Lepiej jest 

zacząć od większego obszaru i jednej obejmującej sekwencji z niskimi liczbami kontrolnymi, zamiast 

dzielić ją na oddzielne części. 

KĄTY FILOTAKSYJNE 

Sekwencje Haltona dają przyjemny układ przedmiotów w dwóch wymiarach. Aby ustawić obiekty 

promieniowo wokół centralnej osi w sposób, który wygląda naturalnie, jak liście lub płatki, używany 

jest jeden z „metalowych” proporcji. Najbardziej znanym jest złoty podział, ϕ, 

 

czyli stosunek, do którego zbiega się dzielenie kolejnych liczb w ciągu Fibonacciego. Inne proporcje 

metali są rzadziej stosowane, ale wszystkie są podane przez inne warianty szeregu  Fibonacciego . 

Rysunek przedstawia liście ustawione w odstępach 2π/ϕ radiany (ok. 222.4◦) i wzdłuż rozmieszczone 

w odstępach co 2π/ ϕ ± r, gdzie r jest małą liczbą losową (na rysunku do 12 radianów).  

 

 

Bardzo małe przesunięcie losowe może sprawić, że wynik będzie mniej sztucznie doskonały, ale w 

rzeczywistości liście nie różnią się zbytnio od tego kąta: większe przesunięcie losowe całkowicie niszczy 

efekt. Nie jest to losowe, chyba że do złotej proporcji zostanie dodany jakiś losowy składnik, jak w 

przykładzie. Ale podobnie jak sekwencje Haltona, ma tendencję do wypełniania dostępnej przestrzeni 



w sposób, który można zatrzymać w dowolnym momencie. Naturalny rozwój roślin wykazuje te 

przerwy w układaniu liści (tzw. filotaksja), 

DYSK POISSONA 

Podczas losowego umieszczania przedmiotów zwykle ważne jest, aby nie nakładały się na siebie. 

Chociaż sekwencja Haltona rozmieści obiekty w przestrzeni w sposób, który nie wizualnie się nie zbija, 

nie może zagwarantować nakładania się. Prostym rozwiązaniem byłoby przetestowanie każdej nowej 

pozycji i odrzucenie tych, które nakładają się na istniejącą pozycję. Można to wykonać zarówno za 

pomocą sekwencji Haltona, jak i losowych pozycji. Wynik jest znany jako rozkład dyskowy Poissona, 

pokazany obok czysto losowego rozkładu na rysunku.  

 

Tam, gdzie sekwencja Haltona może być odpowiednia do umieszczania kępek trawy lub włosów, 

wymagany jest rozkład dysków Poissona dla skał lub budynków. Generowanie dystrybucji w ten sposób 

może być powolne. Jeśli wiemy, że to jest nasz cel, możemy generować pozycje bezpośrednio, 

korzystając z algorytmu zaproponowanego przez Roberta Bridsona w 2007 roku . 

Algorytm 

Algorytm rozpoczyna się od pojedynczego punktu, środka pierwszego umieszczenia krążka. Można to 

określić (często znajduje się na środku obszaru, który należy wypełnić) lub wygenerować losowo. 

Pozycja ta jest przechowywana na liście zwanej „listą aktywną”. Następnie postępujemy iteracyjnie. W 

każdej iteracji wybieramy dysk z aktywnej listy. Nazwiemy to aktywnym dyskiem. Generowana jest 

seria otaczających lokalizacji dysków, z których każda znajduje się w odległości od 2r do 2r+k od 

aktywnego dysku, gdzie r jest promieniem dysków, a k jest parametrem kontrolującym gęstość 

upakowania. Każda wygenerowana lokalizacja jest sprawdzana, aby zobaczyć, czy pokrywa się z już 

umieszczonymi dyskami. Jeśli nie, zostanie umieszczony i dodany do aktywnej listy; w przeciwnym razie 

rozpatrywany jest następny kandydat. Jeśli po kilku próbach nie można umieścić otaczającego dysku, 

aktywny dysk jest usuwany z aktywnej listy i iteracja się kończy. Liczba niepowodzeń zanim to nastąpi 

jest parametrem algorytmu, który w pewnym stopniu zależy od k. Jeśli k jest małe, możemy ograniczyć 

się do kilku sprawdzeń (na przykład 6); jeśli k r to wartość około 12 daje lepszy wynik. 

Pseudo kod 

Algorytm przyjmuje jako dane wejściowe początkową lokalizację dysku i promień. Kończy się, gdy na 

aktywnej liście nie ma więcej lokalizacji. 

1 class Disk: 

2 x: float 



3 y: float 

4 radius: float 

5 

6 function poissonDisk(initial: Disk) -> Disk[]: 

7 active = new ActiveList() 

8 placed = new PlacedDisks() 

9 

10 active.add(initial) 

11 placed.add(initial) 

12 

13 # Use the same radius throughout. 

14 radius = initial.radius 

15 

16 outer: while not active.isEmpty(): 

17 current = active.getNext() 

18 

19 for i in 0..MAX_TRIES: 

20 # Create a new candidate disk. 

21 angle = i / MAX_TRIES * 2 * pi 

22 r = 2 * radius + separation * random() 

23 disk = new Disk( 

24 current.x + r * cos(angle), 

25 current.y + r * sin(angle), 

26 radius 

27 ) 

28 

29 # See if it fits. 

30 if placed.empty(disk): 

31 placed.add(disk) 

32 active.add(disk) 

33 continue outer 



34 

35 # We failed to place children of the current disk. 

36 active.remove(current) 

37 

38 return placed.all() 

Struktury danych 

Wymagane są dwie struktury danych: lista do przechowywania aktywnych lokalizacji oraz struktura 

danych do przechowywania umieszczonych dysków i wykrywania nakładania się. Aktywna lista ma 

następującą strukturę: 

1 class ActiveList: 

2 function add(disk: Disk) 

3 function remove(disk: Disk) 

4 function isEmpty() -> bool 

5 function getNext() -> Disk 

Można go zaimplementować za pomocą zwykłej rozwijalnej tablicy języka, z losowym elementem 

wybieranym w każdej iteracji. Lub może być zaimplementowana jako kolejka „pierwsze weszło, 

pierwsze wyszło” (FIFO), również dostarczane przez większość języków. W tym drugim przypadku 

wcześniejsze lokalizacje dysków są przetwarzane w pierwszej kolejności, więc rozmieszczenie rośnie 

od środka. Struktura danych do przechowywania umieszczonych dysków to: 

1 class PlacedDisks: 

2 function add(disk: Disk) 

3 function empty(disk: Disk) -> bool 

4 function all() -> Disk[] 

Najważniejszą częścią wydajności jest sprawdzanie nakładania się. Jest to zwykle zaimplementowane 

jako siatka, gdzie umieszczenie dysku przechowuje zapis jego położenia i promienia w dowolnych 

komórkach siatki, na które nakłada się, a sprawdzenie pod kątem nakładania się sprawdza 

odpowiednie komórki. Ponieważ dyski nigdy nie są usuwane po umieszczeniu, można to zrealizować 

za pomocą dwóch struktur danych: siatki do sprawdzania nakładania się i prostej tablicy do zwracania 

umieszczonych dysków po zakończeniu algorytmu. 

Na przykład: 

1 class PlacedDisks: 

2 cells: bool[GRID_WIDTH * GRID_HEIGHT] 

3 disks: Disk[] 

4 

5 # Return all cell indexes for the given disk. 



6 function allCells(disk: Disk) -> int[] 

7 

8 function add(disk: Disk): 

9 # Empty is checked in the poisson disk implementation. 

10 for cell in allCells(disk): 

11 cells[cell] = true 

12 disks.add(disk) 

13 

14 function empty(disk: Disk) -> bool: 

15 for cell in allCells(disk): 

16 if cells[cell]: 

17 return true 

18 return false 

19 

20 function all() -> Disk[]: 

21 return disks 

Wydajność  

Algorytm to O(n), gdzie n jest liczbą umieszczonych dysków. Chociaż może wielokrotnie sprawdzać 

nakładanie się dysku, zanim ostatecznie usunie dysk z aktywnej listy, istnieje tylko tyle lokalizacji 

otaczających położenie w obrębie marginesu k, a liczba ta nie zależy od liczby dysków. Wydajność 

algorytmu zależy od wydajności sprawdzania nakładania się, na które spędza się większość czasu. 

Używając cienkiej siatki, będzie to O(1), co daje ogólnie O(n), ale w najgorszym przypadku, gdy ta 

struktura danych jest prostą listą, algorytm będzie O(n2). Jest to szczególnie problematyczne, ponieważ 

n może często być duże w aplikacjach do gier (na przykład liczba drzew w lesie). 

Zmienne promienie 

W powyższym kodzie założyłem, że wszystkie dyski, które chcemy umieścić, mają ten sam rozmiar. 

Często tak nie jest. Algorytm ten jest przydatny do umieszczania elementów na poziomie gry (na 

przykład kamieni lub roślin), a te elementy będą się różnić rozmiarem. Algorytm można łatwo 

rozszerzyć, aby to uwzględnić. Dyski są przechowywane zarówno jako lokalizacja, jak i promień (często 

z dodatkowym identyfikatorem, aby powiedzieć, co jest tam umieszczone). Lokalizacje otaczającego 

dysku są generowane w odległości między r1 + r2 i r1 + r2 + k od dysku aktywnego. Pierwsza część 

wewnętrznej pętli staje się: 

1 # Create a new candidate disk. 

2 angle = i / MAX_TRIES * 2 * pi 

3 nextRadius = randomRange(MIN_RADIUS, MAX_RADIUS) 



4 r = curent.radius + nextRadius + separation * random() 

5 disk = new Disk( 

6 current.x + r * cos(angle), 

7 current.y + r * sin(angle), 

8 nextRadius 

9 ) 

Ta funkcja może być dalej rozszerzana lub dostosowywana w zależności od aplikacji. Może zależeć nam 

na większej przestrzeni otaczającej określone obiekty, lub ważne jest, aby nie mieć dwóch obiektów 

obok siebie, możemy nawet zastosować różne marginesy w zależności od sąsiada, którego chcemy 

postawić. Proste modyfikacje tego algorytmu są wykorzystywane jako podstawa kilku komercyjnych 

generatorów ekosystemów. 

SYSTEMY LINDENMAYERA 

W ostatniej sekcji widzieliśmy algorytm, który mógł pozycjonować rośliny w realistyczny sposób. 

Dystrybucje dyskowe Poissona służą do umieszczania drzew, ale same drzewa muszą być modelowane 

lub tworzone w inny sposób. Dostępnych jest kilka komercyjnych pakietów do tworzenia drzew, 

niektóre z nich zawierają szeroko używane komponenty środowiska wykonawczego do rysowania 

drzewa w grze. SpeedTree, najbardziej rozpowszechniony, ma wtyczki dla głównych silników gier i 

można go łatwo zintegrować z niestandardowym kodem. Aby zbudować drzewo z kodem, stosuje się 

podejście rekurencyjne zwane „Systemami Lindenmayera” (lub w skrócie L-systemami). Jest to 

uproszczona wersja podejść rekurencyjnych, do których wrócimy na końcu (gramatyki kształtowe), 

które są w stanie generować szerszy zakres obiektów. W tej prostej formie systemy L doskonale nadają 

się do generowania drzew i innych rozgałęzień. 

PROSTE SYSTEMY L 

Oryginalny model L-system został przedstawiony przez Aristida Lindenmayera w 1968 [37] jako opis 

samorozwoju glonów. W odniesieniu do drzew reprezentuje samo podobieństwo rozgałęzień (sposób, 

w jaki pień dzieli się na konary, gałęzie i gałązki) jako szereg reguł, takich jak reguły gramatyczne języka. 

1. root → branch (1m long) 

2. branch (x long) → branch ( 2x/3 long, -50◦), branch ( 2x/3 long, +50◦) 

Tutaj zasada 1 ma „korzeń” jako lewą stronę, a więc reprezentuje zasadę początkową. Reguła 2 

pokazuje, w jaki sposób powstają kolejne gałęzie od pierwszej. Uruchomienie tego algorytmu daje 

kształt przypominający drzewo w pierwszej części rysunku.  

 



Drugi kształt jest generowany w ten sam sposób, z nieco zmodyfikowaną drugą regułą: 

2. branch (x long) → branch ( 2x/3 long, -25◦), branch ( 1x/2 2 long, +55◦) 

Oba kształty na figurze są drzewiaste, w abstrakcyjny sposób, ale nie są jeszcze realistyczne. 

Nadawałyby się tylko do mocno wystylizowanej gry. W tej sekcji skoncentrujemy się na tym prostym 

modelu, a później rozwiniemy go, aby uzyskać bardziej wyrafinowane wyniki. Pamiętaj, że te reguły 

same w sobie nie wygasają. Drzewo będzie się rozgałęziać i rosło w nieskończoność. Aby tego uniknąć, 

potrzebujemy pewnego rodzaju kryteriów zakończenia, aby przestać generować nowe gałęzie. W 

takim przypadku możemy chcieć przestać, gdy gałęzie będą wystarczająco małe (inne powody, dla 

których warto się zatrzymać, zobaczymy poniżej). Można to osiągnąć albo kodując kryteria 

bezpośrednio do algorytmu, albo stosując inną regułę: 

3. branch (< 1/10 m long) → 

która kończy zestaw reguł, ponieważ po prawej stronie nie ma rozgałęzień. Często chce się zakończyć 

algorytm po określonej liczbie iteracji, a nie po określonej długości gałęzi. Aby to zrobić z regułami, 

musielibyśmy przechowywać liczbę poprzednich gałęzi w każdej nowej gałęzi, a także długość i kąt. W 

praktyce stosuje się oba podejścia. Niektóre kryteria będą miały charakter estetyczny, wpłyną na całe 

drzewo lub będą obejmować interakcję wygenerowanego modelu z jego otoczeniem. Kryteria te są 

znacznie trudniejsze do włączenia do zasad. Do funkcji generowania reguł dodawany jest test globalny. 

Algorytm 

Zacznij od listy aktywnych gałęzi, która zawiera tylko główny. Postępuj iteracyjnie. W każdej iteracji 

usuń pierwszy element z listy, znajdź pasującą regułę i dodaj prawą stronę pasującej reguły do aktywnej 

listy. Algorytm działa do momentu opróżnienia aktywnej listy lub spełnienia globalnych kryteriów 

zakończenia. Po zakończeniu algorytmu drzewo składa się ze wszystkich wygenerowanych gałęzi. 

Pseudo kod 

Wykonanie reguły odbywa się za pomocą następującego kodu: 

1 function lSystem(root: Branch, rules: Rule[]) -> Branch[]: 

2 tree = [root] 

3 active = [root] 

4 

5 while active: 

6 current = active.popHead() 

7 tree.push(current) 

8 

9 # Find and execute the first matching rule. 

10 for rule in rules: 

11 if rule.matches(current): 

12 # Add the new branches. 



13 results = rule.rhs(current) 

14 for result in results: 

15 active.push(result) 

16 

17 break 

18 

19 return tree 

Struktury danych 

Kod nie zawiera żadnych założeń dotyczących struktury obiektu oddziału. Do budowy drzew 

potrzebujemy pozycji, kierunku, długości i ewentualnie innych informacji wizualnych, takich jak 

grubość, kolor i tekstura. Prosty obiekt gałęzi (taki jak użyty do wygenerowania rysunku powyżej) 

wyglądałby następująco: 

1 class Branch: 

2 position: Vector2 

3 orientation: float 

4 length: float 

Większość pracy wykonują obiekty Rule, które mogą decydować, czy pasują do aktualnie aktywnej 

gałęzi i mogą generować powstałe gałęzie w dowolny wybrany przez siebie sposób. Mają następującą 

strukturę: 

1 class Rule: 

2 function matches(branch: Branch) -> bool 

3 function rhs(branch: Branch) -> Branch[] 

Zasady podane jako przykłady powyżej można wdrożyć jako: 

class Rule2a: 

2 function matches(branch: Branch) -> bool: 

3 return true 

4 

5 function rhs(branch: Branch) -> Branch[]: 

6 a = new Branch( 

7 branch.end(), 

8 branch.orientation - 45 * deg, 

9 branch.length * 2 / 3) 

10 b = new Branch( 



11 branch.end(), 

12 branch.orientation + 45 * deg, 

13 branch.length * 2 / 3) 

14 return [a, b] 

15 

16 class Rule2b: 

17 function matches(branch: Branch) -> bool: 

18 return true 

19 

20 function rhs(branch: Branch) -> Branch[]: 

21 a = new Branch( 

22 branch.end(), 

23 branch.orientation - 25 * deg, 

24 branch.length * 2 / 3) 

25 b = new Branch( 

26 branch.end(), 

27 branch.orientation + 55 * deg, 

28 branch.length / 2) 

29 return [a, b] 

Zaimplementowana zostałaby reguła mająca na celu zakończenie działania, gdy gałęzie stają się zbyt 

małe: 

1 class Rule3: 

2 function matches(branch: Branch) -> bool: 

3 return branch.length < 0.1 

4 

5 function rhs(branch: Branch) -> Branch[]: 

6 return [] 

Lista aktywnych oddziałów przechowywana jest w kolejce FIFO. Są one dostarczane przez większość 

języków lub są dostępne w standardowych bibliotekach. W kodzie założyłem, że funkcja add dodaje 

gałąź na końcu kolejki, a funkcja remove usuwa i zwraca gałąź od początku. Korzystanie z kolejki FIFO 

sprawia, że ten algorytm ma szeroki zakres: wszystkie gałęzie na jednym poziomie rekurencji są 

przetwarzane przed gałęziami na kolejnym poziomie rekurencji. Odpowiada to oryginalnemu 

modelowi matematycznemu L-systemów opisanemu w artykule Lindenmayera. Będzie to ważne, gdy 

w dalszej części Część u powrócimy do metod proceduralnych generowania treści opartych na 



gramatyce, ale w tym przypadku może to nie być konieczne. Wyłączając funkcję globalnego 

zakończenia, zachowanie algorytmu byłoby identyczne, niezależnie od tego, czy operuje on wszerz czy 

w głąb. Aby operować na głębokości, możemy zastąpić kolejkę stosem (pierwsze weszło-ostatnie 

wyszło lub FILO). W takim przypadku jedna gałąź jest rozszerzana do pełnego zakresu, zanim zostanie 

uwzględniona następna gałąź. Jest to istotne, ponieważ stosy są bardziej wydajne pod względem 

pamięci niż kolejki, a algorytmy zorientowane na głębokość zazwyczaj wymagają mniej pamięci niż 

algorytmy wszerz. Jeśli podzielimy gałęzie na dwie 10 razy, to w kolejce będziemy mieć maksymalnie 

210 = 1024 wpisów (tuż przed przetworzeniem gałęzi terminala), gdzie stos miałby maksymalnie 11. W 

praktyce 10 podziałów może być dużo, więc ta kwestia może nie być istotna, ale warto o tym pamiętać. 

Wskazałem, że wyklucza to funkcję globalnego zakończenia, ponieważ może być zakodowana w taki 

sposób, że potrzebujemy prawie kompletnego drzewa, aby podjąć decyzję o zakończeniu. Jeśli chcemy 

zakończyć, gdy na drzewie znajdzie się pewna liczba gałęzi, prawdopodobnie chcemy, aby te gałęzie 

znajdowały się najbliżej korzenia: drzewo może wyglądać na przekrzywione, jeśli konary w pobliżu pnia 

zostaną pozostawione jako pniaki. Twój wybór sposobu implementacji tej funkcji może decydować o 

tym, jakiego rodzaju struktury danych używasz dla aktywnej listy. Wszystkie gałęzie są przechowywane 

w rozwijalnej tablicy, kiedy są tworzone po raz pierwszy. 

Wydajność  

Algorytm to O(kn) w czasie i O(n) w przestrzeni, gdzie n to liczba utworzonych gałęzi, a k to liczba reguł. 

W przypadku drzew zazwyczaj istnieje tylko ustalona garść reguł, niezależnie od rozmiaru wynikowego 

drzewa, więc algorytm jest O(n) zarówno dla czasu, jak i przestrzeni. 

DODAWANIE LOSOWOŚCI W SYSTEMACH L 

Powyższy kod tworzy drzewa, które są zbyt regularne. Aby uzyskać realistyczny wygląd, potrzebujemy 

pewnej dozy losowości. Może to pojawić się w dwóch miejscach: możemy dodać miarę losowości do 

reguł, tak aby gałęzie, które wyprowadzają, były nieco inne; lub możemy mieć wiele reguł, które pasują 

i stosują jedną losowo. W pierwszym przypadku można to zrobić za pomocą kodu, jaki mamy: 

class RuleRandom: 

2 function matches(branch: Branch) -> bool: 

3 return true 

4 

5 function rhs(branch: Branch) -> Branch[]: 

6 a = new Branch( 

7 branch.end(), 

8 branch.orientation + randomRange(-55, -25) * deg, 

9 branch.length * randomRange(0.4, 0.8)) 

10 b = new Branch( 

11 branch.end(), 

12 branch.orientation + randomRange(25, 55), 

13 branch.length * randomRange(0.4, 0.8)) 



14 return [a, b] 

W drugim przypadku musimy nieco zmodyfikować algorytm. Zamiast zawsze używać pierwszej 

pasującej reguły, tworzymy listę reguł pasujących do aktywnej gałęzi i wybieramy losowo jedną: 

1 function lSystem(root: Branch, rules: Rule[]) -> Branch[]: 

2 tree = [root] 

3 active = [root] 

4 

5 while active: 

6 current = active.popHead() 

7 tree.push(current) 

8 

9 # Find all matching rules. 

10 matching = [] 

11 for rule in rules: 

12 if rule.matches(current): 

13 matching.push(rule) 

14 

15 if matching: 

16 # Pick a rule at random. 

17 rule = randomChoice(rule) 

18 

19 # Add the new branches. 

20 results = rule.rhs(current) 

21 for result in results: 

22 active.push(result) 

23 

24 break 

25 

26 return tree 

Jeśli ten kod zaczyna wyglądać znajomo, to dlatego, że iterujemy w kierunku budowania systemu 

opartego na regułach, jak widzieliśmy w sekcji 5.8. To nie jest przypadek. Systemy Lindenmayera są 

formą gramatyki, a gramatyki można postrzegać jako specjalizację systemu opartego na regułach. 



Wdrożenie systemu L opartego na drzewie jest nadal przydatne, nawet jeśli podejmująca decyzje 

sztuczna inteligencja ma kompletny system oparty na regułach. Częściowo dlatego, że podejmowanie 

decyzji musi opierać się na zróżnicowanych i złożonych danych, gdzie struktura danych branżowych w 

naszym przypadku może być prostsza; a częściowo dlatego, że stały format jest łatwiejszy do tworzenia 

narzędzi dla artystów i projektantów poziomów, aby poprawić swoje drzewa. 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE DLA ETAPU 

Aby ułatwić edycję, ten algorytm jest często bardziej ograniczony, dlatego istnieje kilka odrębnych 

zestawów reguł. Każdy zestaw jest stosowany tylko do jednego podziału. Tak więc istnieje jeden zestaw 

zasad dla pierwszego podziału (kiedy pień dzieli się na konary), inny dla drugiego (kiedy konary dzielą 

się na gałęzie) i często ostatni zestaw, aby ukończyć drzewo (podział gałęzi na gałązki za pomocą ich 

liścia). klastry). Niektóre narzędzia umożliwiają określenie większej liczby kroków, jeśli jest to 

wymagane, ale nadal ograniczają reguły do jednego kroku. Aby to wesprzeć, możemy zwrócić różne 

obiekty z naszych reguł: 

1 class BoughRule: 

2 function matches(branch: Branch) -> bool: 

3 return branch isinstance Trunk 

4 

5 function rhs(branch: Branch) -> Branch[]: 

6 a = new Bough( 

7 branch.end(), 

8 branch.orientation + randomRange(-55, -25) * deg, 

9 branch.length * randomRange(0.4, 0.8)) 

10 b = new Bough( 

11 branch.end(), 

12 branch.orientation + randomRange(25, 55), 

13 branch.length * randomRange(0.4, 0.8)) 

14 return [a, b] 

lub zapisz liczbę podziałów w oddziale i zachowaj wiele zestawów reguł: 

class Branch: 

2 level: int 

3 position: Vector2 

4 orientation: float 

5 length: float 

6 

7 function lSystem(root: Branch, rules: Rule[][]) -> Branch[]: 



8 tree = [root] 

9 active = [root] 

10 while active: 

11 current = active.popHead() 

12 tree.push(current) 

13 

14 # Find and execute a rule from the correct level. 

15 for rule in rules[current.level]: 

16 # Remaining algorithm as before. 

17 if rule.matches(current): 

18 results = rule.rhs(current) 

19 for result in results: 

20 active.push(result) 

21 break 

22 return tree 

Rysunek pokazuje wynik drzewa utworzonego w ten sposób, z uzyskaną geometrią uporządkowaną i 

teksturami odwzorowanymi w pakiecie do modelowania 3D, gotowym do użycia w grze. System L, 

który wygenerował strukturę modelu, charakteryzuje się losowością, zakrzywionymi gałęziami i trzema 

zestawami reguł między pniem a gałązką. 

 

GENEROWANIE KRAJOBRAZU 

Tu opisałem techniki umieszczania obiektów w środowisku oraz, jeśli te obiekty są organiczne, ich 

uprawy i umieszczania liści. Zanim rozważymy tworzenie konstrukcji stworzonych przez człowieka, 

przydatne byłoby umieszczenie naszych obiektów w wiarygodnym krajobrazie. Rzeczywiste krajobrazy 



powstają w wyniku skomplikowanej interakcji geologii i klimatu. Warstwy skały mają różne właściwości 

fizyczne: gęstość, twardość, wagę, plastyczność, temperaturę topnienia. Gdy skorupa ziemska porusza 

się, zmieniają się siły, temperatury i ciśnienia, powodując ruchy i wyboczenia warstw skalnych, 

fałdowanie i ślizganie się po sobie. W tym samym czasie erozja wywołana wiatrem, zmianami 

temperatury i opadami kruszy skały powierzchniowe, wyżłobiając powierzchnię i zmieniając jej układ 

przez rzeki i lodowce. W niektórych przypadkach można przyjrzeć się formacji skalnej i wywnioskować 

procesy, które ją utworzyły, ale fizyka jest tak piekielnie skomplikowana, że przewidywanie jest 

możliwe tylko w najgrubszych skalach. I tak, chociaż do tworzenia naszych krajobrazów czerpiemy ze 

znanych procesów fizycznych, robimy to tylko dla efektu estetycznego. 

MODYFIKATORY I MAPY WYSOKOŚCI 

Ponieważ nie próbujemy symulować tworzenia krajobrazu, procesy fizyczne są stosowane jako rodzaj 

modyfikatora. Mając dany krajobraz, możemy zastosować do niego erozję deszczową. Możemy mieć 

inny modyfikator, który dodaje linie uskoków i inny, który tworzy doliny polodowcowe. Te 

modyfikatory mogą być stosowane w różnej kolejności dla różnych efektów. Oprócz fizycznych 

modyfikatorów możemy tworzyć inne. Aby na przykład stworzyć wyspę, możemy po prostu przesunąć 

wysokość krawędzi mapy poniżej poziomu morza. Nie odpowiada to procesowi, w którym tak 

naprawdę powstają wyspy, ale możesz nadać odpowiedni efekt naszemu syntetycznemu krajobrazowi. 

Dlatego generowanie krajobrazu składa się zwykle z szeregu niezależnych modyfikatorów, z których 

wszystkie działają na tej samej strukturze danych. Istnieją dwie wspólne struktury danych. W grach 

takich jak Minecraft czy Dwarf Fortress, w których gracz może wykopać się pod powierzchnię i odkryć 

leżące pod nią formacje, struktura danych krajobrazu będzie trójwymiarową tablicą. Każdy element 

tablicy reprezentuje sześcian przestrzeni zawierający rodzaj skały lub pustą przestrzeń dla powierzchni 

lub wnętrza jaskini. Jest to jednak niezwykłe i na tyle zasobożerne, że krajobraz powierzchni wydaje się 

być szorstki i bryłowaty. Zdecydowana większość gier generuje swój krajobraz jako mapę wysokości: 

dwuwymiarową siatkę elementów powierzchni. Chociaż mapa wysokości sugeruje tylko wysokość, 

może zawierać kilka warstw danych: 

1. Elewacja, od której mapy wysokości biorą swoją nazwę. 

2. Tekstura powierzchni: czy ta łata jest kamienista, trawiasta czy podwodna? 

3. Przepływ wody: ile wody przepływa przez to miejsce i dokąd? 

4. Przesunięcie X–Z: umożliwia lokalizacjom poruszanie się w niewielkim stopniu w kierunkach innych 

niż góra-dół, w celu podparcia nawisów lub stromych klifów. 

5. Dane dotyczące rozgrywki: czy lokalizację można przebyć?, czy można na niej budować? i tak dalej. 

z innymi również możliwe w zależności od zastosowanego algorytmu generowania krajobrazu. Nie 

wszystkie warstwy będą obecne w każdym systemie. Wiele prostych generatorów krajobrazu zapewnia 

tylko wysokość i polega na oddzielnych narzędziach lub interwencji artysty w celu dodawania tekstur 

lub rzek. Większość komercyjnych generatorów eksportuje niektóre informacje o teksturach, chociaż 

mogą polegać na oddzielnych modyfikatorach do generowania wysokości i tekstury. W tym rozdziale 

przyjmę dość elastyczny system. Istnieje kwadratowa mapa wysokości z dowolnym zestawem 

nazwanych warstw (z których wymagana jest tylko wysokość): 

1 class Landscape: 

2 size: int 

3 elevation: float[size][size] 



4 # optional additional layers... 

Aby stworzyć krajobraz, istnieje zestaw modyfikatorów, które mogą zmieniać dane. W pozostałej części 

tej sekcji omówiono kilka ważnych przykładów. 

HAŁAS 

Krajobrazy nie zmieniają się płynnie. We wszystkich skalach Wydajność uje zmienność i zmiany 

wysokości. Przyjrzyj się uważnie, a nawet pozornie równe pole będzie składać się z niezliczonych 

wybojów, z których niektóre będą logiczne, jak rów melioracyjny lub kopiec, na którym rośnie drzewo, 

ale większość nie będzie miała oczywistego powodu. Będą skutecznie losowe. 

Ten rodzaj przypadkowości lub szumu pojawia się jako zmiany w lokalnej wysokości. Najprostszy rodzaj 

modyfikatora szumu dostosuje każdą lokalizację przez losową zmianę wysokości, pobraną z danego 

zakresu. Jest to łatwe do wdrożenia i daje wynik podobny do pokazanego na rysunku. 

 

Wewnętrzna część rysunku przedstawia wysokość jako mapę wysokości, gdzie ciemniejsze odcienie 

reprezentują niższe obszary. Główna część rysunku przedstawia tę samą mapę wysokości w 3D. 

HAŁAS PERLIN 

Powyższy prosty dźwięk nie jest zbyt realistyczny. Ma swoje zastosowanie, zwłaszcza gdy jest 

zmniejszony, więc powoduje tylko najmniejsze zmiany w elewacji. Problem w tym, że jest 

nieskorelowany. 

Wysokość jednej lokalizacji nie ma związku z wysokością jej sąsiadów. Nie tak działa hałas w naturze. 

Bardziej realistyczne podejście zaproponował Ken Perlin w 1985 roku podczas pracy nad filmem Tron. 

Obecnie jest szeroko stosowany w grafice komputerowej, od dymu i chmur, po brud i wietrzenie. Jest 

tak wszechobecny, że w 1997 roku Perlin został nagrodzony Oscarem za osiągnięcia techniczne. Szum 

Perlina zaczyna się od siatki, która jest grubsza niż cel. Jeśli nasz krajobraz ma 1024  x 1024 komórki, 

możemy stworzyć szum Perlin na siatce 64 x 64. W każdym miejscu mniejszej siatki tworzymy losowy 

gradient: nachylenie szumu w trzech wymiarach. Dla każdej lokalizacji w naszej oryginalnej siatce 

interpolujemy gradient z czterech najbliższych lokalizacji na małej siatce. Ten interpolowany gradient 

jest następnie używany do obliczenia wysokości, którą można następnie ponownie odwzorować w 

żądanym zakresie. Rozmiar małej siatki określi ilość szczegółów w końcowym szumie. Powszechne jest 

łączenie szumu Perlina w kolejnych podwojeń skali (znanych jako oktawy). Z tego powodu warto mieć 

krajobrazy o rozmiarze 2n x 2n, więc oktawy będą używać siatek o rozmiarze 1,2, 4, …nn-1. Często pojawia 

się parametr określający, jakie oktawy są tworzone, lub względne wagi używane do ich łączenia. 

Rysunek przedstawia krajobraz generowany przy użyciu szumu Perlina we wszystkich oktawach. 



 

Pseudo kod 

Podstawowy dwuwymiarowy algorytm szumu Perlina można zaimplementować jako: 

1 class PerlinOctave: 

2 gradient: float[][][2] 

3 size: int 

4 

5 function PerlinOctave(size: int): 

6 this.size = size 

7 

8 # Create a grid of random gradient vectors. 

9 gradient = float[size + 1][size + 1][2] 

10 for ix in 0..(size + 1): 

11 for iy in 0..(size + 1): 

12 gradient[ix][iy][0] = randomRange(-1, 1) 

13 gradient[ix][iy][1] = randomRange(-1, 1) 

14 

15 function scaledHeight( 

16 ix: int, iy: int, 

17 x: float, y: float) -> float: 

18 # Calculate the distance across the cell. 

19 dx: float = x - ix; 

20 dy: float = y - iy; 

21 



22 # Dot product of the vector across cell and the gradient. 

23 return dx * gradient[ix][iy][0] + 

24 dy * gradient[ix][iy][1] 

25 

26 function get(x: float, y: float) -> float: 

27 # Calculate which cell we are in, and how far across. 

28 ix = int(x / size) 

29 iy = int(y / size); 

30 px = x - ix; 

31 py = y - iy; 

32 

33 # Interpolate the corner heights. 

34 tl = scaledHeight(ix, iy, x, y); 

35 tr = scaledHeight(ix + 1, iy, x, y); 

36 t = lerp(tl, tr, px); 

37 bl = scaledHeight(ix, iy + 1, x, y); 

38 br = scaledHeight(ix + 1, iy + 1, x, y); 

39 b = lerp(bl, br, sx); 

40 return lerp(t, b, sy) 

A oktawy można łączyć z: 

1 class PerlinNoise: 

2 octaves: PerlinOctave[] 

3 weights: float[] 

4 

5 function PerlinNoise(weights: float[]): 

6 this.weights = weights 

7 

8 # Create random octaves doubling in size. 

9 size = 1 

10 for _ in weights: 

11 octaves.push(PerlinOctave(size)) 



12 size *= 2 

13 

14 function get(x: float, y: float) -> float: 

15 result = 0 

16 for i in 0..octaves.length(): 

17 weight = weights[i] 

18 height = octaves[i].get(x, y) 

19 result += weight * height 

20 return result 

Wydajność  

Generowanie dwuwymiarowego szumu Perlina wynosi O(n2) w czasie, gdzie n jest wymiarem jednego 

boku kwadratowego krajobrazu (1024 w powyższych przykładach). To jest na oktawę. W kompletnym 

zestawie będzie log2 n oktaw, co da wykonanie O(n2 log n) w czasie. Musimy przechowywać losowe 

gradienty w grubej siatce, która jest maksymalnie O(n2) w przestrzeni. Wiele oktaw może ponownie 

wykorzystać tę samą pamięć. 

USTERKI 

Uskok to pęknięcie w skale, w którym obie strony szczeliny ślizgają się po sobie. W trzech wymiarach 

jest to płaszczyzna, ale widziana z góry na dwuwymiarowej mapie wysokości może być przedstawiona 

jako linia. Z jednej strony linia jest podnoszona, z drugiej obniżana. W prawdziwym krajobrazie ta nagła 

zmiana wysokości jest zwykle wygładzana przez warstwy skał nad uskokiem lub przez wietrzenie 

odsłoniętej powierzchni. W symulowanym krajobrazie usterki są często dodawane przed innymi 

modyfikatorami, które mogą wygładzić przejście. Najprostszy modyfikator błędów tworzy losową linię 

w całym krajobrazie, podnosi wszystkie lokalizacje z jednej strony i obniża lokalizacje z drugiej. 

Wielkość podnoszenia i opuszczania może być parametrem algorytmu lub inną wielkością losową. 

Można to zrealizować w ten sposób: 

1 function faultModifier(landscape: Landscape, depth: float): 

2 # Create random fault epicentre and direction vector. 

3 cx = random() * landscape.size 

4 cy = random() * landscape.size 

5 direction = random() * 2 * pi 

dx = cos(direction) 

7 dy = sin(direction) 

8 

9 # Apply the fault. 

10 for x in 0..landscape.size: 



11 for y in 0..landscape.size: 

12 # Dot product the location with the fault. 

13 ox = cx - x 

14 oy = cy - y 

15 dp = ox * dx + oy * dy 

16 

17 # Positive dot product goes up, negative down. 

18 if dp > 0: 

19 change = depth 

20 else: 

21 change = -depth 

22 landscape.elevation[x][y] += change 

Jeśli stosujesz kilka poważnych uskoków do swojego krajobrazu, używana jest odmiana tego 

modyfikatora, w której zmiana wysokości zmniejsza się wraz z odległością od linii uskoku: 

1 function faultDropoffModifier(landscape: Landscape, 

2 depth: float, width: float): 

3 # Create random fault epicentre and direction vector. 

4 cx = random() * landscape.size 

5 cy = random() * landscape.size 

6 direction = random() * 2 * pi 

7 dx, dy = cos(direction), sin(direction) 

8 

9 # Apply the fault. 

10 for x in 0..landscape.size: 

11 for y in 0..landscape.size: 

12 # Dot product the location with the fault. 

13 ox, oy = cx - x, cy - y 

14 dp = ox * dx + oy * dy 

15 

16 # Positive dot product goes up, negative down. 

17 if dp > 0: 



18 change = depth * width / (width + dp) 

19 else: 

20 change = -depth * width / (width - dp) 

21 landscape.elevation[x][y] += change 

Oryginalna wersja może sama tworzyć całkiem przydatne krajobrazy, wykorzystując dużą liczbę małych 

błędów. Rysunek  przedstawia tak wygenerowany krajobraz z charakterystycznymi elementami 

liniowymi. 

 

EROZJA TERMICZNA 

Istnieją dwie główne odmiany erozji umożliwiające tworzenie wiarygodnych krajobrazów: erozja 

termiczna i erozja hydrauliczna. Spośród nich erozja termiczna jest znacznie prostsza. Opiera się ona 

na obserwacji, że pryzmy materiału ziarnistego mają tendencję do rozkładania się i tworzenia struktur 

o stałym, charakterystycznym dla materiału spadku. Im bardziej ziarnisty materiał, tym bardziej stosy 

dopasowują się do tych zboczy. Ten kąt nachylenia jest znany jako kąt usypu, a elementy krajobrazu o 

tym kącie nazywane są stokami skokowymi lub piargami. Erozja termiczna powoduje pękanie skał 

poprzez cykle ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza gdy woda przenika do szczelin i zamarza. Erozja ta 

wytwarza ziarnisty materiał, który tworzy zbocza skokowe. Na terenach górskich są to 

charakterystyczne niższe zbocza formacji skalnej. Aby zasymulować erozję termiczną, obliczamy 

różnicę wysokości dwóch sąsiednich komórek na podstawie kąta spoczynku. Jeśli kąt wynosi Φ  , a 

odległość między dwiema komórkami wynosi d, próg wysokości będzie wynosił: 

 

Dla każdej komórki w krajobrazie przyglądamy się czterem sąsiednim elewacjom. Jeśli sąsiedzi są niżsi, 

poza próg wysokości, wysokość jest do nich przenoszona z komórki pierwotnej. Wysokość 

przenoszonej elewacji jest proporcjonalna do dodatkowej wysokości za progiem. Nigdy nie spowoduje 

to, że niski punkt zostanie podniesiony zbyt wysoko, ani wysoki punkt zbyt nisko. Można to 

zaimplementować za pomocą tego modyfikatora: 

1 function thermalErosion(landscape: Landscape, threshold: float): 

2 neighbors = [ (1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1) ] 

3 



4 # Create a copy of the data to read from while updating. 

5 elevation = copy(landscape.elevation) 

6 

7 for x in 1..(landscape.size - 1): 

8 for y in 1..(landscape.size - 1): 

9 height = landscape.elevation[x][y] 

10 limit = height - threshold 

11 

12 for (dx, dy) in neighbors: 

13 nx = x + dx 

14 ny = y + dy 

15 nHeight = landscape.elevation[nx][ny] 

16 

17 # Is the neighbor below the threshold? 

18 if nHeight < limit: 

19 # Some of the height moves, from 0 to 1/4 of the 

20 # threshold, depending on the height difference. 

21 delta = (limit - nHeight) / threshold 

22 if delta > 2: 

23 delta = 2 

24 change = delta * threshold / 8 

25 

26 # Write to the copy. 

27 landscape.elevation[x][y] -= change 

28 landscape.elevation[nx][ny] += change 

29 

30 # Update the original data. 

31 landscape.elevation = elevation 

Rysunek przedstawia krajobraz wygenerowany przy użyciu szumu Perlina złagodzonego przez prostą 

erozję termiczną.  



 

Ponieważ zbocza skokowe są zwykle charakterystyczne dla podstawy gór, ten algorytm można 

zmodyfikować tak, aby miał zastosowanie tylko do niższych zboczy, w zależności od skali krajobrazu. 

Do generowania dużych obszarów, takich jak kraje lub kontynenty, nie jest to konieczne. W przypadku 

map przedstawiających kilka kilometrów może to zwiększyć wiarygodność. 

EROZJA HYDRAULICZNA 

Powyższy modyfikator erozji termicznej nie próbuje symulować samego procesu fizycznego, ale 

odtwarza skutki tego procesu. Rezultatem jest rodzaj wygładzenia, przypominający procesy erozji w 

świecie rzeczywistym, ale prostszy do obliczenia. Za pomocą tego narzędzia nie można wytworzyć 

cieków wodnych i związanych z nimi struktur (na przykład dolin rzecznych). Potrzebujemy bardziej 

realistycznego fizycznie modyfikatora. Erozja hydrauliczna lub rzeczna symuluje ruch deszczu w 

krajobrazie wraz z materiałem, który eroduje i osadza. Można to osiągnąć na kilka sposobów. A 

robienie tego skutecznie jest aktywnym obszarem badań. Pełne rozwiązanie będzie złożone, często 

powolne i będzie wymagało wielu dopracowań. Komercyjne narzędzia do generowania krajobrazu 

implementują niestandardowe modyfikatory erozji hydraulicznej, które stanowią znaczną część ich 

własności intelektualnej. W tej sekcji opiszę prostą metodę działania jako punkt wyjścia. Nasze 

podejście wykorzystuje metodę elementów skończonych (MES), która symuluje ruch wody i 

zawieszonego materiału w każdym miejscu naszego krajobrazu. To dobrze współgra ze zdefiniowaną 

już strukturą danych krajobrazu. Innym podejściem jest użycie polilinii do reprezentowania strumieni i 

rozproszenia zlewni jako wielokątów. To może być bardzo skuteczne (szczególnie, jeśli potrzebujesz 

wygenerować rzeki na mapie, a nie na przykład krajobraz 3D), ale trudniej jest połączyć z innymi 

narzędziami do generowania krajobrazu w tym rozdziale . W podejściu MES iteracyjnie symulujemy 

ruch wody w kilku etapach: 

1. Deszcz pada na krajobraz. 

2. Przepływy wody są obliczane do sąsiednich lokalizacji na podstawie wysokości wody i wzniesienia 

terenu. 

3. Materiał ulega erozji lub osadza się z wody. 

4. Woda przemieszcza się po krajobrazie wraz z wszelkimi zawieszonymi materiałami. 

5. Woda odparowuje. 

W kroku drugim gradient w każdym punkcie jest używany do określenia prędkości i kierunku ruchu 

wody. Jeśli woda porusza się z wystarczająco dużą prędkością (tj. jeśli nachylenie jest wystarczająco 

duże), wówczas wysokość zostanie usunięta z miejsca (reprezentuje wodę zbierającą materiał i niosącą 



go w dół). Jeśli woda porusza się powoli, może osadzać się część niesionego materiału. To jest krok 

trzeci. Jakikolwiek pozostały materiał może przepływać do sąsiednich miejsc w oparciu o przepływ 

wody, w kroku czwartym. Dlatego dla każdej lokalizacji w krajobrazie potrzebujemy kilku danych: 

a wzniesienie terenu, 

b ilość wody, 

c ilość materiału w wodzie, aw kroku drugim obliczamy: 

d woda dopływająca do każdej sąsiedniej komórki, 

e ogólna prędkość wody przepływającej przez komórkę. 

Rysunek przedstawia krajobraz oczyszczony przez erozję hydrauliczną, ukazując wyraźne układy cieków 

wodnych. 

 

Pseudo kod 

Wszystkie etapy modyfikatora erozji hydraulicznej w dużym stopniu zależą od prawidłowego 

dostrojenia: odpowiedniej ilości opadów i parowania, zebranego i odłożonego materiału, w zależności 

od nachylenia. Nawet obliczenie przepływu wody zależy od skali twojego krajobrazu, zarówno 

poziomego, jak i pionowego: czy ma łagodnie pofałdowane wzgórza, czy strome wąwozy. Dokładne 

obliczenia dotyczące przepływu wody i materiału różnią się, ale podstawową strukturę można wdrożyć 

jako: 

1 class WaterData: 

2 size: int 

3 

4 # Source data. 

5 elevation: float[size][size] 

6 water: float[size][size] 

7 material: float[size][size] 

8 

9 # Copy, to avoid overwriting. 



10 previousMaterial: float[size][size] 

11 

12 # Calculated data 

13 waterFlow: float[size][size][4] 

14 totalFlow: float[size][size] 

15 waterVelocity: Vector2[size][size] 

16 

17 # Step 1, per location. 

18 function rain(x: int, y: int): 

19 water[x][y] += RAINFALL 

20 

21 # Step 2, per location. 

22 function calculateFlow(x: int, y: int): 

23 dirns = [(0, 1, 0), (1, 0, 1), (2, 0, -1), (3, -1, 0)] 

24 # Flows to each neighbor. 

25 totalFlow[x][y] = 0 

26 for i, dx, dy in dirns: 

27 dh = elevation[x][y] - elevation[x + dx][y + dy] 

28 dw = water[x][y] - water[x + dx][y + dy] 

29 waterFlow[x][y][i] += FLOW_RATE * (dh + dw) 

30 if waterFlow[x][y][i] < 0: 

31 waterFlow[x][y][i] = 0 

32 totalFlow[x][y] += waterFlow[x][y][i] 

33 

34 # No more than the water we have. 

35 if totalFlow[x][y] > water[x][y]: 

36 prop = water[x][y] / totalFlow[x][y] 

37 for i in 0..4: 

38 waterFlow[x][y][i] *= prop 

39 

40 # Overall flow. 



41 hOut = waterFlow[x][y][0] - waterFlow[x][y][3] 

42 hIn = waterFlow[x+1][y][3] - waterFlow[x-1][y][0] 

43 vOut = waterFlow[x][y][1] - waterFlow[x][y][2] 

44 vIn = waterFlow[x][y+1][2] - waterFlow[x][y-1][1] 

45 waterVelocity[x][y] = Vector2(hOut + hIn, vOut + vIn) 

46 

47 # Step 3, per location. 

48 function erodeDeposit(x: int, y: int): 

49 waterSpeed = waterVelocity[x][y].magnitude() 

50 

51 if waterSpeed > PICK_THRESHOLD: 

52 pick = waterSpeed * SOLUBILITY 

53 material[x][y] += pick 

54 elevation[x][y] -= pick 

55 

56 elif waterSpeed < DROP_THRESHOLD: 

57 prop = (DROP_THRESHOLD - waterSpeed) / DROP_THRESHOLD 

58 drop = prop * material[x][y] 

59 material[x][y] -= drop 

60 elevation[x][y] += drop 

61 

62 # Step 4, per location. 

63 function flow(x: int, y: int, srcMat: float[int][int]): 

64 dirns = [(0, 1, 0), (1, 0, 1), (2, 0, -1), (3, -1, 0)] 

65 # Apply flows to each neighbor 

66 for i, dx, dy in dirns: 

67 waterFlow = waterFlow[x][y][i] 

68 prop = waterFlow / totalFlow[x][y] 

69 materialFlow = prop * srcMat[x][y] 

70 

71 water[x][y] -= waterFlow 



72 water[x + dx][y + dy] += waterFlow 

73 material[x][y] -= materialFlow 

74 material[x + dx][y + dy] += materialFlow 

75 

76 # Step 5, per location. 

77 function evaporate(x: int, y: int): 

78 water[x][y] *= (1 - EVAPORATION) 

79 

80 

81 function hydraulicErosion(landscape: Landscape, rain: float): 

82 data = new WaterData(landscape.size) 

83 data.elevation = landscape.elevation 

84 

85 for _ in ITERATIONS: 

86 # Run each of these in its own loop over cells in 

87 # the landscape. 

88 data.rain(0..size, 0..size) 

89 data.calculateFlow(0..size, 0..size) 

90 data.erodeDeposit(0..size, 0..size) 

91 srcMaterial = copy(material) # Avoid changes mid-update. 

92 data.flow(0..size, 0..size, srcMaterial) 

93 data.evaporate(0..size, 0..size) 

94 

95 # Update the original data. 

96 landscape.elevation = data.elevation 

gdzie parametry algorytmu podane są jako stałe, oznaczone wielkimi literami w nazwach zmiennych. 

Metoda przepływu jest jedyną, która odczytuje i zapisuje w lokalizacjach komórek innych niż własna: 

w szczególności tablica materiałów. Chcemy uniknąć sytuacji, w której pierwsza iteracja zmienia 

wartość drugiej, która następnie zmienia trzecią, i tak dalej, umożliwiając efektywne przemieszczanie 

się materiału przez cały poziom w jednej iteracji. W związku z tym tworzona jest kopia tablicy 

materiałów, która jest przekazywana do każdego wywołania. W przepływie zawsze czytamy z kopii i 

zapisujemy do bieżącej tablicy. 

Wydajność  



Modyfikatorem jest O(n2) w jego wykorzystaniu pamięci, gdzie n jest rozmiarem jednego boku 

kwadratowego krajobrazu. Jest to O(kn2) w czasie, gdzie k jest liczbą iteracji. k n jeśli przyjmiemy, że 

woda musi mieć możliwość rozchodzenia się po całym krajobrazie. W praktyce, tak jak w powyższym 

kodzie, w każdej iteracji wprowadzane są nowe opady, a algorytm po prostu uruchamia się tyle razy, 

ile potrzeba, aby wygenerować zadowalający wynik. W tym przypadku k jest zwykle znacznie większe 

niż n, a algorytm jest O(n3) w czasie. 

Realistyczne korekty 

W obecnej postaci algorytm ten nadal reprezentuje dość prymitywny model opadów i przepływu rzeki. 

Możemy uczynić to bardziej wyrafinowanym, dokładniej modelując procesy fizyczne. Zamiast 

jednolitych opadów w całym krajobrazie, moglibyśmy modelować przeważające wiatry i mieć więcej 

opadów po nawietrznej stronie stoków. Daje to bardziej realistyczne góry w skali kontynentalnej, ale 

może wyglądać dziwnie, jeśli twój krajobraz obejmuje tylko kilka kilometrów kwadratowych. Zamiast 

uzależniać prędkość wody tylko od nachylenia terenu, możemy przechowywać pęd wody wraz z jego 

ilością i ilością niesionego materiału. Będzie to miało tendencję do przecinania kanałów przez małe 

wzgórza. Osad zawieszony w wodzie z czasem mięknie. Wpływa to na szybkość osadzania i erozji. W 

powyższym kodzie są one stałe, ale podejście można rozszerzyć, pozwalając na ich zmianę w zależności 

od tego, jak daleko przesunął się osad. Zamiast używać parametrów globalnych, jeśli masz różne 

obszary mapy wykonane z różnych rodzajów skał, te skały mogą mieć różne cechy erozji. Daje to 

krajobrazy z odrębnymi regionami o różnym wyglądzie. Oto kilka sugestii, ale możliwych jest wiele 

innych modyfikacji. Jednak przy pewnym dostosowaniu parametrów podstawowy algorytm daje 

użyteczne wyniki. To, jak wyrafinowane chcesz to zrobić, jest procesem badawczym i zależy od 

wierności, której szukasz. 

FILTROWANIE WYSOKOŚCI 

Doliny rzeczne mogą wymagać realistycznej symulacji fizycznej, ale wiele innych charakterystycznych 

cech topograficznych można wygenerować znacznie prościej. Jednym elastycznym podejściem jest 

filtrowanie lub mapowanie wysokości: zastosowanie jakiejś funkcji do każdej indywidualnej wysokości. 

Jest to szczególnie przydatne do generowania krajobrazów w skali typowego poziomu gry, w rejonie 

kilku kilometrów na stronę. Trudniej jest zastosować to podejście do tworzenia krajobrazów dla całego 

kontynentu. Na przykład możemy wygenerować pejzaż przedstawiający z grubsza płaską płaszczyznę 

pustyni, przerywaną okazjonalnie skalistymi mesami (znanymi ze scenerii Monument Valley z 

niezliczonych westernów). Odbywa się to za pomocą modyfikatora, takiego jak: 

1 class DesertFilter: 

2 # Iterate over each cell in the landscape. 

3 function filter(landscape: Landscape): 

4 for x in 0..landscape.size: 

5 for y in 0..landscape.size: 

6 height = landscape.elevation[x][y] 

7 landscape.elevation[x][y] = newHeight(x, y, height) 

8 

9 # Calculate the new height for one location. 



10 function newHeight(x: int, y: int, height: float) -> float: 

11 # Use the logistic function to get an S-curve. 

12 halfMax = MAX_HEIGHT / 2 

13 scaledHeight = SHARPNESS * (height - halfMax / halfMax) 

14 logistic = 1 / (1 + exp(scaledHeight)) 

15 return MAX_HEIGHT * (1 + logistic / 2) 

Powoduje to spłaszczenie niższych obszarów, wzniesienie obszarów wysokich w płaskowyże i zwężenie 

obszarów pośrednich w charakterystyczne wklęsłe zbocza. Wynik na krajobrazie pokazano w pierwszej 

części rysunku.  

 

Charakterystyczne zaokrąglone dna dolin polodowcowych można uzyskać za pomocą modyfikatora 

takiego jak: 

1 class GlacierFilter: 



2 # filter() function as before ... 

3 

4 function newHeight(x: int, y: int, height: float) -> float: 

5 # Use half the logistic function to get U valleys. 

6 scaledHeight = SHARPNESS * (height - MAX_HEIGHT / MAX_HEIGHT) 

7 logistic = 1 / (1 + exp(scaledHeight)) 

8 return MAX_HEIGHT * (1 + logistic / 2) 

Tutaj nisko położone obszary są zaokrąglone, więc dolina w kształcie litery V staje się bardziej w 

kształcie litery U. Pokazano to w drugiej części rysunku 8.12. Jako ostatni przykład, wielopoziomowy 

krajobraz można osiągnąć za pomocą funkcji, takiej jak: 

1 class TieredFilter: 

2 # filter() function as before ... 

3 

4 function newHeight(x: int, y: int, height: float) -> float: 

5 # theta - sin(theta) is smoothly stepped, map in and 

6 # out of the correct range to use it. 

7 stepProportion = height / MAX_HEIGHT * TIERS 

8 theta = stepProportion * 2 * pi 

9 newHeight = theta - sin(theta) 

10 return newHeight / 2 / pi / TIERS * MAX_HEIGHT 

Szereg linii przyciąga pobliskie wzniesienia, więc gładkie zbocze staje się serią stopni. Można to 

osiągnąć, skwantyfikując wartość, przyciągając każdą wysokość do najbliższego tarasu. Ale gładszy 

efekt jest przyjemniejszy. Wynik pokazano w końcowej części rysunku 8.12. We wstępie do tego Część 

u wspomniałem o zerwaniu granic krajobrazu poniżej poziomu morza, by uformować wyspę. Byłby to 

podobny modyfikator, który używa zarówno wysokości, jak i x; y lokalizacja. Kod byłby następujący: 

1 class IslandFilter: 

2 # filter() function as before ... 

3 

4 function newHeight(x: int, y: int, height: float) -> float: 

5 halfSize = landscape.size / 2 

6 cx = x - halfSize 

7 cy = y - halfSize 

8 r = sqrt(cx * cx + cy * cy) / halfSize 



9 

10 # Fall off to zero the last quarter of the radius. 

11 p = (1 - r) * 4 

12 if p < 0: 

13 return 0 

14 elif p >= 1: 

15 return height 

16 else: 

17 return p * height 

Istnieje wiele innych funkcji filtrowania, które mogą być przydatne, w zależności od rodzaju krajobrazu, 

który chcesz wygenerować. Jednym, którego używałem z dobrym skutkiem, jest modyfikacja wysokości 

za pomocą istniejącej mapy bitowej pola wysokości. Jeśli pole wysokości jest pobierane z rzeczywistych 

danych geograficznych, może to dać realistyczny wygląd ostatecznego terenu, bez konieczności 

opierania terenu całkowicie na rzeczywistej lokalizacji. Jest to realizowane po prostu jako: 

1 class BitmapFilter: 

2 # filter() function as before ... 

3 

4 function newHeight(x: int, y: int, height: float) -> float: 

5 # Blend controls the amount of change. 

6 return blend * bitmap[x][y] + (1 - blend) * height 

gdzie bitmapa to załadowana tablica wysokości o tym samym rozmiarze co krajobraz. Rysunek 

pokazuje wynik po zastosowaniu. 

 

LOCHY I GENEROWANIE LABIRYNÓW 

Do tej pory koncentrowałem się na treściach przedstawiających struktury naturalne, w szczególności 

rośliny i krajobrazy. Jest to suma generowania treści proceduralnych w wielu grach. Jeśli mają zostać 



dodane struktury stworzone przez człowieka, proceduralne generowanie treści służy jedynie do ich 

umieszczenia, często przy użyciu jednego z algorytmów omówionych na początku tego Część u. 

Sztuczna inteligencja może jednak więcej. W następnym rozdziale zobaczymy, jak można go 

wykorzystać do tworzenia dowolnych budynków. Na razie ograniczymy się do jednego z najstarszych 

zadań proceduralnego generowania treści: tworzenia labiryntów lub innych podziemnych struktur. 

Mogą one reprezentować różne środowiska, takie jak systemy jaskiń, kopalnie, systemy kanalizacyjne, 

a nawet pomieszczenia w budynku. Łącznie będę nazywać je lochami, nazwanymi na cześć wpływowej 

gry fabularnej fantasy Dungeons & Dragons. Lochy generowane proceduralnie wracają do Rogue i 

odegrały ważną rolę w niedawnym wznowieniu gier Rogue-lite. Istnieje wiele różnych algorytmów i 

odmian, wystarczających do samodzielnego wypełnienia książki. W implementacjach, z których jestem 

doskonale świadomy, każda jest inna, dostrojona niezmodyfikowana do konkretnej gry. W tej części 

podam reprezentatywne przykłady różnych podejść. 

Labirynty WEDŁUG GŁĘBOKOŚCI PIERWSZEGO COFANIA 

Struktury, które staramy się zbudować, możemy podzielić na dwie części: pokoje i korytarze. Nie każda 

gra użyje obu. Gry takie jak Spelunky i The Binding of Isaac łączą pokoje w siatkę (w przypadku Spelunky 

mogą nie być widoczne dla gracza jako pokoje, ponieważ połączenia są wystarczająco szerokie, aby 

sprawiały wrażenie części tej samej przestrzeni) . Z drugiej strony możemy stworzyć poziom gry 

składający się wyłącznie z korytarzy. To jest labirynt. Ściśle mówiąc, sieć korytarzy jest labiryntem tylko 

wtedy, gdy ma pętle lub ślepe zaułki. Skomplikowana ścieżka, która biegnie zygzakiem od początku do 

końca bez rozgałęzień, nazywana jest labiryntem. Na potrzeby tego Część u zignoruję to rozróżnienie. 

Do stworzenia labiryntu możemy użyć prostego algorytmu cofania. Poziom jest podzielony na siatkę 

komórek; wszystkie początkowo nieużywane. Początkowo komórka wejściowa jest odkopywana i staje 

się ona obecną komórką. Następnie algorytm postępuje iteracyjnie. W każdej iteracji wybierany jest 

losowy nieużywany sąsiad bieżącej komórki. Bieżąca komórka jest połączona z tym sąsiadem, a sąsiad 

staje się nową bieżącą komórką. Jeśli nie ma niewykorzystanego sąsiada, wracamy do rozpatrywania 

poprzedniej bieżącej komórki. Kiedy jesteśmy już z powrotem do komórki startowej, a także nie ma już 

nieużywanych sąsiadów, algorytm jest kompletny. Dlatego ogniwa są składowane na stosie. Gdy nowy 

sąsiad staje się bieżącą komórką, jest umieszczany na szczycie stosu. Jeśli bieżąca komórka nie ma 

nieużywanych sąsiadów, jest usuwana ze stosu. Zwykle labirynty mają zarówno wyjście, jak i wejście. 

Jeśli tak, wyjście jest wyświetlane jako zwykła nieużywana komórka podczas działania algorytmu, a 

następnie jest połączone po zakończeniu działania algorytmu. Algorytm gwarantuje rozłożenie 

labiryntu na wszystkie dostępne miejsca w siatce, łącznie z wyjściem. Rysunek przedstawia przykłady 

labiryntów wygenerowanych w ten sposób, w oparciu o dwa różne rozmiary siatki. 

 

Pseudo kod 



W kodzie jest to: 

1 function maze(level: Level, start: Location): 

2 # A stack of locations we can branch from. 

3 locations = [start] 

4 level.startAt(start) 

5 

6 while locations: 

7 current = locations.top() 

8 

9 # Try to connect to a neighboring location. 

10 next = level.makeConnection(current) 

11 if next: 

12 # If successful, it will be our next iteration. 

13 locations.push(next) 

14 else: 

15 locations.pop() 

Struktury danych 

Środowisko, w którym budowany jest labirynt, ma następującą strukturę: 

1 class Level: 

2 function startAt(location: Location) 

3 function makeConnection(location: Location) -> Location 

Które można wdrożyć jako: 

1 class Location: 

2 x: int 

3 y: int 

4 

5 class Connections: 

6 inMaze: bool = false 

7 directions: bool[4] = [false, false, false, false] 

8 

9 class GridLevel: 



10 # dx, dy, and index into the Connections.directions array. 

11 NEIGHBORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 1), (0, -1, 2), (-1, 0, 3)] 

12 

13 width: int 

14 height: int 

15 cells: Connections[width][height] 

16 

17 function startAt(location: Location): 

18 cells[location.x][location.y].inMaze = true 

19 

20 function canPlaceCorridor(x: int, y: int, dirn :int) -> bool: 

21 # Must be in-bounds and not already part of the maze. 

22 return 0 <= x < width and 

23 0 <= y < height and 

24 not cells[x][y].inMaze 

25 

26 function makeConnection(location: Location) -> Location: 

27 # Consider neighbors in a random order. 

28 neighbors = shuffle(NEIGHBORS) 

29 

30 x = location.x 

31 y = location.y 

32 for (dx, dy, dirn) in neighbors: 

33 

34 # Check if that location is valid. 

35 nx = x + dx 

36 ny = y + dy 

37 fromDirn = 3 - dirn 

38 if canPlaceCorridor(nx, ny, fromDirn): 

39 

40 # Perform the connection. 



41 cells[x][y].directions[dirn] = true 

42 cells[nx][ny].inMaze = true 

43 cells[nx][ny].directions[fromDirn] = true 

44 return Location(nx, ny) 

45 

46 # null of the neighbors were valid. 

47 return null 

Wydajność  

Algorytm to O(n) w czasie wykonania, gdzie n to liczba komórek w siatce. Jest to O(k) w przestrzeni, 

gdzie k jest najdłuższą ścieżką w labiryncie (zazwyczaj nie jest to droga od celu do punktu końcowego, 

chociaż może to być najdłuższa ścieżka, jaką gracz kiedykolwiek przemierza). Chociaż możliwe jest, że 

k / n, jeśli siatka jest prawie linią, częściej jest to k / log n, a wydajność można podać jako O(log n) w 

przestrzeni. 

Jaskinie 

Zauważ, że w pseudokodzie powyższego algorytmu labiryntu nie ma nic, co zakładałoby siatkę, ani nic 

w interfejsie poziomu labiryntu. Implementacja poziomu labiryntu jest oparta na siatce, ale algorytm 

działa również w przypadku innych struktur. Zamiast generowania sąsiadów za pomocą siatki, możemy 

zastosować podobne podejście do algorytmu dysku Poissona. Możemy spróbować posunąć korytarz 

do przodu w losowym kierunku. Interfejs poziomu można następnie zaimplementować jako: 

1 class Location: 

2 x: float 

3 y: float 

4 r: float 

5 passageFrom: Location = null 

6 

7 class CavesLevel: 

8 locations: Location[] 

9 collisionDetector # Checks whether a cave is blocked. 

10 

11 function startAt(location: Location): 

12 locations.push(location) 

13 collisionDetector.add(location) 

14 

15 function makeConnection(location: Location) -> Location: 



16 # Sstart checking in a random direction. 

17 initialAngle = random() * 2 * pi 

18 

19 # The next cave will have a random size. 

20 nextRadius = randomRange(MIN_RADIUS, MAX_RADIUS) 

21 offset = r + nextRadius 

22 

23 x = location.x 

24 y = location.y 

25 r = location.r 

26 for i in 0..ITERATIONS: 

27 

28 # Try to place the next cave. 

29 theta = 2 * pi * i / ITERATIONS + initialAngle 

30 tx = x + offset * cos(theta) 

31 ty = y + offset * sin(theta) 

32 

33 # If there is space in the collision detector, add 

34 # it to the list of cave locations. 

35 candidate = new Location(tx, ty, nextRadius, location) 

36 if collisionDetector.valid(candidate): 

37 collisionDetector.add(candidate) 

38 locations.push(candidate) 

39 return candidate 

40 

41 return null 

Rysunek pokazuje przykłady labiryntu jaskiniowego wygenerowanego w ten sposób. 



 

Pokoje 

Do tej pory rozpoczęliśmy algorytm ze wszystkimi niewykorzystanymi lokalizacjami. Nie ma czego 

wymagać. Możesz zacząć od obszarów, które są niedostępne, które zawierają zasoby możliwe do 

wydobycia lub które jedynie zwiększają zainteresowanie strukturą labiryntu. Podobnie nic nie 

ogranicza lokalizacji do reprezentowania odcinków korytarza. Dopóki struktura danych poziomu może 

traktować je jako jedną lokalizację, pomieszczenia można umieszczać i generować labirynt, aby je 

połączyć. W pseudokodzie może to wyglądać mniej więcej tak: 

1 class Room: 

2 width: int 

3 height: int 

4 

5 class GridLevelWithRooms extends GridLevel: 

6 unplacedRooms: Room[] 

7 

8 function canPlaceRoom(room: Room, x: int, y: int) -> bool: 

9 inBounds = ( 

10 0 <= x < (width - room.width) and 

11 0 <= y < (height - room.height)) 

12 if not inBounds: 

13 return false 

14 

15 for rx in x..(x + room.width): 

16 for ry in y..(y + room.height): 

17 if cells[rx][ry].inMaze: 



18 return false 

19 

20 return true 

21 

22 function addRoom(room: Room, location: Location): 

23 for x in location.x..(location.x + room.width): 

24 for y in location.y..(location.y + room.height): 

25 cells[x][y].inMaze = true 

26 # If you’re using connections to determine where walls 

27 # are drawn, then set all connections in the room. 

28 

29 function makeConnection(location: Location) -> Location: 

30 # Try to fit a room. 

31 if unplacedRooms and random() < CHANCE_OF_ROOM: 

32 x = location.x 

33 y = location.y 

34 

35 # Choose a room and work out its origin. 

36 room = unplacedRooms.pop() 

37 (dx, dy, dirn) = randomChoice(NEIGHBORS) 

38 nx = x + dx 

39 ny = y + dy 

40 if dx < 0: nx -= room.width 

41 if dy < 0: ny -= room.height 

42 

43 if canPlaceRoom(room, nx, ny): 

44 # Fill the room. 

45 addRoom(room) 

46 

47 # Perform the connection. 

48 cells[x][y].directions[dirn] = true 



49 cells[x + dx][y + dy].directions[3 - dirn] = true 

50 

51 # Return nothing if rooms aren’t part of the main 

52 # maze. Otherwise you might return the room exit. 

53 return null 

54 

55 # Otherwise go through the neighbors as before. 

56 return super.makeConnection(location) 

 

Lokalizacje osiągalne i końcowy labirynt wraz z pokojami pokazano na rysunku. 

 

Tylko pokoje 

Zamiast siatki reprezentującej kwadratowe odcinki korytarza, każda lokalizacja może być 

pomieszczeniem. Labirynt składa się wówczas z pomieszczeń z przyległymi drzwiami. Jest to podobne 

do lochów w grze, takiej jak oryginalna Zelda lub The Binding of Isaac (pod silnym wpływem Zeldy). 

Każdemu pomieszczeniu można następnie przypisać inną rolę lub z zestawu możliwych treści. 

Ostateczny poziom pokazano na rysunku  

 



Elementy prefabrykowane 

Tak jak zilustrowałem dla systemów jaskiń, nie ma nic, co wymagałoby umieszczenia pomieszczeń na 

siatce. Jeśli mamy zestaw prefabrykowanych pomieszczeń lub odcinków korytarza, każdy z listą 

możliwych wyjść, implementacja interfejsu poziomu może po prostu sprawdzić, dla każdego wyjścia z 

aktualnej lokalizacji, czy dane pomieszczenie się zmieści. Taka implementacja może wyglądać tak: 

1 class Position: 

2 x: float 

3 y: float 

4 orientation: float 

5 

6 class Prefab: 

7 function getExits(position: Position): Position[] 

8 function originFromEntry(position: Position): Position 

9 

10 class Location: 

11 origin: Position 

12 prefab: Prefab 

13 passageFrom: Location = null 

14 

15 class PrefabLevel: 

16 prefabs: Prefab[] 

17 locations: Location[] 

18 collisionDetector # Checks whether a prefab is blocked. 

19 

20 function startAt(location: Location): 

21 locations.push(location) 

22 collisionDetector.add(location) 

23 

24 function makeConnection(location: Location) -> Location: 

25 # Check exits in a random order. 

26 exits = location.prefab.getExits(location.origin) 

27 exits = shuffle(exits) 



28 for exit in exits: 

29 # Choose a random prefab (alternatively try each 

30 # prefab in a random order). 

31 prefab = randomChoice(prefabs) 

32 

33 # Find where it would be located if its entry was 

34 # at the given exit from the current location. 

35 origin = prefab.originFromEntry(exit) 

36 

37 # Check it fits there (this code is the same as 

38 # the cave maze generator). 

39 candidate = new Location(origin, prefab, location) 

40 if collisionDetector.valid(candidate): 

41 collisionDetector.add(candidate) 

42 locations.push(candidate) 

43 return candidate 

44 

45 return null 

Powstały labirynt łączy elementy prefabrykowane i losowe w znacznie bardziej wiarygodny sposób, jak 

pokazano na rysunku. 

 

Pogrubienie ścian 



Podstawowy algorytm labiryntu, wykorzystujący środowisko na poziomie siatki, łączy sąsiednie 

komórki. Korytarze można umieszczać bezpośrednio obok siebie bez połączenia, tworząc labirynt o 

cienkich ścianach. Chociaż może to być dopuszczalne na przykład w przypadku labiryntu z żywopłotu, 

w większości przypadków chcemy, aby ściany były grubsze. Można to osiągnąć na różne sposoby. 

Najprościej jest wziąć wygenerowaną siatkę i dodać dodatkowy wiersz lub kolumnę między każdą 

istniejącą parą. Jeśli dwie istniejące komórki są połączone, w nowym rzędzie lub kolumnie między nimi 

zostanie umieszczona dodatkowa lokalizacja korytarza. Pokazano to na rysunku.  

 

Zwróć uwagę, że w dodanych wierszach lub kolumnach nie Wydajność ują żadne ślepe uliczki ani 

rozszerzone korytarze, a jedynie przejścia między białymi oryginalnymi lokalizacjami korytarzy. W 

przypadku prostych labiryntów działa to dobrze, ale jeśli umieściłeś w labiryncie pokoje lub inne 

prefabrykowane przestrzenie, zmiana skali siatki może je zniekształcić. Alternatywnym rozwiązaniem 

jest umieszczanie nowych odcinków korytarzy tylko w odpowiedniej odległości od istniejących 

korytarzy. Jeśli umieszczenie lokalizacji korytarza prowadziłoby do cienkiej ściany, ta lokalizacja jest 

niedostępna. Można to wykonać, przeciążając metodę canPlaceCorridor GridLevel: 

1 class ThickWallGridLevel extends GridLevel: 

2 

3 function canPlaceCorridor(x: int, y: int, dirn: int) -> bool: 

4 # All neighbors except the side (including diagonals) 

5 # we came from, must be empty. 

6 from_dx, from_dy, _ = NEIGHBORS[dirn] 

7 for dx in (-1, 0, 1): 

8 if dx == from_dx: continue 

9 for dy in (-1, 0, 1): 

10 if dy == from_dy: continue 

11 if not super.canPlaceCorridor(x + dx, y + dy): 



12 return false 

13 

14 return true 

Zapewnia to bardziej interesujące labirynty, w których korytarze nie ograniczają się do uruchamiania 

każdej innej komórki siatki. Z drugiej strony algorytm nie gwarantuje już wypełnienia przestrzeni. Jeśli 

dążysz do określonego punktu końcowego, takie podejście może sprawić, że będzie on nieosiągalny. 

Częściowo wygenerowane labirynty 

W wielu grach nie chcemy, aby labirynt wypełniał cały dostępny obszar. W rzeczywistości możemy w 

ogóle nie dbać o granice obszaru: zapewnienie skutecznie nieskończonej przestrzeni do generowania 

poziomu. Zamiast tego istnieją alternatywne kryteria określające, kiedy należy zatrzymać budowę. 

Kryteria takie jak: 

• minimalny lub maksymalny rozmiar poziomu, 

• minimalna lub maksymalna liczba oddziałów, 

• stały zestaw pomieszczeń, które muszą być gdzieś umieszczone lub, 

• minimalna lub maksymalna liczba ślepych zaułków. 

Kryteria te mogą być użyte do zakończenia generowania labiryntu poprzez śledzenie danych o 

labiryncie. Aby śledzić rozmiar poziomu, na przykład: 

1 class SizeLimitedGridLevel extends GridLevel: 

2 size: int = 0 

3 

4 function makeConnection(location: Location) -> Location: 

5 result = super.makeConnection(location) 

6 if result: 

7 size += 1 

8 if canTerminate(now, next): 

9 return false 

10 return result 

11 

12 function canTerminate(now: Location, next: Location) -> bool: 

13 return size >= MAX_SIZE 

gdzie canTerminate może testować szczegóły dodawanego połączenia lub wszelkie dane na poziomie 

jako całości. Zwraca prawdę lub fałsz, aby wskazać swoją decyzję. 

ALGORYTMY MINIMALNYCH DRZEW ŁĄCZĄCYCH 



Algorytmy wsteczne są szybkie i łatwe do wdrożenia. Pozwalają na pewien stopień dostosowania. W 

pokazanej powyżej implementacji jest to dostępne w strukturze danych poziomu i ewentualnie z 

modyfikacjami głównego algorytmu przechowywania danych i obciążenia wyników. W poprzedniej 

sekcji pokazałem przykład wcześniejszego zakończenia algorytmu. Czasami jednak wymagana jest 

większa personalizacja. W szczególności do nastawienia na tworzenie niektórych połączeń zamiast 

innych. Algorytmy minimalnego drzewa opinającego działają na grafach ważonych, podobnie jak te, 

które widzieliśmy w rozdziale 4 o odnajdywaniu ścieżek i ponownie w rozdziale 6 o taktycznej i 

strategicznej sztucznej inteligencji. Krawędzie na wykresie reprezentują każde możliwe połączenie w 

labiryncie, a ich waga reprezentuje koszt uczynienia tego połączenia częścią wyniku. Węzły na wykresie 

reprezentują punkty, w których mogą poprawić wydajność rozgałęzienia, często pomieszczenia. 

Algorytm minimalnego drzewa opinającego rozpoczyna się w jednym punkcie (zwykle przy wejściu do 

labiryntu) i oblicza sieć, która rozciąga się od tego punktu, aby dotrzeć do wszystkich węzłów na grafie, 

tak aby drzewo zawierało minimalny całkowity koszt krawędzi. Jest to szczególnie przydatne, jeśli 

zaczynasz od zestawu pomieszczeń i chcesz obliczyć korytarze, które je łączą. Algorytm minimalnego 

drzewa rozpinającego nie pomaga w rozmieszczeniu pomieszczeń ani w obliczaniu wszystkich 

możliwych połączeń między nimi. Jedno z podejść, zastosowane w niezależnej grze TinyKeep 

,umieszcza pokoje jeden na drugim i wykorzystuje reakcję na kolizję silnika fizycznego gry, aby 

przenieść je do separacji. Sąsiednie pomieszczenia są następnie łączone na wykresie i uruchamiany jest 

algorytm minimalnego drzewa opinającego. Umieszczanie pomieszczeń w sposób losowy również 

będzie działać, próbując różnych pozycji, aż pomieszczenie będzie pasować, chociaż może to zapewnić 

większą separację między pokojami. Alternatywnie, pokoje można dodać do siatki lub umieścić za 

pomocą algorytmu cofania. W sekcji poniżej zobaczymy inne podejście do rozmieszczania 

pomieszczeń: podział rekurencyjny. Podczas sporządzania wykresu koszty są zwykle obliczane na 

podstawie odległości. Ale jak widzieliśmy, omawiając wykresy odnajdywania ścieżki, można również 

uwzględnić względy taktyczne. Połączenie między dwoma pomieszczeniami z trudnymi wrogami może 

być ważone wyżej, aby zachęcić ostateczny układ do umieszczenia pośrednich lokacji, które dadzą 

graczowi trochę wytchnienia. Po umieszczeniu pomieszczeń wykres może wyglądać podobnie do 

pokazanego na rysunku. 

 

Algorytm 

Istnieje kilka różnych algorytmów konstruowania minimalnego drzewa opinającego. Najczęściej 

stosowanymi są algorytm Prima [50] i algorytm Kruskala [33], choć istnieje kilka innych. Jeśli wykres 

zawiera jedno minimalne drzewo opinające (tj. istnieje tylko jedno drzewo o minimalnym koszcie 



całkowitym), to wszystkie algorytmy dają ten sam wynik. Jeśli używasz kosztów dla połączeń, które są 

pobierane ze stosunkowo małej liczby wartości, jest bardziej prawdopodobne, że wiele możliwych 

drzew ma ten sam koszt całkowity. W takim przypadku różne algorytmy dadzą różne wyniki. Być może 

będziesz musiał zaimplementować więcej niż jeden, aby uzyskać dokładny wygląd, który Cię interesuje. 

Zamiast opisywać tutaj alternatywne podejścia, pokażę algorytm Prim jako przykład. Jest prosty do 

opisania i zaimplementowania i jest najczęściej cytowany w tym celu. Algorytm rozpoczyna się od 

dodania wszystkich węzłów na grafie, z wyjątkiem węzła początkowego, do nieodwiedzonej listy. 

Węzeł startowy jest dodawany do drzewa, które wyrośnie na wynik końcowy. Algorytm postępuje 

następnie iteracyjnie. W każdej iteracji bierzemy pod uwagę wszystkie krawędzie grafu od węzła w 

drzewie do nieodwiedzonego węzła i wybieramy ten o minimalnym koszcie. Krawędź i nieodwiedzony 

węzeł są dodawane do drzewa, ten ostatni jest usuwany z listy nieodwiedzonych. Jeśli istnieje wiele 

krawędzi o tym samym minimalnym koszcie, można wybrać dowolną: moglibyśmy to zrobić losowo, 

chociaż w praktyce używamy po prostu pierwszej znalezionej. Algorytm kończy się po odwiedzeniu 

wszystkich węzłów. Jeśli nie ma więcej krawędzi do rozważenia, a nadal są nieodwiedzone węzły, są 

one nieosiągalne. Rysunek pokazuje działanie algorytmu Prim krok po kroku na wykresie z rysunku 

8.20. Pokazano pięć pierwszych kroków wraz z ostatnim drzewem. Niewypełnione kółka oznaczają 

nieodwiedzone węzły, a linie ciągłe pokazują minimalną wielkość drzewa opinającego rosnącego krok 

po kroku. 

 

Pseudo kod 

Algorytm Prima można zaimplementować: 

1 # Basic graph interfaces. 

2 class Edge: 



3 from: Node 

4 to: Node 

5 cost: float 

6 

7 class Node: 

8 edges: Edge[] 

9 

10 class Graph: 

11 nodes: Node[] 

12 

13 # Data for Prim’s algorithm. 

14 class UnvisitedNodeData: 

15 node: Node 

16 minCostToTree: float = infinity 

17 minCostEdge: Edge = null 

18 

19 class UnvisitedNodeList: 

20 function add(node: Node) 

21 function remove(node: Node) 

22 function getLowestMinCost() -> UnvisitedNodeData 

23 function getData(node: Node) -> UnvisitedNodeData 

24 function setData(node: Node, cost: float, edge: Edge) 

25 

26 function primsMST(graph: Graph, start: Node) -> Edge[]: 

27 unvisited = new UnvisitedNodeList() 

28 tree: Edge[] = [] 

29 

30 # Helper function. 

31 function addNodeToTree(node: Node): 

32 unvisited.remove(node) 

33 for edge in node.edges: 



34 data = unvisited.getData(edge.to): 

35 if data and edge.cost < data.minCostToTree: 

36 unvisited.setData(edge.to, edge.cost, edge) 

37 

38 # Create initial data, for no connections. 

39 for node in graph.nodes: 

40 unvisited.add(node) 

41 addNodeToTree(start) 

42 

43 while unvisited: 

44 next: UnvisitedNodeData = unvisited.getLowestMinCost() 

45 if next: 

46 tree.push(edge) 

47 addNodeToTree(edge.to) 

48 else: 

49 # The graph is not fully connected. We could add the 

50 # returned node with addNodeToTree and continue, 

51 # giving multiple disconnected graphs in the result, 

52 # or we can terminate here, as shown. 

53 break 

54 

55 return tree 

Wydajność  

Wydajność algorytmu zależy od struktury UnvisitedNodeList służąca do przechowywania 

nieodwiedzonych węzłów i ich kosztu. Naiwna implementacja, która szuka węzła o najniższym koszcie 

w tablicy, będzie O(n2) w czasie, gdzie n jest liczbą węzłów. Jest to podobne do listy nieodwiedzonych 

w algorytmach wyszukiwania ścieżek. Jak widzieliśmy w rozdziale 4, alternatywne struktury danych 

mogą znacznie poprawić wydajność. Kolejka priorytetowa, dostarczana przez wiele środowisk 

programistycznych, może poprawić wydajność do O(e log n) w czasie, gdzie e jest liczbą krawędzi grafu. 

Implementacja naiwna ma optymalne wymagania przestrzenne O(e + n), ale może to wzrosnąć wraz z 

innymi strukturami danych. 

Tworzenie ostatecznego poziomu 

Minimalne algorytmy drzewa opinającego określają tylko, które węzły są połączone. Nie określają 

kształtu łączących się korytarzy: należy to wykonać jako dodatkowy krok. Może to być tak proste, jak 



wykopanie korytarza w kierunku połączenia, aż do napotkania pokoju docelowego, dodając róg, jeśli 

oba końce nie są w jednej linii. Rysunek pokazuje ostateczny poziom, wygenerowany z tego samego 

wykresu, który widzieliśmy wcześniej, przy użyciu tego podejścia. Jeśli gra wymaga bardziej złożonej 

geometrii, wzdłuż trasy można umieścić struktury pośrednie.  

 

 

Przywołany wcześniej przykład TinyKeep dodaje pokoje wzdłuż korytarzy zawierające przypadkowe 

spotkania, w których węzły wykresu reprezentują główne części poziomu. 

PODPODZIAŁ REKURENCYJNY 

Poprzednie dwa podejścia do generowania poziomów przypominających lochy przebiegały oddolnie: 

zaczynają się od dużej liczby możliwości (lokalizacji, w których można umieścić korytarze lub pokoje) i 

stopniowo zapełniają tę przestrzeń treścią. Jest to potężna technika, ale daje wyniki, które mogą 

wykazywać charakterystyczny rodzaj losowości: elementy są umieszczane w środowisku w sposób, 

który nie zawsze ma sens jako całość. Alternatywnie możemy postępować odgórnie, zaczynając od 

całej przestrzeni i rozdrabniając ją na coraz mniejsze obszary. Najpopularniejszym i najprostszym 

podejściem odgórnym jest podział rekurencyjny. Podobnie jak minimalne drzewa opinające, jest to 

wykorzystywane do rozmieszczania pomieszczeń, które następnie są później połączone korytarzami. 

Algorytm zawiera proste podejście do określania połączeń, choć może wyglądać na przewidywalne. 

Alternatywnie, aby uzyskać większą kontrolę, można obliczyć minimalne drzewo opinające. Te dwie 

techniki dobrze ze sobą współpracują. 

Algorytm 

Algorytm działa w dwóch fazach. W pierwszej fazie dzielimy przestrzeń w celu umieszczenia 

pomieszczeń. W drugim łączymy je korytarzami. Drugą część można zignorować, jeśli używasz innej 

metody połączenia, takiej jak minimalne drzewo opinające lub cofanie. 

Poddział 

Zaczynamy od całego poziomu i przechodzimy rekursywnie. Na każdym kroku losowo dzielimy obecną 

przestrzeń na dwie części. Jeśli oba podczęści y spełniają określone kryteria jakościowe (opisane 

poniżej), to przechodzimy do każdego po kolei. Algorytm kończy się, gdy wykonanie powraca do 



przestrzeni głównej. Kryteria jakości są zwykle związane z rozmiarem. Jeśli celem jest umieszczenie 

pomieszczeń w tych podzielonych przestrzeniach, muszą one być wystarczająco duże, aby je pomieścić 

i mieć odpowiedni kształt. Zwykle dotyczy to również otaczającej granicy, w której można umieścić 

łączące korytarze. Aby zbudować sieć korytarzy między pokojami, każda podzielona przestrzeń śledzi 

mniejsze przestrzenie, na które jest podzielona. Podział tworzy zatem strukturę drzewiastą, pokazaną 

na rysunku. 

 

Połączenie 

Drzewo przestrzeni reprezentuje połączenia. Gdy dwa pola liści (tzn. te bez dalszego podziału) mają 

wspólnego rodzica, łączy je bezpośrednio korytarz. Korytarz reprezentuje wspólnego rodzica. Dwie 

przestrzenie bez liści mogą być połączone pokojami w nich lub korytarzami. Można to również wykonać 

rekurencyjnie. Zaczynając od węzła głównego. Najpierw upewniamy się, że obydwa dzieci są ze sobą 

połączone, w razie potrzeby powracając do każdego dziecka. Obszar liścia jest już uważany za 

połączony. Następnie łączymy dzieci korytarzem. Ten korytarz może łączyć się albo z pokojem dziecka 

(tj. jedynym pokojem, jeśli jest to liść, lub z dowolnym pokojem w poddrzewie w przeciwnym razie) lub 

jego korytarzem. Algorytm kończy się, gdy dzieci węzła głównego są połączone. Proces ten pokazano 

na rysunku dla drzewa wygenerowanego na drugim rysunku. 



 

Dodatkowe kryteria jakości 

Oprócz zastosowania pewnych kryteriów w celu określenia, czy podzielić, czy nie, możemy ocenić 

przestrzenie po rekurencji, aby określić, czy poddrzewo spełnia wymagania. Na przykład możemy 

chcieć upewnić się, że w drzewie jest określona liczba pomieszczeń. Można to osiągnąć, sprawdzając, 

kiedy algorytm powraca do korzenia. Jeśli utworzono wystarczającą liczbę pomieszczeń, algorytm 

kończy działanie jak zwykle, w przeciwnym razie może ponownie użyć ponownie, skutecznie tworząc 

nowe drzewo podziału. Jeśli, jak w tym przykładzie, kryteria są dołączone do węzła głównego, 

tworzymy zupełnie nowy poziom, dopóki nie zostaną spełnione. Ale kryteria można również podać 

niżej w drzewie i tylko to poddrzewo zostanie odbudowane. Możemy na przykład chcieć zapewnić, że 

obszary poziomu mają dobry zakres spotkań. Albo, że drzewo jest szerokie, a nie wysokie. 

Rekurencyjny charakter tego algorytmu oznacza, że banalne jest cofanie się, dopóki te kryteria nie 

zostaną spełnione. Musisz jednak upewnić się, że kryteria mogą zostać spełnione, w przeciwnym razie 

rekurencja będzie trwała w nieskończoność. 

Pseudo kod 

Podział można wykonać za pomocą następującego kodu: 

1 function subdivide(space: Space): 

2 while true: # Or add a maximum number of tries. 

3 # Perform the split. 

4 splits = space.split() 

5 if not splits: 

6 return 

7 

8 # Test individual quality. 

9 if not splits[0].validSpace() or 

10 not splits[1].validSpace(): 

11 continue 

12 



13 # Test the overall quality. 

14 if candidates: 

15 space.children = candidates 

16 if space.validSubtree(): 

17 return 

18 

19 space.children = [] 

I połączenie w ten sposób: 

1 function connect(space: Space): 

2 if not space.children: 

3 space.corridor = null 

4 return 

5 

6 children = space.children 

7 children[0].connect() 

8 children[1].connect() 

9 

10 space.corridor = new Corridor( 

11 children[0].getConnectionPoint(children[1]), 

12 children[1].getConnectionPoint(children[0])) 

Struktury danych 

W przypadku podziału przestrzeń ma interfejs: 

1 class Space: 

2 width: int 

3 height: int 

4 parent: Space = null 

5 children: Space[] = [] 

6 

7 # Quality criteria for this space alone. 

8 function validSpace() -> bool 

9 



10 # Add quality criteria for children. 

11 function validSubtree() -> bool 

12 

13 # Split the space into two random children if possible. 

14 function split() -> Space[2] 

Kryteria jakości dla podziałów są sprawdzane metodą validSpace. Kryteria jakości dla poddrzewa są 

podawane przez metodę validSubtree. Aby obsłużyć połączenia, Przestrzeń jest rozbudowywana: 

1 class Corridor extends Room: 

2 from: Room 

3 to: Room 

4 

5 class Space: 

6 # ... other implementation as before... 

7 room: Room 

8 corridor: Corridor 

9 

10 function getConnectionPoint(other: Space) -> Room: 

11 if not corridor: 

12 return room 

13 else: 

14 # Here we return the corridor, but we could also use some 

15 # criteria (such as minimising distance) to return either: 

16 # children[0].getConnectionPoint(other) or 

17 # children[1].getConnectionPoint(other). 

18 return corridor 

Użycie innego algorytmu do łączenia pokoi sprawia, że to rozszerzenie nie jest konieczne. 

Wydajność  

Jak opisano powyżej, powtarzanie podziału, gdy kryteria jakości nie są spełnione, może oznaczać, że 

ten algorytm nigdy się nie kończy, więc teoretyczna wydajność nie może zostać obliczona. Jednak w 

przypadku braku tych kryteriów algorytm jest O(n) w czasie, gdzie n jest liczbą pokoi w wyniku 

końcowym. Z dodatkowymi kryteriami jakości, ten O(n) staje się najlepszym przypadkiem, jeśli kryteria 

są łatwe do spełnienia. W obu przypadkach algorytm jest przechowywany w O(n). 

GENERUJ I TESTUJ 



Chociaż niektóre warunki mogą być narzucone podczas generowania labiryntu, nieuchronnie będą 

takie, których nie można lub których nie da się łatwo wyegzekwować. Nawet jeśli używasz dzielenia 

rekurencyjnego, mogą istnieć kryteria obejmujące różne poddrzewa. Możesz upewnić się, że odległość 

między pomieszczeniem straży a zbrojownią mieści się w pewnym zakresie pól korytarza lub labirynt 

musi mieć co najmniej pewną liczbę ślepych zaułków od początku do końca. Możliwe jest 

zaprojektowanie reguł, które zawsze generują poziomy z tymi właściwościami, w zależności od 

używanego algorytmu, ale mogą one być trudne i kruche, jeśli później zechcesz zmodyfikować 

parametry. 

Zamiast tego, przy wszystkich algorytmach losowej treści proceduralnej w tym rozdziale, powszechnym 

podejściem jest generowanie i testowanie: 

1 funkcja generuj(): 

2 podczas gdy prawda: 

3 kandydat = generujKandydat() 

4 jeśli sprawdź Jakość (kandydat): 

5 powrotnych kandydatów 

Niebezpieczeństwem w tym podejściu jest pętla while. Jeśli chodzi o powtarzający się podział w 

poprzedniej sekcji, jeśli algorytm losowy nigdy lub rzadko generuje odpowiedni wynik, może się to 

powtarzać w nieskończoność. Nie ma prostego sposobu na uniknięcie tego, chociaż nie uniemożliwiło 

to programistom używania wiązek do generowania i testowania. Wymaga tylko celowego 

przetestowania wszystkich parametrów, które mogą być możliwe w twojej grze. 

GRAMATYKI KSZTAŁTOWE 

W tej części opisałem techniki, które obejmują wszystkie z wyjątkiem dwóch typowych zastosowań 

proceduralnego generowania treści w grach. Te dwa to generowanie tekstur i animacja. Generowanie 

tekstur rzadko korzysta z algorytmów AI: stan techniki polega na stosowaniu losowych filtrów obrazu 

w sekwencji opracowanej przez artystę. Synteza animacji wykorzystuje sztuczną inteligencję, w 

szczególności sieci neuronowe, za pośrednictwem modeli szkieletu, które opierają się na symulacji 

fizyki. Synteza animacji to tak trudna i specyficzna nisza, że nie będę jej opisywał w tym rozdziale. Jeśli 

chodzi o techniki, algorytmy sieci neuronowych zostały nakreślone w rozdziale 7, a symulacja fizyki 

wykracza poza zakres tej książki. Ta sekcja jest więc na odległych obrzeżach stanu techniki. Techniki 

omówione wcześniej w tym rozdziale były albo organiczne (w przypadku systemów L do budowania 

drzew) albo wielkoskalowe (takie jak umieszczanie pomieszczeń, budowanie krajobrazów lub 

rozmieszczanie obiektów). Widzieliśmy narzędzia, których można użyć do umieszczenia budynku, ale 

nie ma możliwości stworzenia samego budynku. Gramatyka kształtów jest podejściem do tego celu. 

Ale ważne jest, aby podkreślić ich spekulacyjny charakter. Były używane w demonstracjach technologii 

i na scenie demonstracyjnej, ale rzadko w grze produkcyjnej. Wariant tego podejścia został 

wykorzystany do stworzenia miast w Spore i budynków w Republic: The Revolution , ale obie gry mają 

grafikę znacznie bardziej prymitywną niż współczesne gry. Proceduralne generowanie zasobów treści 

to ekscytująca, ale bardzo głęboka królicza nora. Więcej niż jeden programista, którego znam, upadł i 

spędził znacznie więcej czasu, niż po prostu zleciłby uruchomienie zasobów, albo w ogóle nie wysłał 

swojej gry. Oto smoki, postępuj ostrożnie. Gramatyki kształtów zostały pierwotnie opisane w 

odniesieniu do malarstwa i rzeźby . Później pomysł ten został przyjęty przez architektów  jako sposób 

opisu projektu budowlanego. Opisując w tym przypadku ważne słowo: gramatyki kształtów są częściej 

używane jako sposób na zrozumienie lub modyfikację struktury niż generowanie jej od podstaw. 



Gramatyki kształtów są nazywane przez analogię z gramatykami języka naturalnego, a korespondencja 

działa również na tym poziomie: znacznie łatwiej jest używać gramatyki do zrozumienia języka niż 

zaprogramować komputer tak, aby mówił językiem zaczynając od gramatyki. W tym rozdziale 

widzieliśmy już jedną gramatykę kształtu: systemy Lindenmayera. Przypomnij sobie, że systemy L 

zaczynają się od początkowego korzenia i stosują szereg zasad do tworzenia konarów, gałęzi, gałązek i 

liści. Gramatyki kształtów uogólniają tę ideę. Zaczynamy od początkowego korzenia, zwykle 

nazywanego aksjomatem, gdy nie generujemy drzew. I stosujemy szereg zasad. Reguły mają pewne 

cechy, które pasują, wraz z pewnymi dodatkowymi kryteriami określającymi, kiedy mają zastosowanie, 

i po zastosowaniu mogą wykonać pewną pracę nad strukturą. Jak zauważyłem, czyni to z nich również 

formę systemu opartego na regułach, opisanego wcześniej. Jako przykład rozważ stworzenie wieżowca 

(najczęściej stosowane do tej pory w gramatyce kształtów). Zaczynamy od obrysu budynku, który 

nazwę fundamentem i stosujemy następujący zestaw reguł: 

1. foundation → ground-floor (+4m) + top-of-floor 

2. top-of-floor → floor (+3m) + top-of-floor 

3. top-of-floor (if large enough)→top-of-floor | roof 

4. top-of-floor → roof 

gdzie „+” oznacza układanie jeden na drugim, a „|” oznacza podział z dwoma elementami obok siebie. 

Gdy wiele reguł pasuje, jedna jest wybierana losowo. Razem te zasady mogą tworzyć budynki podobne 

do tych pokazanych na rysunku.  

 

 

Ten zbiór zasad określa budynek, ale nie określa, jak on wygląda. Potrzebujemy do tego dalszych zasad: 

5. floor → outer-wall ... 

6. outer-wall → window-space (3m) ... 

7. window-space → 

8. window-space → picture-window 

9. window-space → utility-window 



gdzie ‘…’ wskazuje, że wiele obiektów tego rodzaju może zostać zwróconych. Chcielibyśmy w ten 

sposób wyprodukować podłogi pokazane w pierwszej części rysunku, ale w obecnej postaci jest tak 

samo prawdopodobne, że wyprodukujemy podłogi pokazane w drugiej części.  

 

 

 

Aby uzyskać pożądany efekt, będziemy potrzebować pewnych kryteriów, aby upewnić się, że okna 

narzędziowe pojawiają się tylko w spójnych lokalizacjach: 

7. window-space (if second on wall)→ 

8. window-space (if not second or third on wall) → picture-window 

9. window-space (if third on wall)→ utility-window 

Zestaw reguł można by jeszcze bardziej dopracować, aby na przykład okna użytkowe pojawiały się na 

co drugim piętrze. Ten proces, polegający na ręcznej redukcji losowości w celu uzyskania bardziej 

wiarygodnych wyników, jest typowy. Uzyskanie pożądanego wyniku wymaga wielu poprawek i 

wizualizacji. 

Moglibyśmy nadal określać reguły określające, jak dokładnie skonstruowane jest okno, łącznie z 

wielokątami i teksturami, z których składa się okno (okna składają się z pewnej liczby szyb i ramy 

okiennej; niektóre szyby otwierają się, inne są na zawiasach, inne nie naprawione; ramy okienne mają 

parapet; i tak dalej). Ale częściej kończy się umieszczeniem prefabrykowanego elementu: gotowego 

okna z biblioteki okien. Prefabrykat może mieć pewne parametry: na przykład może być skalowany 

wszerz w pewnym zakresie, ale zazwyczaj łatwiej jest zlecić artyście stworzenie tych elementów, niż 

próbować tworzyć reguły, aby zbudować je od zera. Jest to równowaga między kosztem generowania 

sztuki, a złożonością budowania gramatyki. 

URUCHAMIANIE GRAMATYKI 

Implementacja algorytmu i reguł 

Aby uruchomić gramatykę kształtów, potrzebujemy systemu opartego na regułach łączenia w przód. 

Algorytm, który to osiąga, został omówiony w sekcji 5.8. Trudność polega mniej na samym algorytmie, 

a bardziej na sposobie reprezentacji reguł. Zazwyczaj mamy do czynienia z czymś, co nie ma prostej 

reprezentacji w tekście. Tak więc reguły albo muszą być określone przy użyciu niestandardowego 

formatu wizualnego (z odpowiednią trudnością stworzenia edytora do ich napisania), albo częściej 

muszą być określone jako kod (co ma tę wadę, że potrzebuje programisty, a nie artysty , aby je 

stworzyć). Podejmowano pewne próby stworzenia narzędzi do określania operacji, które wykona 

reguła2, ale nie znam jeszcze żadnego kompletnego rozwiązania, które nie ograniczałoby się do 



wygenerowania jednej konkretnej rzeczy. Wydaje się, że nie ma alternatywy, jak uciekać się do jakiejś 

formy kodu. 

Pseudo kod 

System oparty na regułach można wdrożyć w prosty sposób: 

1 class Grammar: 

2 rules: Rule 

3 object: Object 

4 

5 function getTriggeredRules() -> Rule[]: 

6 triggered = [] 

7 for rule in rules: 

8 if rule.triggers(object): 

9 triggered.push(rule) 

10 return triggered 

11 

12 # Fire one rule among those that trigger, and return it. 

13 function runOne() -> Rule: 

14 triggered = getTriggeredRules() 

15 if not triggered: 

16 return null 

17 

18 rule = randomChoice(triggered) 

19 rule.fire(object) 

20 return Rule 

21 

22 function run(): 

23 while runOne(): 

24 pass 

Struktury danych 

W realizacji powyższego większość złożoności jest odciążana na normalnych obiektach. Reguły te mogą 

wykonać dowolne sprawdzenie, jakie zechcą, zanim powiadomią system, że mogą odpalić. A po 

zwolnieniu mogą zmieniać treść w dowolny sposób. Mają następującą postać: 



1 class Rule: 

2 function triggers(object: Object) -> bool 

3 function fire(object: Object) 

Implementacja reguł w ten sposób jest elastyczna, ale ukrywa ich strukturę gramatyczną. Nie jest jasne, 

czy reguła uruchamia się, gdy widzi na przykład „przestrzeń okna”, ani czy w rezultacie wytwarza 

„okno-obraz”. Możliwe jest zaimplementowanie rozwiązania pośredniego, ze strukturą danych 

reprezentującą tworzony obiekt: 

1 class Object: 

2 string: Token[] 

Pole docelowe w regule zawiera nazwę do dopasowania, a pole wynikowe zawiera jej zamiennik. 

Metody wyzwalania i strzelania można następnie uogólnić w celu wyszukania i zastąpienia tych nazw: 

1 class TargetRule extends Rule: 

2 target: String 

3 result: String[] 

4 

5 function triggers(object: Object) -> bool: 

6 index = object.string.find(target) 

7 return index >= 0 

8 

9 function fire(object: Object): 

10 # Change the string. 

11 index = object.string.find(target) 

12 object.string.remove(index) 

13 object.string.insert(index, result) 

14 

15 # Do the original action too. 

16 super.fire(object) 

Niestety nie jesteśmy zainteresowani jedynie stworzeniem listy nazwisk. Ostatecznym wynikiem 

będzie bardziej złożona struktura danych (model 3D lub inna zawartość gry). Nadal będziemy musieli 

uruchomić dowolny kod, aby sprawdzić, czy reguła zostanie uruchomiona, i bardziej dowolny kod, gdy 

się uruchomi. Pierwsza implementacja powyżej jest prostsza, alternatywa jest niewiele bardziej 

jednoznaczna. Kontynuuję, zakładając pierwszą wersję. 

Zasady dotyczące stronniczości 



W powyższym kodzie założyłem, że wszystkie reguły, które są uruchamiane, mają takie samo 

prawdopodobieństwo uruchomienia. Możliwe jest rozszerzenie tego podejścia, aby zwracać wartość 

„ważności” zamiast prawdy lub fałszu z funkcji wyzwalacza. Losowy wybór reguły do uruchomienia 

można następnie ważyć: 

1 class Rule: 

2 function triggers(object: Object) -> float 

3 function fire(object: Object) 

4 

5 class Grammar: 

6 # ... other implementation as before... 

7 

8 function runOne() -> bool: 

9 triggered = [] 

10 totalImportance = 0 

11 for rule in rules: 

12 importance = rule.triggers(object): 

13 if importance > 0: 

14 totalImportance += importance 

15 triggered.push((totalImportance, rule)) 

16 

17 if not triggered: 

18 return false 

19 

20 _, rule = binarySearch(triggered, random() * totalImportance) 

21 rule.fire(object) 

22 return true 

Wydajność  

Algorytm to O(n) w czasie wykonania, gdzie n to liczba reguł użytych do stworzenia końcowego wyniku. 

Oryginalna wersja nie ma żadnego stanu, wersja obsługująca wyzwalanie ważone to O(k) w pamięci, 

gdzie k ≤ n i jest liczbą reguł wyzwalanych jednocześnie. 

PLANOWANIE 

Wykonywanie reguł gramatycznych można postrzegać jako budowanie drzewa. Rysunek 8.27 ilustruje 

reguły z naszego przykładu drapacza chmur w formie drzewa.  



 

 

Jest to podobne do drzewa parsowania utworzonego z gramatyki podczas analizy zdania. Pokazuje 

zarówno tożsamość każdej rzeczy w przedmiocie końcowym, jak i skąd pochodzi. Nasz początkowy kod 

jest nieco bardziej złożony. Dopuszczamy arbitralne warunki na regułach, gdzie przykłady zawsze miały 

jedną pozycję po lewej stronie. Możliwe jest, że reguła zostanie uruchomiona tylko wtedy, gdy wiele 

rzeczy zostało już wykonanych (np. markiza jest dodawana, gdy są drzwi i witryna sklepowa). W tym 

przypadku reguły tworzą wykres, a nie drzewo, ale wykres jest nadal zakorzeniony: zaczynamy od 

pojedynczego elementu (np. fundamentu budynku) i rozkładamy go na części (podłogi, okna, dachy). 

Implementacja powyższej gramatyki zakłada, że zawsze będziemy mogli wybrać regułę i zbudować 

wymagany obiekt. W rzeczywistości zakłada, że jedynym momentem, w którym żadna reguła nie 

zostanie wyzwolona, będzie zakończenie obiektu. W miarę jak ograniczenia stają się coraz bardziej 

złożone, bardziej prawdopodobne jest, że algorytm napotka ślepy zaułek: nie można uruchomić więcej 

reguł, ale tworzony przez nas obiekt jest nadal niekompletny. W tym przypadku musimy planować, 

musimy szukać rozwiązania wśród wszystkich możliwych sekwencji reguł strzelania. Można to osiągnąć 

za pomocą funkcji generowania i testowania, jeśli awarie są rzadkie. Ale w przeciwnym razie bardziej 

systematyczne podejście byłoby korzystne. Możemy użyć kilku algorytmów wyszukiwania, które 

widzieliśmy w tej książce. Dla uproszczenia można użyć wyszukiwania wg głębokości, jak pokazano 

poniżej. W przypadku większych problemów można użyć Dijkstry. Jeśli możemy obliczyć heurystykę, 

aby oszacować, jak blisko jesteśmy kompletnego rozwiązania, to A* może być praktycznym wyborem. 

Pseudo kod 

Algorytm jest realizowany w ten sposób: 

1 class GrammarPlanner extend Grammar: 

2 # Return true if we succeed. 

3 function plan(object: Object) -> bool: 

4 progress = [] 

5 topRule = null 

6 do: 



7 # Modify the object and retrieve a list of all 

8 # rules that can be triggered, if we need to 

9 # backtrack. 

10 objectAfterRule = object.clone() 

11 triggered = runOne(objectAfterRule, triggered) 

12 

13 if triggered: 

14 if not topRule: topRule = triggered.peek() 

15 

16 # Removed the rule we just fired. It will not 

17 # be needed for backtracking. 

18 triggered.pop() 

19 

20 # Store remaining triggered rules in case we 

21 # backtrack. 

22 progress.push((object, triggered)) 

23 

24 # Prepare for next iteration. 

25 object = objectAfterRule 

26 triggered = null 

27 

28 elif progress: 

29 # Backtrack. 

30 object, triggered = progress.pop() 

31 

32 else: 

33 return false 

34 

35 while not topRule.complete(object) 

36 

37 return true 



38 

39 # Run the next rule from the list of those triggered, 

40 # if given, otherwise from all triggered rules. 

41 function runOne(object: Object, 

42 triggered: Rule[]) -> Rule[]: 

43 

44 if not triggered: 

45 triggered = getTriggeredRules(object: Object) 

46 if not triggered: 

47 return null 

48 triggered.shuffle() 

49 

50 rule = triggered.peek() 

51 rule.fire(object) 

52 return triggered 

Struktury danych 

Obiekt, który budujemy, ma teraz metodę klonowania, aby umożliwić wypróbowanie wielu różnych 

reguł: 

1 class Object: 

2 function clone() -> Object 

Same reguły można zapytać, czy zakończyły się sukcesem, za pomocą pełnej funkcji: 

1 class Rule: 

2 function complete(object: Object) -> bool 

3 function triggers(object: Object) -> bool 

4 function fire(object: Object) 

gdzie complete powinno zwrócić true, jeśli zadanie reprezentowane przez tę regułę zostało 

zakończone. Jest to obecnie używane tylko do określenia, czy ogólne zadanie planowania zostało 

ukończone. Kod można rozszerzyć, aby przechowywać i ponownie wykorzystywać plany częściowe: 

plany, które spełniają reguły podczas wykonywania. W takim przypadku reguła reprezentująca na 

przykład piętro w drapaczu chmur byłaby kompletna, gdy wszystkie jej uszlachetnienia zostałyby 

dodane do obiektu (tj. zostałyby utworzone jego okna lub umieszczone jego drzwi). Reguły, które mogą 

zostać uruchomione, gdy obiekt nie został jeszcze uruchomiony, reprezentują całe zadanie. Jeśli zwrócą 

wartość true od wartości complete, obiekt zostanie uznany za pomyślnie zbudowany i algorytm się 

zakończy. 



Wydajność  

Problem, który próbujemy rozwiązać, jest potencjalnie nierozstrzygnięty. Możemy skonstruować 

szereg reguł z warunkami wyzwalania i efektami strzelania, które spowodują, że ten algorytm nigdy się 

nie zakończy. W zasadzie, głębokość pierwszego wyszukiwania to O(n) w czasie wykonania, gdzie n to 

rozmiar przestrzeni wyszukiwania: liczba możliwych obiektów, które można zbudować na podstawie 

reguł. Dla wielu zestawów reguł jest to praktycznie nieskończone. Podobnie, głębokość pierwszego 

wyszukiwania to O(k) w wymaganiach dotyczących pamięci, gdzie k jest liczbą reguł, które można 

zastosować do obiektu. To znowu może być nieskończone. Wyszukiwanie kończy się po znalezieniu 

pomyślnego wyniku. Będzie to skuteczne, o ile zasady nie będą tak bardzo ograniczone, aby utrudnić 

znalezienie rozwiązania. W praktyce to oznacza eksperymentowanie z zestawem reguł, aby 

zrównoważyć wynik końcowy i wydajność wyszukiwania. 

Hierarchiczne sieci zadań 

Struktura zdekomponowanych zadań i ogólnych ograniczeń jest podobna do tej stosowanej w technice 

planowania AI znanej jako „hierarchiczne sieci zadań” (HTN). Na tyle podobny, że może 

wydaje się oczywistym wyborem do korzystania z planowania HTN. Istnieją jednak pewne różnice. W 

HTN reguły reprezentują zadania, a nie właściwości wynikowego obiektu. Zadania mogą 

reprezentować coś do wykonania lub złożone zadanie, które można rozłożyć na inne. W większości 

systemów HTN zadania złożone nie mają własnych efektów, istnieją tylko po to, by je rozłożyć. W 

naszym przypadku wszystkie reguły mogą mieć efekt i mogą reprezentować część struktury (np. okno), 

a nie zadanie (np. zbudować okno). Ostateczny plan, którego szukamy, to wykres, jak pokazano na 

rysunku 8.27.  

 

 

W HTN jest to zazwyczaj sekwencja czynności do wykonania. Możliwe byłoby dostosowanie naszego 

podejścia poprzez zastąpienie zasad typu  

2. top-of-floor → floor (+3m) + top-of-floor 

z 

2. top-off-floor→ raise-the-roof create-a-floor top-off-floor 



aby korespondencja z HTN była bardziej oczywista. Jedną z mocnych stron podejścia HTN jest wyraźne 

określenie ograniczeń porządkowych. W proceduralnym generowaniu treści kryteria i skutki reguły są 

często bardziej związane z walorami estetycznymi, a mniej z porządkowaniem zadań. 

Najpopularniejszym algorytmem wyszukiwania w planowaniu HTN jest głębokie wyszukiwanie w 

sekwencjach dekompozycji, znane jako „total-order forward decomposition” lub TFD. Chociaż jest to 

bardziej powszechna technika podejmowania decyzji dotyczących postaci, wiem, że niektórzy 

programiści używali HTN do proceduralnego generowania treści, szczególnie gdy mają już planer, 

którego chcą ponownie wykorzystać. Jednak w moich własnych eksperymentach skupienie się na 

ograniczeniach kolejności powoduje, że kod do proceduralnego generowania treści jest mniej 

przejrzysty i trudniejszy do poprawienia. 

 



GRY PLANSZOWE 

Najwcześniejsze zastosowanie sztucznej inteligencji w grach komputerowych to przeciwnicy w 

symulowanych wersjach popularnych gier planszowych. Na Zachodzie szachy są archetypową grą 

planszową, a ostatnie 40 lat przyniosło dramatyczny wzrost możliwości komputerów grających w 

szachy. 

W tym samym czasie badano inne gry, takie jak Kółko i krzyżyk, Connect Four, Reversi (Othello) i Go, w 

każdym przypadku zakończone sztuczną inteligencją, która może pokonać najlepszych ludzkich 

przeciwników. Techniki sztucznej inteligencji potrzebne do tego, aby komputer grał w gry planszowe, 

są zupełnie inne niż pozostałe w tej książce. W przypadku gier czasu rzeczywistego, które dominują na 

listach przebojów, ten rodzaj sztucznej inteligencji ma tylko ograniczone zastosowanie. Czasami jest 

używana jako warstwa strategiczna, podejmująca długoterminowe decyzje w grach wojennych, ale 

nawet wtedy tylko wtedy, gdy gra została zaprojektowana jako coś w stylu planszówki. Najlepsi 

przeciwnicy AI do Go, Szachy, Warcaby, Backgammona i Reversi - ci, którzy są w stanie pokonać 

najlepszych graczy - używają dedykowanego sprzętu, algorytmów lub optymalizacji opracowanych 

specjalnie dla niuansów ich strategii. To może się zmieniać. Wraz z pojawieniem się sztucznej 

inteligencji do gier planszowych do głębokiego uczenia się, szczególnie tych stworzonych przez firmę 

Deep Mind, istnieją pewne oznaki, że podejścia na poziomie elitarnym można zastosować do wielu 

gier. W chwili pisania tego tekstu okaże się, czy sukces może zostać powtórzony przez innych, czy też 

można osiągnąć jeszcze lepsze wyniki poprzez dalszą specjalizację. Jednak we wszystkich tych grach 

podstawowe algorytmy są wspólne i mogą znaleźć zastosowanie w każdej grze planszowej. W tym 

rozdziale przyjrzymy się rodzinie algorytmów minimax, najpopularniejszym technikom AI w grach 

planszowych. Omówię również inną rodzinę algorytmów, która okazała się lepsza w wielu 

zastosowaniach: algorytmy sterowników testowych ze zwiększoną pamięcią (MTD). Zarówno minimax, 

jak i MTD to algorytmy przeszukiwania drzew: wymagają one specjalnej reprezentacji drzewa gry. 

Algorytmy te są idealne do implementacji sztucznej inteligencji w grach planszowych, ale oba opierają 

się na pewnej wiedzy o grze. Algorytmy są zaprojektowane do wyszukiwania najlepszego ruchu do 

wykonania, ale komputer nie może wyczuć, co oznacza „najlepszy”, należy mu to powiedzieć. W 

najprostszym przypadku może to być po prostu „najlepszy ruch wygrywa grę”, co jest wszystkim, czego 

potrzebujemy w grze takiej jak kółko i krzyżyk, gdzie minimax lub MTD mogą przeszukiwać każdą 

możliwą sekwencję ruchów. Jednak w przypadku większości gier komputer nie ma wystarczającej 

mocy, aby przeszukiwać do końca gry, więc potrzebna jest pewna wiedza na temat stanów pośrednich: 

najlepsze ruchy prowadzą do najlepszych pozycji, więc jak określić, jak dobry jest stanowisko jest? 

Używamy „statycznej funkcji oceny”. Jest to ten sam kompromis, który wprowadziłem jako „złotą 

zasadę sztucznej inteligencji”, omawiając symboliczną sztuczną inteligencję w rozdziale 1, podrozdział 

1.1: im więcej możemy przeprowadzić wyszukiwania, tym mniej potrzebujemy wiedzy i na odwrót. W 

przypadku dość skomplikowanych gier planszowych ilość wyszukiwań, które możemy wykonać, jest 

ograniczona przez dostępną moc komputera, lepsze algorytmy wyszukiwania niewiele nam dają. Tak 

więc jakość sztucznej inteligencji będzie bardziej zależeć od jakości funkcji oceny statycznej. Zostało to 

wprowadzone w części poświęconej algorytmowi minimax, ale opisane szczegółowo w dalszej części 

rozdziału, ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia głębokiego w zdobywaniu wiedzy o grach, 

które w ostatnim czasie zmieniły stan techniki. W ostatniej części tego rozdziału przyjrzymy się, 

dlaczego komercyjne turowe gry strategiczne są często zbyt złożone, by wykorzystać tę sztuczną 

inteligencję; wymagają innych technik z reszty tej książki. Jeśli nie interesuje Cię sztuczna inteligencja 

w grach planszowych, możesz spokojnie pominąć ten rozdział. 

TEORIA GRY 



Teoria gier to dyscyplina matematyczna zajmująca się badaniem abstrakcyjnych, wyidealizowanych 

gier. Ma tylko bardzo słabe zastosowanie do gier komputerowych czasu rzeczywistego, ale wywodzi 

się z niego terminologia używana w grach turowych. Ta sekcja wprowadzi wystarczająco dużo teorii 

gier, aby umożliwić Ci zrozumienie i wdrożenie turowej sztucznej inteligencji bez zagłębiania się w 

matematykę. 

RODZAJE GIER 

Teoria gier klasyfikuje gry według liczby graczy, rodzaju celu, jaki mają oni, oraz informacji, jakie każdy 

gracz posiada na temat gry. 

Liczba graczy 

Gry planszowe, które zainspirowały turowe algorytmy sztucznej inteligencji, prawie wszystkie mają 

dwóch graczy. Większość popularnych algorytmów jest więc ograniczona do dwóch graczy w swojej 

najbardziej podstawowej formie. Można je dostosować do użycia z większymi liczbami, ale rzadko 

można znaleźć opisy algorytmów dla czegokolwiek innego niż dwóch graczy. Ponadto większość 

optymalizacji dla tych algorytmów zakłada, że jest tylko dwóch graczy. Chociaż podstawowe algorytmy 

można dostosować, większość optymalizacji nie może być stosowana tak łatwo. 

Warstwy, ruchy i zwroty 

W teorii gier często nazywa się turę jednego gracza „tarczą” gry. Jedna runda wszystkich tur graczy 

nazywana jest „ruchem”. 

Wywodzi się to z szachów, gdzie jeden ruch polega na tym, że każdy gracz wykonuje jedną turę. 

Ponieważ większość turowej sztucznej inteligencji opiera się na programach do gry w szachy, słowo 

„ruch” jest często używane w tym kontekście. 

Istnieje jednak wiele innych gier, w których turę każdego gracza traktuje się jako osobny ruch i jest to 

terminologia używana zwykle w turowych grach strategicznych. W tym rozdziale zamiennie używa się 

słów „obróć” i „ruch” i w ogóle nie używa słowa „sklejka”.  

Cel gry 

W większości gier strategicznych celem jest wygrana. Jako gracz wygrywasz, jeśli wszyscy twoi 

przeciwnicy przegrają. Jest to znane jako gra o sumie zerowej: Twoja wygrana to przegrana 

przeciwnika. Jeśli zdobędziesz 1 punkt za wygraną, będzie to równoznaczne z uzyskaniem -1 za 

przegraną. Tak by nie było, bo na przykład w grze kasynowej, kiedy wszyscy moglibyście zakończyć noc 

gorszym. 

W grze o sumie zerowej nie ma znaczenia, czy próbujesz wygrać, czy próbujesz sprawić, by przeciwnik 

przegrał; wynik jest taki sam. W przypadku gry o sumie niezerowej, w której wszyscy moglibyście 

wygrać lub wszyscy przegrać, wolałbyś skupić się na własnej wygranej, a nie na przegranej rywalu 

(chyba że jesteś bardzo samolubny). W przypadku gier z więcej niż dwoma graczami sytuacja jest 

bardziej skomplikowana. Nawet w grze o sumie zerowej najlepszą strategią nie zawsze jest 

spowodowanie, by każdy przeciwnik przegrał. Może lepiej zjednoczyć się z najsilniejszym 

przeciwnikiem, przynosząc korzyści słabszym przeciwnikom i mając nadzieję, że później ich 

wykończysz. 

Informacja 

W grach takich jak Szachy, Warcaby, Go i Reversi obaj gracze wiedzą wszystko o stanie gry. Wiedzą, 

jaki będzie wynik każdego ruchu i jakie będą opcje dla następnego ruchu. Wiedzą to wszystko od 



początku gry. Ten rodzaj gry nazywa się „doskonałą informacją”. Chociaż nie wiesz, jaki ruch zdecyduje 

się wykonać przeciwnik, masz pełną wiedzę na temat każdego ruchu, który może wykonać przeciwnik 

i jakie miałby on skutki. W grze takiej jak Backgammon Wydajnośćuje element losowy. Nie wiesz przed 

rzutem kostką, jakie ruchy będziesz mógł wykonać. Podobnie, nie możesz wiedzieć, jakie ruchy może 

wykonać twój przeciwnik, ponieważ nie możesz przewidzieć rzutu kośćmi przeciwnika. Ten rodzaj gry 

nazywa się „niedoskonałą informacją”. Większość turowych gier strategicznych zawiera niedoskonałe 

informacje; jest jakiś element losowy do wykonywania akcji (na przykład test umiejętności lub 

losowość w walce). Jednak doskonałe gry informacyjne są często łatwiejsze do przeanalizowania. Wiele 

algorytmów i technik turowej sztucznej inteligencji zakłada, że istnieją doskonałe informacje. Mogą 

być przystosowane do innych rodzajów gier, ale często w rezultacie działają gorzej. 

Stosowanie algorytmów 

Najbardziej znane i najbardziej zaawansowane algorytmy do gier turowych są przeznaczone do 

współpracy z dwuosobowymi, perfekcyjnymi grami informacyjnymi o sumie zerowej. Jeśli piszesz 

sztuczną inteligencję do grania w szachy, to jest to dokładnie taka implementacja, jakiej potrzebujesz. 

Jednak wiele turowych gier komputerowych jest bardziej skomplikowanych, angażujących więcej 

graczy i niedoskonałych informacji. Ten rozdział przedstawia algorytmy w ich najczęstszej postaci: dla 

dwóch graczy, doskonałych gier informacyjnych. Jak zobaczymy, będą musiały być przystosowane do 

innych rodzajów gier. 

DRZEWO GRY 

Każda gra turowa może być reprezentowana jako drzewo gry. Rysunek przedstawia część drzewa gry 

w kółko i krzyżyk.  

 

Każdy węzeł w drzewie reprezentuje pozycję planszy, a każda gałąź reprezentuje jeden możliwy ruch. 

Przesuwa prowadzenie z jednej pozycji na planszy do drugiej. Każdy gracz może poruszać się po różnych 

poziomach drzewa. Ponieważ gra jest turowa, plansza zmienia się tylko wtedy, gdy jeden z graczy 

wykona ruch. Liczba gałęzi z każdej planszy jest równa liczbie możliwych ruchów, które gracz może 

wykonać. W Kółko i krzyżyk ta liczba to dziewięć w turze pierwszego gracza, potem osiem i tak dalej. 

W wielu grach mogą istnieć setki, a nawet tysiące możliwych ruchów, które każdy gracz może wykonać. 

Niektóre pozycje na planszy nie mają żadnych możliwych ruchów. Są to tak zwane pozycje końcowe i 

reprezentują koniec gry. Za każdą pozycję końcową każdy gracz otrzymuje wynik końcowy. Może to 

być tak proste, jak +1 za wygraną i -1 za przegraną lub może odzwierciedlać wielkość wygranej. 

Dozwolone są również remisy z wynikiem 0. W grze o sumie zerowej końcowe wyniki każdego gracza 

sumują się do zera. W grze o sumie niezerowej wyniki będą odzwierciedlać wielkość osobistej wygranej 

lub przegranej każdego gracza. W tym miejscu podaję tylko wyniki końcowe, dla pozycji po zakończeniu 



gry. Do pomysłu przypisywania wyników do pośrednich pozycji na planszy powrócę później. Najczęściej 

drzewo gry jest przedstawiane w formie abstrakcyjnej bez diagramów planszowych, zamiast tego 

pokazuje końcowe wyniki. Rysunek zakłada, że gra ma sumę zerową, więc pokazuje tylko wyniki dla 

pierwszego gracza. 

 

Współczynnik rozgałęzienia i głębokość 

Liczba rozgałęzień w każdym punkcie rozgałęzienia drzewa nazywana jest współczynnikiem 

rozgałęzienia i jest dobrym wskaźnikiem tego, jak trudno komputerowi będzie grać w grę. Różne gry 

mają również różną głębokość drzewa: różną maksymalną liczbę tur. W grze w kółko i krzyżyk każdy 

gracz na zmianę dodaje swój symbol do planszy. Na planszy jest dziewięć pól, więc tur jest maksymalnie 

dziewięć. To samo dzieje się w Reversi, rozgrywanym na planszy osiem na osiem. W Reversi na 

początku gry na planszy znajdują się cztery pionki, więc maksymalnie może być 60 tur (z wyłączeniem 

podań, które w Reversi nigdy nie są dobrowolne). Gry takie jak Szachy mogą mieć prawie nieskończoną 

liczbę tur (ogranicza to zasada 50 ruchów w szachach turniejowych). Drzewo gry dla takiej gry byłoby 

niezwykle głębokie, nawet jeśli współczynnik rozgałęzienia byłby stosunkowo niewielki. Graj w szachy 

krasnoludów, z ponad 1048 możliwymi ruchami w grze i maksymalnym współczynnikiem rozgałęzienia 

19 x 19 = 361. Komputerom łatwiej jest grać w gry z małym współczynnikiem rozgałęzienia i głębokim 

drzewem niż w gry z płytkim drzewem, ale ogromnym współczynnik rozgałęzienia. Idealna gra z 

możliwością wyszukiwania miałaby mały współczynnik rozgałęzienia i płytką głębokość (taką jak kółko 

i krzyżyk), chociaż takie gry są często nudne dla ludzkich graczy. Najciekawsze gry często mają bardzo 

duże wartości dla obu. 

Transpozycja 

W wielu grach możliwe jest kilkakrotne zajęcie tej samej pozycji na planszy w trakcie gry. W wielu 

innych grach możliwe jest osiągnięcie tej samej pozycji przez różne kombinacje ruchów. Posiadanie tej 

samej pozycji na planszy z różnych sekwencji ruchów nazywa się transpozycją. Oznacza to, że w 

większości gier drzewo gry wcale nie jest drzewem; gałęzie mogą się łączyć lub dzielić. Split-Nim, 

odmiana chińskiej gry Nim, zaczyna się od jednego stosu monet. W każdej turze, zmieniający się gracze 

muszą podzielić jeden stos monet na dwa nierówne stosy. Wygrywa ostatni gracz, który będzie mógł 

wykonać ruch. Rysunek przedstawia pełne drzewo gry dla gry 7-Split-Nim (zaczynając od 7 monet w 

stosie).  



 

 

Widać, że istnieje duża liczba różnych gałęzi łączących się. Algorytmy oparte na Minimax (te, które 

przyjrzymy się w następnej sekcji) są zaprojektowane do pracy z czystymi drzewami. Mogą pracować 

ze scalonymi gałęziami, ale powielają swoją pracę dla każdej scalanej gałęzi. Muszą być rozszerzone o 

tabele przejść, aby uniknąć powielania pracy podczas łączenia gałęzi. Drugi zestaw kluczowych 

algorytmów w tym rozdziale, MTD, został zaprojektowany z myślą o transpozycji. 

MINIMAKSOWANIE 

Komputer gra w grę turową, patrząc na akcje dostępne w tym ruchu i wybierając jedną z nich. Aby 

wybrać jeden z ruchów, musi wiedzieć, które ruchy są lepsze od innych. Ta wiedza jest przekazywana 

komputerowi przez programistę za pomocą heurystyki zwanej funkcją oceny statycznej. 

FUNKCJA OCENY STATYCZNEJ 

W grze turowej zadaniem funkcji oceny statycznej jest spojrzenie na aktualny stan planszy i 

punktowanie go z punktu widzenia jednego gracza. Jeśli plansza jest pozycją końcową w drzewie, ten 

wynik będzie ostatecznym wynikiem gry. Więc jeśli na szachownicy widać mata do czarnego, to jego 

wynik będzie +1 do czarnego (lub jakakolwiek zwycięski wynik ma być), podczas gdy wynik białego 

będzie -1. Łatwo jest zdobyć zwycięską pozycję: jedna strona będzie miała najwyższą możliwą liczbę 

punktów, a druga najniższą możliwą liczbę punktów. W środku gry znacznie trudniej jest zdobyć 

punkty. Wynik powinien odzwierciedlać prawdopodobieństwo, że gracz wygra grę z tej pozycji na 

planszy. Jeśli więc plansza pokazuje przytłaczającą przewagę jednemu graczowi, to ten gracz powinien 

otrzymać wynik bardzo zbliżony do zwycięskiego wyniku. W większości przypadków bilans wygranej 

lub przegranej może nie być jasny.  

Wartość punktowa 

W zasadzie funkcja oceny może zwrócić dowolną liczbę o dowolnym rozmiarze. W większości 

implementacji zwraca jednak liczbę całkowitą ze znakiem. Kilka najpopularniejszych algorytmów w tym 

rozdziale opiera się na funkcji oceny będącej liczbą całkowitą. Ponadto arytmetyka na liczbach 

całkowitych jest szybsza niż arytmetyka zmiennoprzecinkowa na większości maszyn. 

Zakres możliwych wartości nie jest zbyt ważny. Zakres zwróconych punktów powinien być mniejszy niż 

punktów za wygraną lub przegraną. Jeśli funkcja oceny statycznej zwraca +1000 dla pozycji, która jest 

bardzo bliska wygranej, ale tylko +100 dla wygranej, sztuczna inteligencja spróbuje nie wygrać gry, 

ponieważ bycie blisko wydaje się o wiele bardziej atrakcyjne. 



Prosty wybór ruchu 

Dzięki dobrej funkcji oceny statycznej komputer może wybrać ruch, oceniając pozycje, które wynikną 

po wykonaniu każdego możliwego ruchu, a następnie wybierając ruch, który prowadzi do najwyższego 

wyniku. Rysunek 9.4 pokazuje możliwe ruchy gracza, oceniane za pomocą funkcji oceny. Oczywiste 

jest, że wykonanie drugiego ruchu da najlepszą pozycję na planszy, więc jest to ruch, który należy 

wybrać. Biorąc pod uwagę doskonałą funkcję oceny, to wszystko, co musiałaby zrobić sztuczna 

inteligencja: spojrzeć na wynik każdego możliwego ruchu i wybrać najwyższy wynik. Niestety idealna 

funkcja oceny to fantazja. Funkcje oceny, które zobaczymy na końcu tego rozdziału, działają rozsądnie, 

gdy są używane w ten sposób, ale nadal łatwo je pokonać w wyszukiwaniu. Komputer przesuwa się w 

dół drzewa: patrząc na możliwe odpowiedzi innego gracza, odpowiedzi na te odpowiedzi i tak dalej. 

Jest to ten sam proces, który wykonują ludzcy gracze, gdy patrzą w przód na jeden lub więcej ruchów. 

W przeciwieństwie do ludzkich graczy, którzy polegają na intuicyjnym wyczuciu, kto wygrywa, 

heurystyka komputerowa była zazwyczaj dość wąska, ograniczona i słaba. W takich przypadkach 

komputer musi wyprzedzać o wiele więcej ruchów, niż może to zrobić człowiek. Najbardziej znanym 

algorytmem wyszukiwania gier jest minimax. W różnych formach dominował w turowej sztucznej 

inteligencji do połowy lat 90., a dla niektórych gier nadal jest najlepszym wyborem. 

MINIMAKSOWANIE 

Jeśli wybierzemy ruch, prawdopodobnie wybierzemy ruch, który zapewni dobrą pozycję. Możemy 

założyć, że wybierzemy ruch, który prowadzi do najlepszej dostępnej nam pozycji. Innymi słowy, w 

naszych ruchach staramy się zmaksymalizować nasz wynik.  

 

Kiedy jednak nasz przeciwnik się porusza, zakładamy, że wybierze ruch, który pozostawi nas w 

najgorszej dostępnej pozycji. Nasz przeciwnik stara się zminimalizować nasz wynik. 

 

 

Kiedy szukamy odpowiedzi przeciwnika na nasze odpowiedzi, musimy pamiętać, że maksymalizujemy 

nasz wynik, podczas gdy nasz przeciwnik go minimalizuje. Ta zmiana między maksymalizacją a 

minimalizacją, gdy przeszukujemy drzewo gry, nazywa się minimaksowaniem. Drzewa gry na rysunkach 

mają głębokość tylko jednego ruchu. Aby ustalić, jaki jest nasz najlepszy możliwy ruch, musimy również 

wziąć pod uwagę reakcje przeciwnika. Na rysunku wyniki dla każdej pozycji na planszy są pokazane po 

dwóch ruchach.  



 

Jeśli wykonamy pierwszy ruch, jesteśmy w sytuacji, w której możemy skończyć z wynikiem 10 punktów 

na stole, ale musimy założyć, że nasz przeciwnik nam na to nie pozwoli i wykona ruch, który pozostawia 

nam 2. Tak więc wynik pierwszego ruchu dla nas to 2; to wszystko, czego możemy się spodziewać, jeśli 

wykonamy ten ruch. Z drugiej strony, gdybyśmy wykonali ruch drugi, nie mielibyśmy nadziei na 

zdobycie 10. Ale niezależnie od tego, co zrobi nasz przeciwnik, skończylibyśmy z co najmniej 4. Tak więc 

możemy spodziewać się 4 z ruchu drugiego. Dlatego ruch drugi jest lepszy niż ruch pierwszy, ale nadal 

nie jest tak dobry jak ruch trzeci, który jest naszą najlepszą opcją. Zaczynając od dołu, wyniki są 

bąbelkowane zgodnie z zasadą minimaksów: w naszej turze bąbelkujemy najwyższy wynik; w turze 

naszego przeciwnika zdobywamy najniższy wynik. W końcu mamy dokładne wyniki dla wyników 

każdego dostępnego ruchu i po prostu wybieramy najlepszy z nich. Ten proces propagacji w górę 

drzewa jest tym, co robi algorytm minimaksowania. Aby określić, jak dobry jest ruch, szuka odpowiedzi 

i odpowiedzi na te odpowiedzi, aż nie może dalej szukać. W tym momencie opiera się na statycznej 

funkcji oceny. Następnie zbiera te wyniki z powrotem, aby uzyskać wynik za każdy z dostępnych 

ruchów. Nawet w przypadku wyszukiwań, które przewidują tylko kilka ruchów, minimaksowanie 

zapewnia znacznie lepsze wyniki niż po prostu opierając się wyłącznie na heurystyce. 

ALGORYTM MINIMAKSOWANIA 

Algorytm minimax jest rekurencyjny. Przy każdej rekursji próbuje obliczyć poprawną pośrednią wartość 

punktową aktualnej pozycji na planszy. Robi to, patrząc na każdy możliwy ruch z aktualnej pozycji na 

planszy. Dla każdego ruchu oblicza wynikową pozycję na planszy i powtarza się, aby znaleźć wartość 

tej pozycji. Aby wyszukiwanie nie trwało w nieskończoność (w przypadku, gdy drzewo jest bardzo 

głębokie), algorytm ma maksymalną głębokość wyszukiwania. Jeśli bieżąca pozycja planszy jest na 

maksymalnej głębokości, wywołuje funkcję oceny statycznej i zwraca wynik. Jeśli algorytm bierze pod 

uwagę pozycję, na której ma się poruszyć aktualny gracz, zwraca najwyższą wartość, jaką widział; w 

przeciwnym razie zwraca najniższy. Powoduje to zmianę pomiędzy krokami minimalizacji i 

maksymalizacji, nadając algorytmowi jego nazwę. Jeśli głębokość wyszukiwania wynosi zero, 

przechowuje również najlepszy znaleziony ruch. To będzie krok do zrobienia. 

Pseudo kod 

Algorytm minimax możemy zaimplementować w następujący sposób: 

1 function minimax(board: Board, 

2 player: id, 

3 maxDepth: int, 

4 currentDepth: int) -> (float, Move): 

5 # Check if we’re done recursing. 

6 if board.isGameOver() or currentDepth == maxDepth: 



7 return board.evaluate(player), null 

8 

9 # Otherwise bubble up values from below. 

10 bestMove: Move = null 

11 if board.currentPlayer() == player: 

12 bestScore: float = -INFINITY 

13 else: 

14 bestScore: float = INFINITY 

15 

16 # Go through each move. 

17 for move in board.getMoves(): 

18 newBoard: Board = board.makeMove(move) 

19 

20 # Recurse. 

21 currentScore, currentMove = minimax( 

22 newBoard, player, maxDepth, currentDepth+1) 

23 

24 # Update the best score. 

25 if board.currentPlayer() == player: 

26 if currentScore > bestScore: 

27 bestScore = currentScore 

28 bestMove = move 

29 else: 

30 if currentScore < bestScore: 

31 bestScore = currentScore 

32 bestMove = move 

33 

34 # Return the score and the best move. 

35 return bestScore, bestMove 

W tym kodzie założyłem, że funkcja minimax może zwrócić dwie rzeczy: najlepszy ruch i jego wynik. W 

przypadku języków, które mogą zwrócić tylko jeden element, przeniesienie można przekazać z 

powrotem za pomocą wskaźnika lub zwracając strukturę. Stała INFINITY powinna być większa niż 



wszystko, co zwraca funkcja board.evaluate. Służy do upewnienia się, że zawsze znajdzie się najlepszy 

ruch, bez względu na to, jak słaby może być. 

Funkcja minimax może być wyprowadzona z prostszej funkcji, która po prostu zwraca najlepszy ruch: 

1 function getBestMove(board: Board, player: id, maxDepth: int) -> Move: 

2 # Get the result of a minimax run and return the move. 

3 score, move = minimax(board, player, maxDepth, 0) 

4 return move 

Struktury danych i interfejsy 

Powyższy kod powoduje, że tablica wykonuje pracę polegającą na obliczaniu dopuszczalnych ruchów i 

ich stosowaniu. Instancja klasy Board reprezentuje jedną pozycję w grze. Klasa powinna mieć 

następującą formę: 

1 class Board: 

2 function getMoves() -> Move[] 

3 function makeMove(move: Move) -> Board 

4 function evaluate(player: id) -> float 

5 function currentPlayer() -> id 

6 function isGameOver() -> bool 

gdzie getMoves zwraca listę obiektów ruchu (może mieć dowolny format, nie jest to istotne dla 

algorytmu), które odpowiadają ruchom, które można wykonać z pozycji planszy. Metoda makeMove 

pobiera jedną instancję ruchu i zwraca całkowicie nowy obiekt tablicy, który reprezentuje pozycję po 

wykonaniu ruchu. oceniać jest funkcją oceny statycznej. Zwraca wynik dla aktualnej pozycji z punktu 

widzenia danego gracza. Obecny Gracz zwraca gracza, którego tura ma zagrać na bieżącej planszy. 

Może się to różnić od gracza, którego najlepszy ruch staramy się wypracować. Wreszcie, isGameOver 

zwraca wartość true, jeśli pozycja planszy jest końcowa. Ta struktura dotyczy wszystkich doskonałych 

gier informacyjnych dla dwóch graczy, od gry w kółko i krzyżyk po szachy. 

Więcej niż dwóch graczy 

Możemy rozszerzyć ten sam algorytm, aby obsłużyć trzech lub więcej graczy. Zamiast naprzemiennej 

minimalizacji i maksymalizacji wykonujemy minimalizację w dowolnym ruchu, gdy nie jesteśmy 

graczem, i maksymalizację w naszym ruchu. Powyższy kod obsługuje to normalnie. Jeśli jest trzech 

graczy, to: 

board.currentPlayer() == gracz 

będzie prawdziwe jeden krok na trzy, więc otrzymamy jeden krok maksymalizacji, po którym następują 

dwa kroki minimalizacji. 

Wydajność 

Algorytmem jest O(d) w pamięci, gdzie d jest maksymalną głębokością wyszukiwania (lub maksymalną 

głębokością drzewa, jeśli jest mniejsza). Jest O(nd) w czasie, gdzie n to liczba możliwych ruchów na 



każdej pozycji planszy. Przy szerokim i głębokim drzewie może to być niewiarygodnie nieefektywne. W 

dalszej części tej sekcji przyjrzymy się sposobom optymalizacji jego wydajności. 

NEGAMAXING 

Procedura minimax konsekwentnie ocenia ruchy w oparciu o punkt widzenia jednego gracza. Obejmuje 

specjalny kod do śledzenia, czyj to ruch i czy w związku z tym wyniki powinny być maksymalizowane, 

czy minimalizowane, aby wzrosnąć. W przypadku niektórych gier ta elastyczność jest potrzebna, ale w 

niektórych przypadkach możemy to poprawić. W przypadku gier dla dwóch graczy o sumie zerowej 

wiemy, że zysk jednego gracza jest stratą drugiego gracza. Jeśli jeden gracz zdobędzie punkt za planszę 

na poziomie -1, przeciwnik powinien otrzymać punktację na +1. Możemy wykorzystać ten fakt do 

uproszczenia algorytmu minimax. Na każdym etapie bulgotania, zamiast wybierania najmniejszego lub 

największego, wszystkie wyniki z poprzedniego poziomu mają zmienione znaki. Wyniki są wtedy 

poprawne dla gracza w tym ruchu (tj. nie reprezentują już prawidłowych wyników dla gracza 

wykonującego wyszukiwanie). Ponieważ każdy gracz będzie starał się zmaksymalizować swój wynik, za 

każdym razem można wybrać największą z tych wartości. Ponieważ przy każdym bąblowaniu 

odwracamy wyniki i wybieramy maksimum, algorytm jest znany jako „negamax”. Daje takie same 

wyniki jak algorytm minimax, ale każdy poziom bąbelkowania jest identyczny. Nie ma potrzeby, aby 

śledzić czyj to ruch i zachowywać się inaczej. Rysunek pokazuje bulgotanie na każdym poziomie w 

drzewie gry. Zauważ, że na każdym etapie wartość odwróconych wyników jest największa na kolejnym 

niższym poziomie. 

 

 

Negamax i funkcja oceny 

Funkcja oceny statycznej ocenia planszę zgodnie z punktem widzenia jednego gracza. Na każdym 

poziomie podstawowego algorytmu minimaksowego do obliczania wyników używany jest ten sam 

punkt widzenia. Aby to zrealizować, funkcja punktacji musi zaakceptować gracza, którego punkt 

widzenia należy wziąć pod uwagę. Ponieważ negamax zmienia punkty widzenia między graczami w 

każdej turze, funkcja oceny zawsze musi punktować z punktu widzenia gracza, którego ruch jest na tej 

planszy. Tak więc punkt widzenia zmienia się pomiędzy graczami przy każdym ruchu. Aby to 

zrealizować, funkcja oceny nie musi już akceptować punktu widzenia jako danych wejściowych. Może 

po prostu spojrzeć na czyja kolej  zagrać. 

Pseudo kod 

Zmodyfikowany algorytm negamaxingu wygląda następująco 

1 function negamax(board: Board, 

2 maxDepth: int, 

3 currentDepth: int) -> (float, Move): 



4 # Check if we’re done recursing. 

5 if board.isGameOver() or currentDepth == maxDepth: 

6 return board.evaluate(), null 

7 

8 # Otherwise bubble up values from below. 

9 bestMove: Move = null 

10 bestScore: float = -INFINITY 

11 

12 # Go through each move. 

13 for move in board.getMoves(): 

14 newBoard: Board = board.makeMove(move) 

15 

16 # Recurse. 

17 recursedScore, currentMove = negamax( 

18 newBoard, maxDepth, currentDepth + 1) 

19 currentScore = -recursedScore 

20 

21 # Update the best score. 

22 if currentScore > bestScore: 

23 bestScore = currentScore 

24 bestMove = move 

25 

26 # Return the score and the best move. 

27 return bestScore, bestMove 

Zauważ, że ponieważ nie musimy już przekazywać go do metody oceniania, w ogóle nie potrzebujemy 

parametru odtwarzacza. 

Struktury danych i interfejsy 

Ponieważ nie musimy przekazywać gracza do metody Board.evaluate, interfejs Board wygląda teraz 

następująco 

Wydajność 

Algorytm negamax jest identyczny z algorytmem minimax dla charakterystyki wydajności. Jest to 

również O(d) w pamięci, gdzie d to maksymalna głębokość poszukiwań, a O(nd) w czasie, gdzie n to 



liczba ruchów na każdej pozycji planszy. Pomimo tego, że jest prostszy do wdrożenia i szybszy do 

wykonania, skaluje się w ten sam sposób z dużymi drzewami gier. 

Uwagi dotyczące implementacji 

Większość optymalizacji, które można zastosować do negamaxingu, może działać przy ścisłym 

podejściu do minimaksowania. Optymalizacje w tym rozdziale zostaną wprowadzone pod kątem 

negamaxu, ponieważ jest on znacznie szerzej stosowany w praktyce. Kiedy programiści mówią o 

minimaxingu, często używają w praktyce algorytmu opartego na negamaxie. Minimax jest często 

używany jako ogólny termin obejmujący całą gamę optymalizacji. W szczególności, jeśli przeczytasz 

„minimaks” w książce opisującej sztuczną inteligencję w grach, najprawdopodobniej będzie to odnosić 

się do optymalizacji negamaksowej zwanej „alfa-beta (AB) negamax”. Przyjrzymy się następnie 

optymalizacji AB. 

PRZYCINANIE AB 

Algorytm negamaxingu jest wydajny, ale sprawdza więcej pozycji na planszy niż to konieczne. 

Przycinanie AB pozwala algorytmowi zignorować sekcje drzewa, które nie mogą zawierać najlepszego 

ruchu. Składa się z dwóch rodzajów przycinania: alfa i beta. 

Przycinanie alfa 

Rysunek pokazuje drzewo gry, zanim jakiekolwiek bulgotanie zostanie zakończone. Aby łatwiej 

zobaczyć, w jaki sposób wyniki są przetwarzane, na tej ilustracji użyję algorytmu minimax. 

 

Proces bulgotania rozpoczynamy w taki sam sposób, jak poprzednio. Jeśli gracz pierwszy wykona ruch 

A, to jego przeciwnik odpowie ruchem C, dając graczowi wynik 5. W ten sposób zdobędziemy 5. Teraz 

algorytm patrzy na ruch B. Widzi, że pierwszą odpowiedzią na B jest E, co punkty 4. Nie ma znaczenia, 

jaka jest teraz wartość F, ponieważ przeciwnik zawsze może wymusić wartość 4. Nawet nie biorąc pod 

uwagę F, gracz wie, że wykonanie ruchu B jest złe; mogą otrzymać 5 z ruchu A i maksymalnie 4 z ruchu 

B, być może nawet mniej. Aby przycinać w ten sposób, musimy śledzić najlepszy wynik, jaki możemy 

osiągnąć. W rzeczywistości ta wartość stanowi dolny limit wyniku, jaki możemy osiągnąć. W dalszej 

części wyszukiwania możemy znaleźć lepszą sekwencję ruchów, ale nigdy nie zaakceptujemy sekwencji 

ruchów, która daje nam niższy wynik. Ta dolna granica nazywana jest wartością alfa (czasami, ale 

rzadko, pisana jako grecka litera α ), a przycinanie nazywa się przycinaniem alfa. Śledząc wartość alfa, 

możemy uniknąć rozważania jakiegokolwiek ruchu, w którym przeciwnik ma możliwość pogorszenia 

go. Nie musimy się martwić o to, o ile gorzej może to pogorszyć przeciwnik; już wiemy, że nie damy im 

takiej możliwości. 

Przycinanie beta 

Przycinanie beta działa w ten sam sposób. Wartość beta (ponownie, rzadko pisana β ) śledzi górny limit 

tego, co możemy liczyć. Aktualizujemy wartość beta, gdy znajdziemy sekwencję ruchów, do których 

przeciwnik może nas zmusić. W tym momencie wiemy, że nie ma sposobu, aby zdobyć więcej punktów 



niż wartość beta, ale może być jeszcze więcej sekwencji do odkrycia, które przeciwnik może 

wykorzystać do jeszcze większego ograniczenia nas. Jeśli znajdziemy sekwencję ruchów, która ma 

wyższą punktację niż wartość beta, możemy ją zignorować, ponieważ wiemy, że nigdy nie będziemy 

mieli możliwości ich wykonania. Razem wartości alfa i beta zapewniają okno możliwych wyników. 

Nigdy nie zdecydujemy się na ruchy, które dają wynik niższy niż alfa, a nasz przeciwnik nigdy nie pozwoli 

nam wykonywać ruchów, które mają wynik większy niż beta. Wynik, jaki w końcu osiągamy, musi leżeć 

między nimi. Podczas przeszukiwania drzewa wartości alfa i beta są aktualizowane. Jeśli zostanie 

znaleziona gałąź drzewa, która znajduje się poza tymi wartościami, można ją przyciąć. Z powodu 

naprzemiennego minimalizowania i maksymalizacji dla każdego gracza, tylko jedna wartość musi być 

sprawdzona na każdej pozycji na planszy. Na pozycji na planszy, w której jest kolej przeciwnika na grę, 

minimalizujemy wyniki, więc tylko minimalny wynik może się zmienić i musimy tylko sprawdzić przed 

alfą. Jeśli jest nasza kolej na grę, maksymalizujemy wyniki, dlatego wymagany jest tylko test beta. 

AB Negamax 

Chociaż łatwiej jest dostrzec różnicę między śliwkami alfa i beta w algorytmie minimax, są one 

najczęściej używane w przypadku negamax. Zamiast naprzemiennego sprawdzania alfa i beta w 

każdym kolejnym ruchu, AB negamax zamienia i odwraca wartości alfa i beta (w ten sam sposób, w jaki 

odwraca wyniki z następnego poziomu). Sprawdza i przycina tylko wartość beta. Używając przycinania 

AB z negamaxing, mamy najprostszy praktyczny algorytm AI gier planszowych. Stanowi on podstawę 

wszystkich dalszych optymalizacji w tej sekcji. Rysunek przedstawia parametry alfa i beta 

przekazywane do algorytmu negamax w każdym węźle drzewa gry oraz wynik, jaki generuje algorytm.  

 

Widać, że gdy algorytm przeszukuje drzewo od lewej do prawej, wartości alfa i beta zbliżają się do 

siebie, ograniczając wyszukiwanie. Możesz także zobaczyć, w jaki sposób wartości alfa i beta zmieniają 

znaki i zamieniają się miejscami na każdym poziomie drzewa. 

Pseudo kod 

Algorytm AB negamax ma następującą strukturę: 

1 function abNegamax(board: Board, 

2 maxDepth: int, 

3 currentDepth: int, 

4 alpha: float, 

5 beta: float) -> (float, Move): 

6 # Check if we’re done recursing. 



7 if board.isGameOver() or currentDepth == maxDepth: 

8 return board.evaluate(player), null 

9 

10 # Otherwise bubble up values from below. 

11 bestMove: Move = null 

12 bestScore: float = -INFINITY 

13 

14 # Go through each move. 

15 for move in board.getMoves(): 

16 newBoard: Board = board.makeMove(move) 

17 

18 # Recurse. 

19 recursedScore, currentMove = abNegamax( 

20 newBoard, maxDepth, currentDepth + 1, 

21 -beta, -max(alpha, bestScore)) 

22 currentScore = -recursedScore 

23 

24 # Update the best score. 

25 if currentScore > bestScore: 

26 bestScore = currentScore 

27 bestMove = move 

28 

29 # If we’re outside the bounds, prune by exiting immediately. 

30 if bestScore >= beta: 

31 break 

32 

33 return bestScore, bestMove 

Może to wynikać z funkcji formularza: 

1 function getBestMove(board: Board, maxDepth: int) -> Move: 

2 # Get the result of a minimax run and return the move. 

3 score, move = abNegamax(board, maxDepth, 0, -INFINITY, INFINITY) 



4 return move 

Struktury danych i interfejsy 

Ta implementacja opiera się na tej samej klasie planszy, co w przypadku zwykłego negamaxa. 

Wydajność 

Po raz kolejny algorytm to O(d) w pamięci, gdzie d to maksymalna głębokość przeszukiwania, a 

kolejność O(nd) w czasie, gdzie n to liczba możliwych ruchów na każdej pozycji planszy. Po co więc 

optymalizacja, skoro uzyskujemy taką samą wydajność? Kolejność wyników może być taka sama, ale 

negamax AB przewyższa normalny negamax w prawie wszystkich przypadkach. Jedyna sytuacja, w 

której tak się nie stanie, to taka kolejność ruchów, aby przycinanie nie było możliwe. W takim 

przypadku algorytm będzie miał dodatkowe porównanie, które nigdy nie jest prawdziwe i dlatego 

będzie wolniejsze. Taka sytuacja byłaby prawdopodobna tylko wtedy, gdyby posunięcia zostały 

nakazane celowo w celu jej wykorzystania. W zdecydowanej większości przypadków wydajność jest 

znacznie lepsza od podstawowego algorytmu. 

OKNO WYSZUKIWANIA AB 

Odstęp między wartościami alfa i beta w algorytmie AB nazywa się oknem wyszukiwania. 

Uwzględniane są tylko nowe sekwencje ruchów z wynikami w tym oknie. Wszystkie inne są przycinane. 

Im mniejsze okno wyszukiwania, tym większe prawdopodobieństwo, że gałąź zostanie przycięta. 

Początkowo AB algorytmy są wywoływane z nieskończenie dużym oknem wyszukiwania: (-∞;+ ∞). Gdy 

działają, okno wyszukiwania jest skrócone. Wszystko, co może skrócić okno wyszukiwania tak szybko, 

jak to możliwe, zwiększy liczbę suszonych śliwek i przyspieszy działanie algorytmu. 

Przenieś zamówienie 

Jeśli najbardziej prawdopodobne ruchy zostaną rozważone jako pierwsze, okno wyszukiwania skurczy 

się szybciej. Mniej prawdopodobne ruchy zostaną rozważone później i są bardziej prawdopodobne, że 

zostaną przycięte. Ustalenie, które ruchy są lepsze, to oczywiście cały sens AI. Gdybyśmy znali najlepsze 

ruchy, nie musielibyśmy uruchamiać algorytmu. Istnieje więc kompromis między możliwością 

wykonywania mniej poszukiwań (poprzez poznanie z góry, które ruchy są najlepsze) a koniecznością 

posiadania mniejszej wiedzy (i koniecznością wyszukiwania więcej). W najprostszym przypadku 

możliwe jest użycie funkcji oceny statycznej na ruchach w celu ustalenia właściwej kolejności. 

Ponieważ funkcja oceny daje przybliżone wskazanie, jak dobra jest pozycja planszy, może skutecznie 

zmniejszyć rozmiar wyszukiwania podczas przycinania AB. Często jednak zdarza się, że wielokrotne 

wywoływanie w ten sposób funkcji oceny spowalnia działanie algorytmu. Jednak jeszcze skuteczniejszą 

techniką porządkowania jest wykorzystanie wyników poprzednich wyszukiwań mini-max. Mogą to być 

wyniki poszukiwań na poprzednich głębokościach przy użyciu iteracyjnego algorytmu pogłębiania lub 

mogą to być wyniki poszukiwań minimaksowych na poprzednich zakrętach. Rodzina algorytmów 

testowych ze zwiększoną pamięcią wyraźnie wykorzystuje to podejście do porządkowania ruchów 

przed ich rozważeniem. Pewna forma kolejności ruchów może być również dodana do dowolnego 

algorytmu AB minimax. 

Nawet bez jakiejkolwiek formy kolejności ruchów, wydajność algorytmu AB może być 10 razy lepsza 

niż samego minimaxu. Dzięki doskonałemu porządkowaniu ruchów może być ponownie ponad 10 razy 

szybszy, czyli 100 razy szybszy niż zwykły minimax. To często różnica między przeszukaniem drzewa a 

kilkoma dodatkowymi zakrętami. 

Wyszukiwanie aspiracji 



Posiadanie małego okna wyszukiwania jest tak ogromnym przyspieszeniem, że warto sztucznie 

ograniczyć okno. Zamiast wywoływać algorytm z przedziałem (-∞,+∞), można go wywołać z 

przedziałem oszacowanym. Ten zakres nazywa się aspiracją, a algorytm AB nazywany w ten sposób 

jest czasami nazywany wyszukiwaniem aspiracji. Ten mniejszy zakres spowoduje przycięcie znacznie 

większej liczby gałęzi, przyspieszając działanie algorytmu. Z drugiej strony, w danym zakresie wartości 

może nie być odpowiednich sekwencji ruchów. W takim przypadku algorytm powróci z 

niepowodzeniem: nie zostanie znaleziony najlepszy ruch. Wyszukiwanie można następnie powtórzyć z 

szerszym oknem. Dążenie do wyszukiwania często opiera się na wynikach poprzedniego wyszukiwania. 

Jeśli podczas poprzedniego wyszukiwania plansza uzyskała 5 punktów, to gdy gracz znajdzie się na tej 

planszy, wykona wyszukiwanie według aspiracji za pomocą (5 − rozmiar okna, 5 + rozmiar okna). 

Rozmiar okna zależy od zakresu wyników, które mogą być zwrócone przez funkcję oceny. Prosta 

funkcja kierowcy, która może przeprowadzić wyszukiwanie aspiracji, wyglądałaby następująco: 

1 function aspiration(board: Board, maxDepth: int, prev: float) -> Move: 

2 alpha = prev - WINDOW_SIZE 

3 beta = prev + WINDOW_SIZE 

4 

5 while true: 

6 result, move = abNegamax(board, maxDepth, 0, alpha, beta) 

7 if result <= alpha: 

8 alpha = -NEAR_INFINITY 

9 else if result >= beta: 

10 beta = NEAR_INFINITY 

11 else: 

12 return move 

NEGASCOUT 

Zawężenie okna wyszukiwania można posunąć do skrajności, mając okno wyszukiwania o zerowej 

szerokości. To wyszukiwanie przytnie prawie wszystkie gałęzie drzewa, dzięki czemu wyszukiwanie jest 

bardzo szybkie. Niestety, przytnie wszystkie przydatne gałęzie, a także te bezużyteczne. Więc jeśli nie 

uruchomisz algorytmu z poprawnym wynikiem, zakończy się niepowodzeniem. Jako test można uznać 

zerowy rozmiar okna. Sprawdza, czy rzeczywisty wynik jest równy domysłowi. Nic dziwnego, że w tej 

formie nazywa się to „Testem”. Rozważana do tej pory wersja AB negamax jest czasami nazywana 

wersją „fail-soft”. Jeśli się nie powiedzie, zwraca najlepszy wynik, jaki miał do tej pory. Najbardziej 

podstawowa wersja AB negamax zwróci wynik alfa lub beta tylko w przypadku niepowodzenia (w 

zależności od tego, czy zawodzi wysoki lub zawodzi niski). Dodatkowe informacje w wersji soft-fail 

mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania. Pozwala nam to przenieść nasze początkowe przypuszczenie 

i powtórzyć wyszukiwanie z bardziej rozsądnym oknem. Bez fail-soft nie miałbyś pojęcia, jak daleko 

posunąć swoje przypuszczenie. Oryginalny algorytm scout łączył wyszukiwanie minimaksowe (z 

przycinaniem AB) z wywołaniami testu zerowej szerokości. Ponieważ opiera się na wyszukiwaniu 

minimax, nie jest powszechnie używany. Algorytm negascout wykorzystuje algorytm AB negamax do 

przeprowadzenia testu. Negascout wykonuje pełne badanie pierwszego ruchu z każdej pozycji na 



planszy. Odbywa się to za pomocą szerokiego okna wyszukiwania, aby algorytm nie zawodził. Kolejne 

ruchy są rozpatrywane za pomocą przepustki harcerskiej z okienkiem na podstawie wyniku z 

pierwszego ruchu. Jeśli to przejście się nie powiedzie, jest powtarzane z oknem o pełnej szerokości (tak 

samo jak zwykły AB negamax). Początkowe przeszukiwanie w szerokim oknie od pierwszego ruchu daje 

dobre przybliżenie dla testu zwiadowczego. Pozwala to uniknąć zbyt wielu niepowodzeń i wykorzystuje 

fakt, że test harcerski przycina dużą liczbę gałęzi. 

Pseudo kod 

Połączenie sterownika wyszukiwania aspiracji z algorytmem negascout tworzy potężną sztuczną 

inteligencję w grze. Aspiracja negascout to algorytm będący sercem większości najlepszych programów 

do gry na świecie, w tym programów do gry w szachy, warcaby i Reversi, które mogą pokonać mistrzów. 

Sterownik aspiracji jest taki sam, jak został zaimplementowany wcześniej: 

1 function abNegascout(board: Board, 

2 maxDepth: int, 

3 currentDepth: int, 

4 alpha: float, 

5 beta: float) -> (float, Move): 

6 # Check if we’re done recursing. 

7 if board.isGameOver() or currentDepth == maxDepth: 

8 return board.evaluate(player), null 

9 

10 # Otherwise bubble up values from below. 

11 bestMove: Move = null 

12 bestScore: float = -INFINITY 

13 

14 # Keep track of the Test window value. 

15 adaptiveBeta: float = beta 

16 

17 # Go through each move. 

18 for move in board.getMoves(): 

19 newBoard: Board = board.makeMove(move) 

20 

21 # Recurse. 

22 recursedScore, currentMove = abNegamax( 

23 newBoard, maxDepth, currentDepth + 1, 



24 -adaptiveBeta, -max(alpha, bestScore)) 

25 currentScore = -recursedScore 

26 

27 # Update the best score. 

28 if currentScore > bestScore: 

29 # If we are in ’narrow-mode’ then widen and do a regular 

30 # AB negamax search. 

31 if adaptiveBeta == beta or currentDepth >= maxDepth - 2: 

32 bestScore = currentScore 

33 bestMove = move 

34 

35 # Otherwise we can do a Test. 

36 else: 

37 negativeBestScore, bestMove = abNegascout( 

38 newBoard, maxDepth, currentDepth, 

39 -beta, -currentMoveScore) 

40 bestScore = -negativeBestScore 

41 

42 # If we’re outside the bounds, prune by exiting. 

43 if bestScore >= beta: 

44 return bestScore, bestMove 

45 

46 # Otherwise update the window location. 

47 adaptiveBeta = max(alpha, bestScore) + 1 

48 

49 return bestScore, bestMove 

Struktury danych i interfejsy 

Ta aukcja korzysta z tego samego interfejsu planszy co poprzednio i można ją zastosować do dowolnej 

gry. 

Wydajność 



Zgodnie z przewidywaniami, algorytm jest ponownie O(d) w pamięci, gdzie d jest maksymalną 

głębokością wyszukiwania, a kolejność O(nd) w czasie, gdzie n jest liczbą możliwych ruchów w każdej 

pozycji planszy. Rysunek  przedstawia drzewo gry użyte do wprowadzenia wartości AB negamax.  

 

 

Wydaje się, że wartości alfa i beta skaczą bardziej niż w przypadku negamax, ale podążanie za 

algorytmem negascout eliminuje dodatkową gałąź z wyszukiwania. Ogólnie rzecz biorąc, negascout 

dominuje AB negamax; zawsze sprawdza te same lub mniej tablic. Do niedawna aspiracja negascout 

była niekwestionowanym mistrzem algorytmów gier. Kilka nowych algorytmów opartych na podejściu 

do testów ze wzmocnioną pamięcią (MT) okazało się od tego czasu w wielu przypadkach lepsze. 

Teoretycznie żaden z nich nie jest lepszy, ale odnotowano znaczne przyspieszenie w podejściu MT. 

Algorytmy MT są opisane w dalszej części. 

Przenieś Zamawianie i Negascout 

Negascout opiera się na wyniku pierwszego ruchu z każdej pozycji na planszy, aby kierować podaniem 

skauta. Z tego powodu ma jeszcze lepsze przyspieszenia niż AB negamax, gdy ruchy są uporządkowane. 

Jeśli najlepsza sekwencja ruchów jest pierwsza, to początkowe podanie przez szerokie okno będzie 

bardzo dokładne, a podanie harcerskie będzie rzadziej zawodzić. Ponadto, ze względu na konieczność 

ponownego przeszukiwania części drzewa gry, algorytm negascout korzysta w dużym stopniu z 

systemu pamięci (patrz następna sekcja), który może przywoływać wyniki poprzednich wyszukiwań. 

Wyszukiwanie głównych odmian 

Negascout jest ściśle powiązany z algorytmem zwanym Principal Variation Search (PVS). Kiedy 

negascout zawiedzie na swojej przepustce zwiadowczej, powtarza wyszukiwanie, wywołując siebie z 

szerszym oknem. PVS używa w tej sytuacji wywołania AB negamax. PVS ma również kilka mniejszych 

różnic w stosunku do negamaxa, ale ogólnie rzecz biorąc negascout działa lepiej w rzeczywistych 

zastosowaniach. Często nazwa PVS jest niejednoznacznie używana w odniesieniu do oryginalnego 

algorytmu negascout. 

TABELE TRANSPOZYCJI I PAMIĘĆ 

Do tej pory algorytmy, którym się przyglądaliśmy, zakładają, że każdy ruch prowadzi do unikalnej 

pozycji na planszy. Jak widzieliśmy wcześniej, ta sama pozycja na planszy może powstać w wyniku 

różnych kombinacji ruchów. W wielu grach ta sama pozycja na planszy może nawet wystąpić wiele razy 

w tej samej grze. Aby uniknąć wykonywania dodatkowej pracy przy kilkukrotnym przeszukiwaniu tej 

samej pozycji na planszy, algorytmy mogą wykorzystać tabelę transpozycji. Chociaż tabela transpozycji 

została zaprojektowana tak, aby uniknąć powielania pracy nad transpozycjami, ma ona dodatkowe 



korzyści. Kilka algorytmów opiera się na tablicy transpozycji jako pamięci roboczej uwzględnionych 

pozycji planszy. Wszystkie techniki, takie jak test na pamięć, iteracyjne pogłębianie i myślenie o turze 

przeciwnika, wykorzystują tę samą tabelę transpozycji (wszystkie są przedstawione w tym rozdziale). 

W tabeli ranspozycji rejestrowane są pozycje na tablicy i wyniki wyszukiwania z tej pozycji. Kiedy 

algorytm otrzymuje pozycję płytki, najpierw sprawdza, czy płytka znajduje się w pamięci i używa 

zapisanej wartości, jeśli tak jest. Porównywanie kompletnych stanów gry jest kosztowną procedurą, 

ponieważ stan gry może zawierać dziesiątki lub setki elementów informacji. Porównywanie ich ze 

stanami przechowywanymi w pamięci zajęłoby dużo czasu. Aby przyspieszyć sprawdzanie tabeli 

transpozycji, używana jest wartość skrótu. 

HASHOWANIE STANÓW GRY 

Chociaż w zasadzie każdy algorytm haszujący będzie działał, istnieją szczególne cechy haszowania stanu 

gry dla tabel transpozycji. Większość możliwych stanów planszy w grze planszowej nigdy nie wystąpi. 

Reprezentują one wynik nielegalnych lub dziwacznych sekwencji ruchów. Dobry schemat haszowania 

rozłoży prawdopodobne pozycje tak szeroko, jak to możliwe, w zakresie wartości haszowania. 

Ponadto, ponieważ w większości gier plansza zmienia się bardzo niewiele z ruchu na ruch, przydatne 

jest posiadanie wartości skrótu, które zmieniają się znacznie, gdy na planszy wprowadzana jest tylko 

niewielka zmiana. Zmniejsza to prawdopodobieństwo zderzenia dwóch pozycji planszy, gdy występują  

one w tym samym wyszukiwaniem. 

Klucze Zobrist 

Istnieje wspólny algorytm haszowania tabeli przejść, zwany kluczami Zobrist. Klucz Zobrist to zestaw 

losowych wzorów bitowych o stałej długości, przechowywanych dla każdego możliwego stanu każdej 

możliwej lokalizacji na tablicy. Szachy mają 64 pola, a każde pole może być puste lub zawierać 1 z 6 

różnych pionów, w każdym z dwóch możliwych kolorów. Klucz Zobrist do gry w szachy musi mieć 

długość 64 x 2 x 6 = 768 wpisów. Dla każdego niepustego kwadratu klucz Zobrist jest wyszukiwany i 

poddawany XOR z bieżącą sumą hash. Mogą istnieć dodatkowe klucze Zobrist dla różnych elementów 

stanu gry. Na przykład stan podwajania kości w tryktraku wymagałby sześcioelementowego klucza 

Zobrist. Szereg innych kluczy Zobrist jest wymaganych w szachach do reprezentowania zasady 

potrójnego powtórzenia, zasady 50 ruchów i innych subtelności. Niektóre implementacje pomijają te 

dodatkowe klucze, oczekując, że są one potrzebne tak rzadko, że oprogramowanie będzie cierpieć z 

powodu niejednoznaczności między sporadycznymi stanami w celu szybszego mieszania w 

zdecydowanej większości przypadków. Ten i inne problemy z tabele transpozycji zostaną omówione 

później. Dodatkowe klucze Zobrist są używane w ten sam sposób: ich wartości są wyszukiwane i 

poddawane XOR z bieżącą wartością skrótu. Ostatecznie zostanie wygenerowana ostateczna wartość 

skrótu. W celu implementacji długość wartości skrótu w kluczu Zobrist będzie zależeć od liczby różnych 

stanów tablicy. Gry w szachy mogą zadowolić się 32-bitowymi bitami, ale najlepsze są z 64-bitowym 

kluczem. Warcaby działają wygodnie z 32 bitami, podczas gdy bardziej złożona gra turowa może 

wymagać 128 bitów. Klucze Zobrist muszą zostać zainicjowane losowymi ciągami bitów o 

odpowiednim rozmiarze. Znane są problemy z funkcją rand w języku C (która jest często pokazywana 

jako funkcja losowa w wielu językach), a niektórzy programiści zgłaszali problemy podczas używania 

jej do inicjowania kluczy Zobrist. Inni programiści zgłosili pomyślne użycie rand. Ponieważ problemy z 

jakością generowania liczb losowych są trudne do debugowania (mają tendencję do obniżania 

wydajności, które jest trudne do wyśledzenia), prawdopodobnie bezpieczniej byłoby użyć jednego z 

wielu dostępnych generatorów liczb losowych o większej niezawodności niż skraj. 

Implementacja skrótu 



Ta implementacja pokazuje trywialny przypadek skrótu Zobrist dla kółka i krzyża. Każdy z dziewięciu 

kwadratów może być pusty lub zawierać jeden z dwóch elementów; dlatego w tablicy jest 9x2 = 18 

elementów. 

1 # The Zobrist key. 

2 zobristKey: int[9 * 2] 

3 

4 # Initialize the key. 

5 function initZobristKey(): 

6 for i in 0..(9 * 2): 

7 zobristKey[i] = randomInt() 

Na maszynie 64-bitowej ta implementacja wykorzystuje klucze 64-bitowe (16 bitów byłoby 

wystarczająco duże dla Tic-Tac-Toe, ale arytmetyka 64-bitowa jest zwykle szybsza). Opiera się na 

funkcji randomInt, która zwraca losową wartość. Po skonfigurowaniu klucza tablice można haszować. 

Ta implementacja funkcji mieszającej wykorzystuje strukturę danych tablicy zawierającą 

dziewięcioelementową tablicę reprezentującą zawartość każdego kwadrat na planszy: 

1 # Calculate a hash value. 

2 function hash(ticTacToe: Board) -> int: 

3 # Start with a clear bitstring. 

4 result: int = 0 

5 

6 # XOR each occupied location in turn. 

7 for i in 0..9: 

8 # Find what piece we have. 

9 piece = board.getPieceAtLocation(i) 

10 

11 # If its unoccupied, lookup the hash value and xor it. 

12 if piece != UNOCCUPIED: 

13 result = result xor zobristKey[i * 2 + piece] 

14 

15 return result 

Przyrostowe haszowanie Zobrist 

Jedną ze szczególnie fajnych cech kluczy Zobrist jest to, że można je aktualizować stopniowo. Ponieważ 

każdy element jest XORed razem, dodanie elementu jest tak proste, jak XORing innej wartości. W 

powyższym przykładzie dodanie nowego elementu jest tak proste, jak XORowanie klucza Zobrist dla 



tego nowego elementu. W grze takiej jak Chess, w której ruch polega na usunięciu pionka z jednego 

miejsca i dodaniu go do innego, odwracalny charakter operatora XOR oznacza, że aktualizacja może 

nadal być przyrostowa. Klucz Zobrist dla kawałka i starego kwadratu jest XOR z wartością hash, a 

następnie kluczem dla kawałka i nowego kwadratu. Przyrostowe haszowanie w ten sposób może być 

znacznie szybsze niż obliczanie haszowania na podstawie pierwszych zasad, zwłaszcza w grach z 

wieloma dziesiątkami lub setkami elementów jednocześnie. 

Powrót do klasy gry 

Aby obsługiwać haszowanie, a w szczególności przyrostowe haszowanie Zobrist, używaną przez nas 

klasę Board można rozszerzyć o ogólną metodę haszowania: 

1 class Board: 

2 # The current hash value for this board. This saves it being 

3 # recalculated each time it is needed. 

4 hashCache: int 

5 

6 function hashValue() -> int 

7 function getMoves() -> Move[] 

8 function makeMove(move: Move) -> Board 

9 function evaluate() -> float 

10 function currentPlayer() -> id 

11 function isGameOver() -> bool 

Wartość skrótu można teraz przechowywać w instancji klasy. Gdy wykonywany jest ruch (w metodzie 

move), wartość skrótu może być aktualizowana przyrostowo bez konieczności pełnego ponownego 

przeliczania. 

CO PRZECHOWYWAĆ W TABELI 

Tablica mieszająca przechowuje wartość powiązaną z pozycją tablicy, więc nie trzeba jej ponownie 

obliczać. Ze względu na sposób, w jaki wyniki są zbierane w górę drzewa w algorytmach negamax, 

znamy również najlepszy ruch z każdej pozycji planszy (to ten, którego wynikowa plansza ma najwyższy 

wynik odwrotny). Ten ruch można również przechowywać, dzięki czemu w razie potrzeby możemy 

wykonać ruch bezpośrednio. Celem poszukiwań jest poprawa dokładności funkcji oceny statycznej. 

Wartość minimax dla tablicy będzie zależeć od głębokości wyszukiwania. Jeśli szukamy do głębokości 

dziesięciu ruchów, nie będziemy zainteresowani wpisem w tabeli, który zawiera wartość obliczoną 

przez wyszukiwanie tylko trzy ruchy do przodu: nie byłby wystarczająco dokładny. Wraz z wartością 

wpisu w tabeli przechowujemy głębokość użytą do obliczenia tej wartości. Podczas wyszukiwania za 

pomocą przycinania AB nie jesteśmy zainteresowani obliczaniem dokładnego wyniku dla każdej pozycji 

planszy. Jeśli wynik znajduje się poza oknem wyszukiwania, jest ignorowany. Kiedy przechowujemy 

wartości w tabeli transpozycji, możemy przechowywać dokładną wartość lub możemy przechowywać 

wartości „fail-soft”, które wynikają z przycinania gałęzi. Ważne jest, aby odnotować, czy wartość jest 

dokładna, czy jest to niska wartość (przycinanie alfa), czy wysoka (przycinanie beta). Można to osiągnąć 

za pomocą prostej flagi. Każdy wpis w tablicy mieszającej wygląda mniej więcej tak: 



1 class TableEntry: 

2 enum ScoreType: 

3 ACCURATE 

4 FAIL_LOW 

5 FAIL_HIGH 

6 

7 # The hash value for this entry. 

8 hashValue: int 

9 

10 # The type and score value. 

11 scoreType: ScoreType 

12 score: float 

13 

14 # The best move to make (as found on a previous calculation). 

15 bestMove: Move 

16 

17 # The depth of calculation at which the score was found. 

18 depth: int 

IMPLEMENTACJA TABELI HASH 

Dla szybkości, używana implementacja tablicy mieszającej jest często tablicą mieszającą. Ogólna tablica 

mieszająca ma tablicę list; tablice są często nazywane „wiaderkami”. Gdy element jest zahaszowany, 

wartość haszowania wyszukuje właściwy segment. Każdy element w zasobniku jest następnie 

sprawdzany pod kątem zgodności z wartością skrótu. Prawie zawsze jest mniej wiader niż możliwych 

kluczy. Klucz podlega modularnemu mnożeniu przez liczbę wiader, a nową wartością jest indeks wiadra 

do zbadania. Chociaż znacznie wydajniejszą implementację tablicy mieszającej można znaleźć w 

dowolnej standardowej bibliotece C++, ma ona ogólną postać: 

1 class BucketItem: 

2 # The table entry at this location. 

3 entry: TableEntry 

4 

5 # The next entry in this bucket. 

6 next: BucketItem 

7 



8 # Returns a matching entry from this bucket, even if it comes 

9 # further down the list. 

10 function getElement(hashValue): 

11 if entry.hashValue == hashValue: 

12 return entry 

13 if next: 

14 return next.getElement(hashValue) 

15 return null 

16 

17 class HashTable: 

18 # The contents of the table. 

19 buckets: BucketItem[MAX_BUCKETS] 

20 

21 # Finds the bucket in which the value is stored. 

22 function getBucket(hashValue: int) -> BucketItem: 

23 return buckets[hashValue % MAX_BUCKETS] 

24 

25 # Retrieves an entry from the table. 

26 function getEntry(hashValue: int) -> TableEntry: 

27 return getBucket(hashValue).getElement(hashValue) 

Celem jest posiadanie jak największej liczby wiader z dokładnie jednym wpisem. Jeśli kubełki są zbyt 

pełne, spowolni to wyszukiwanie i wskaże, że potrzeba więcej kubełków. Jeśli wiadra są zbyt puste, jest 

miejsce do stracenia i można użyć mniej wiader. Przy wyszukiwaniu ruchów ważniejsze jest, aby 

wyszukiwanie skrótów było szybkie, niż gwarantowanie, że zawartość tablicy mieszającej jest trwała. 

Nie ma sensu przechowywać w tablicy skrótów pozycji, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną 

ponownie odwiedzone. Z tego powodu używana jest implementacja tablicy mieszającej, w której każde 

wiadro ma rozmiar jeden. Można to zaimplementować bezpośrednio jako tablicę rekordów i upraszcza 

powyższy kod do: 

1 class HashArray: 

2 # The entries. 

3 entries: TableEntry[MAX_BUCKETS] 

4 

5 # Retrieves an entry from the table. 

6 function getEntry(hashValue: int) -> TableEntry: 



7 entry = entries[hashValue % MAX_BUCKETS] 

8 if entry.hashValue == hashValue: 

9 return entry 

10 else: 

11 return null 

STRATEGIE WYMIANY 

Ponieważ może istnieć tylko jeden przechowywany wpis dla każdego segmentu, musi istnieć jakiś 

mechanizm decydowania o tym, jak i kiedy zastąpić przechowywaną wartość, gdy wystąpi konflikt. 

Najprostszą techniką jest zawsze nadpisywanie. Zawartość wpisu w tabeli jest zastępowana za każdym 

razem, gdy chce się zapisać kolidujący wpis. Jest to łatwe do wdrożenia i często całkowicie 

wystarczające. Inną powszechną heurystyką jest zastępowanie za każdym razem, gdy węzeł kolidujący 

jest przeznaczony do późniejszego ruchu. Więc jeśli plansza w ruchu 6 zderza się z planszą w ruchu 10, 

używana jest plansza w ruchu 10. Jest to oparte na założeniu, że deska w ruchu 10 będzie użyteczna 

dłużej niż deska w ruchu 6. Istnieje wiele bardziej złożonych strategii zastępowania, ale nie ma ogólnej 

zgody co do tego, która jest najlepsza. Wydaje się prawdopodobne, że różne strategie będą optymalne 

dla różnych gier. Eksperymentowanie jest prawdopodobnie wymagane. Kilka programów odniosło 

sukces dzięki utrzymywaniu wielu tabel transpozycji przy użyciu różnych strategii. Każda tabela 

transpozycji jest sprawdzana po kolei pod kątem dopasowania. Wydaje się to równoważyć słabość 

każdego podejścia w stosunku do innych. 

KOMPLETNA TABELA TRANSPOZYCJI 

Pseudokod dla pełnej tablicy transpozycji wygląda następująco: 

1 class TranspositionTable: 

2 tableSize: int 

3 entries: TableEntry[tableSize] 

4 

5 function getEntry(hashValue: int) -> TableEntry: 

6 entry = entries[hashValue % tableSize] 

7 if entry.hashValue == hashValue: 

8 return entry 

9 else: 

10 return null 

11 

12 function storeEntry(entry: TableEntry): 

13 # Always replace the current entry. 

14 entries[entry.hashValue % tableSize] = entry 



Wydajność 

Metoda getEntry i metoda storeEntry powyższej implementacji są O(1) zarówno w czasie, jak iw 

pamięci. Ponadto sama tablica ma wartość O(n) w pamięci, gdzie n to liczba wpisów w tablicy. Powinno 

to być związane z czynnikiem rozgałęzienia gry i maksymalną używaną głębokością wyszukiwania. Duża 

liczba sprawdzonych pozycji planszowych wymaga dużego stołu. 

Uwagi dotyczące implementacji 

Jeśli zaimplementujesz ten algorytm, zdecydowanie zalecam dodanie do niego danych debugowania, 

które mierzą liczbę wiader używanych w dowolnym momencie, liczbę nadpisań czegoś i liczbę 

pominięć podczas uzyskiwania wpisu, który wcześniej został dodany. Pozwoli ci to zrozumieć, jak 

dobrze działa tabela transpozycji. Jeśli rzadko znajdziesz przydatny wpis w tabeli, to tabela może być 

źle sparametryzowana (na przykład liczba wiader może być zbyt mała lub strategia wymiany może być 

nieodpowiednia). Z mojego doświadczenia wynika, że tego rodzaju informacje dotyczące debugowania 

są nieocenione, gdy Twoja sztuczna inteligencja nie gra tak, jak się spodziewałeś. 

KWESTIE Z TABELĄ TRANSPOZYCJI 

Tabele transpozycji są ważnym narzędziem w uzyskiwaniu użytecznej prędkości z turowej sztucznej 

inteligencji. Nie są jednak panaceum i mogą wprowadzać własne problemy. 

Zależność ścieżki 

Niektóre gry wymagają punktacji zależnej od kolejności ruchów. Na przykład trzykrotne powtórzenie 

tego samego zestawu pozycji na szachownicy w szachach skutkuje remisem. Wynik pozycji na planszy 

będzie zależał od tego, czy jest to pierwsza czy ostatnia runda takiej sekwencji. Przechowywanie tabel 

transpozycji będzie oznaczać, że takie powtórzenia będą zawsze punktowane identycznie. Może to 

oznaczać, że sztuczna inteligencja omyłkowo odrzuca zwycięską pozycję, powtarzając sekwencję. W 

tym przypadku problem można rozwiązać poprzez włączenie klucza Zobrist do „liczby powtórzeń” w 

funkcji skrótu. W ten sposób kolejne powtórzenia mają różne wartości skrótu i są rejestrowane 

oddzielnie. Ogólnie jednak gry, które wymagają punktacji zależnej od sekwencji, muszą mieć bardziej 

złożone hashowanie lub specjalny kod w algorytmie wyszukiwania, aby wykryć tę sytuację. 

Niestabilność 

Trudniejszym problemem jest niestabilność, gdy przechowywane wartości zmieniają się podczas tego 

samego wyszukiwania. Ponieważ każdy wpis w tabeli może zostać nadpisany w różnym czasie, nie ma 

gwarancji, że ta sama wartość zostanie zwrócona za każdym razem, gdy zostanie wyszukana pozycja. 

Na przykład, gdy węzeł jest brany pod uwagę w wyszukiwaniu po raz pierwszy, znajduje się w tabeli 

transpozycji, a jego wartość jest wyszukiwana. Później w tym samym wyszukiwaniu ta lokalizacja w 

tabeli jest nadpisywana przez nową pozycję na planszy. Nawet później w przeszukiwaniu pozycja 

planszy jest przywracana (przez inną sekwencję ruchów lub przez ponowne przeszukanie w algorytmie 

negascout). Tym razem wartości nie można znaleźć w tabeli i jest ona obliczana przez wyszukiwanie. 

Wartość zwrócona z tego wyszukiwania może różnić się od wyszukiwanej wartości. Chociaż zdarza się 

to bardzo rzadko, może dojść do sytuacji, w której wynik dla tablicy oscyluje między dwiema 

wartościami, powodując, że niektóre wersje algorytmu przeszukiwania (choć nie jest to podstawowy 

negascout) zapętlają się w nieskończoność. 

KORZYSTANIE Z CZASU NAMYŚLENIA PRZECIWNIKA 

Tabeli transpozycji można użyć, aby umożliwić sztucznej inteligencji usprawnienie wyszukiwania, 

podczas gdy człowiek myśli. Podczas tury gracza komputer może wyszukać ruch, który wykonałby, 



gdyby grał. Po przetworzeniu wyniki tego wyszukiwania są zapisywane w tabeli transpozycji. Kiedy 

sztuczna inteligencja przyjdzie na swoją kolej, jej wyszukiwanie będzie szybsze, ponieważ wiele pozycji 

na planszy będzie już uwzględnionych i zapisanych. Większość komercyjnych programów do gier 

planszowych wykorzystuje czas myślenia przeciwnika na dodatkowe wyszukiwanie i przechowywanie 

wyników w pamięci. 

ALGORYTMY TESTOWE WZMOCNIONEJ PAMIĘCI 

Algorytmy testów wzmocnionych pamięcią (MT) opierają się na istnieniu wydajnej tablicy transpozycji, 

która działa jako pamięć algorytmu. MT to po prostu negamax AB o zerowej szerokości, wykorzystujący 

tabelę transpozycji, aby uniknąć powielania pracy. Istnienie pamięci umożliwia algorytmowi 

przeskakiwanie po drzewie wyszukiwania, patrząc najpierw na najbardziej obiecujące ruchy. 

Rekurencyjny charakter algorytmu negamax oznacza, że nie może on skakać; musi bulgotać i powracać 

w dół. 

TEST WDROŻENIA 

Ponieważ rozmiar okna dla Testu jest zawsze równy zero, test jest często pisany od nowa, aby 

zaakceptować tylko jedną wartość wejściową (wartości A i B są takie same). Nazwiemy tę wartość 

„gamma”. Ten sam test został użyty w algorytmie negamax, ale w tym przypadku negamax został 

nazwany jako test i jako zwykły negamax, więc potrzebne były oddzielne parametry alfa i beta. Do 

uproszczonego algorytmu negamax dodano kod dostępu do tablicy transpozycji. W rzeczywistości 

znaczna część tego kodu to po prostu dostęp do pamięci. 

Pseudo kod 

Funkcję testową można zaimplementować w następujący sposób: 

1 function test(board: Board, 

2 maxDepth: int, 

3 currentDepth: int, 

4 gamma: float) -> (float, Move): 

5 if currentDepth > lowestDepth: 

6 lowestDepth = currentDepth 

7 

8 # Lookup the entry from the transposition table. 

9 entry: TableEntry = table.getEntry(board.hashValue()) 

10 

11 if entry and entry.depth > maxDepth - currentDepth: 

12 # Early outs for stored positions. 

13 if entry.minScore > gamma: 

14 return entry.minScore, entry.bestMove 

15 else if entry.maxScore < gamma: 



16 return entry.maxScore, entry.bestMove 

17 else: 

18 # We need to create the entry. 

19 entry.hashValue = board.hashValue() 

20 entry.depth = maxDepth - currentDepth 

21 entry.minScore = -INFINITY 

22 entry.maxScore = INFINITY 

23 

24 # Now we have the entry, we can get on with the text. 

25 # Check if we’re done recursing. 

26 if board.isGameOver() or currentDepth == maxDepth: 

27 entry.minScore = entry.maxScore = board.evaluate() 

28 table.storeEntry(entry) 

29 return entry.minScore, null 

30 

31 # Now go into bubbling up mode. 

32 bestMove: Move = null 

33 bestScore: float = -INFINITY 

34 for move in board.getMoves(): 

35 newBoard: Board = board.makeMove(move) 

36 

37 # Recurse. 

38 recursedScore, currentMove = test( 

39 newBoard, maxDepth, currentDepth + 1, -gamma) 

40 currentScore = -recursedScore 

41 

42 # Update the best score. 

43 if currentScore > bestScore: 

44 # Track the current best move. 

45 entry.bestMove = move 

46 bestScore = currentScore 



47 bestMove = move 

48 

49 # If we pruned, then we have a min score, otherwise we have a max. 

50 if bestScore < gamma: 

51 entry.maxScore = bestScore 

52 else: 

53 entry.minScore = bestScore 

54 

55 # Store the entry and return the best score and move. 

56 table.storeEntry(entry) 

57 return bestScore, bestMove 

Tabela transpozycji 

Ta wersja testu wymaga nieco innej struktury danych wpisów w tabeli. Przypomnijmy, że w 

frameworku negamax wynik wpisu w tabeli może być dokładny lub może być wynikiem wyszukiwania 

„fail-soft”. Ponieważ wszystkie wyszukiwania w MT mają okno o zerowej szerokości, jest mało 

prawdopodobne, abyśmy otrzymali dokładny wynik, ale możemy zbudować wyobrażenie o możliwym 

zakresie wyników dla kilku wyszukiwań. W tabeli transpozycji rejestrowane są zarówno minimalne, jak 

i maksymalne wyniki. Działają one podobnie do wartości alfa i beta w algorytmie przycinania AB. 

Ponieważ tylko te dwie wartości muszą być przechowywane, nie ma potrzeby przechowywania typu 

partytury. Nowa struktura wpisów w tabeli wygląda następująco: 

1 class TableEntry: 

2 hashValue: int 

3 minScore: float 

4 maxScore: float 

5 bestMove: Move 

6 depth: int 

ALGORYTM MTD 

Procedura MT jest wywoływana wielokrotnie z procedury sterownika. Jest to procedura sterownika, 

która jest odpowiedzialna za wielokrotne używanie MT do powiększania prawidłowej wartości 

minimaksowej i wypracowywania następnego ruchu w procesie. Algorytmy tego typu nazywane są 

sterownikami testowymi wykorzystującymi pamięć lub MTD. Pierwsze algorytmy MTD miały bardzo 

różną strukturę, przy użyciu złożonych zestawów specjalnego kodu przypadku i logiki porządkowania 

wyszukiwania. SSS* i DUAL*, najbardziej znane, zostały pokazane aby uprościć do szczególnych 

przypadków algorytmu MTD. Proces uproszczenia rozwiązał również pewne nierozstrzygnięte 

problemy z oryginalnymi algorytmami. Wspólny algorytm MTD wygląda następująco: 

• Śledź górną granicę wartości punktacji. Nazwij to gamma (aby uniknąć pomyłki z alfa i beta). 



• Niech gamma będzie pierwszym przypuszczeniem co do wyniku. Może to być dowolna stała wartość 

lub może być wyprowadzona z poprzedniego przebiegu algorytmu. 

• Oblicz kolejne przypuszczenie, wywołując Test na bieżącej pozycji planszy, maksymalnej głębokości, 

zero dla bieżącej głębokości i wartości gamma. (Wartość nieco mniejsza niż wartość gamma jest zwykle 

używana: gamma−ϵ, gdzie ϵ jest mniejsze niż najmniejszy przyrost funkcji oceny. Pozwala to 

procedurze testowej na uniknięcie użycia operatora ==, który powoduje asymetrię, gdy punkt widok 

jest odwracany wraz ze znakami partytur podczas rekurencji). 

• Jeśli domysł nie zgadza się z wartością gamma, wróć ponownie do 3. Potwierdza to, że przypuszczenie 

jest teraz dokładne. Czasami niestabilności liczbowe mogą sprawić, że nigdy nie stanie się to prawdą, i 

zwykle nakłada się limit na liczbę iteracji. 

• Zwróć przypuszczenie jako wynik; to jest dokładne. 

Algorytmy MTD przyjmują parametr zgadywania. Jest to pierwsze przypuszczenie co do wartości 

minimax oczekiwanej przez algorytm. Im dokładniejsze jest to przypuszczenie, tym szybciej będzie 

działał algorytm MTD. 

Odmiany MTD 

Wykazano, że algorytm SSS* jest powiązany z MTD zaczynając od domysłu nieskończoności (znanego 

jako MT-SSS lub MTD+∞). Podobnie algorytm DUAL* może być emulowany przy użyciu minus 

nieskończoności jako początkowego odgadnięcia (MTD−∞). Najpotężniejszy ogólny algorytm MTD, 

MTD-f, wykorzystuje zgadywanie oparte na wynikach poprzedniego wyszukiwania. Istnieje wariant 

MTD, MTD-best, który nie oblicza dokładnych wyników dla każdej pozycji na planszy, ale może oddać 

najlepszy ruch. Jest nieznacznie szybszy niż MTD-f, ale znacznie bardziej złożony i nie określa, jak dobre 

są ruchy. W większości gier turowych ważne jest, aby wiedzieć, jak dobre są ruchy, więc MTD-best nie 

jest tak powszechnie używany. 

Rozmiar pamięci 

MTD opiera się na dużej pamięci. Jego wydajność znacznie się pogarsza, gdy w tabeli transpozycji 

Wydajnośćują kolizje, a różne pozycje płytek są mapowane do tego samego wpisu w tabeli. W 

najgorszym przypadku algorytm może nie być w stanie zwrócić wyniku, jeśli pamięć, której potrzebuje, 

będzie nadpisywana. Wymagany rozmiar tabeli zależy od współczynnika rozgałęzienia, głębokości 

wyszukiwania i jakości schematu mieszającego. W przypadku sztucznej inteligencji grającej w szachy z 

głębokim wyszukiwaniem powszechne są tabele rzędu dziesiątek megabajtów (kilka milionów wpisów 

w tabelach). Mniejsze wyszukiwania lub prostsze gry mogą wymagać o kilka rzędów wielkości mniej. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich problemów z pamięcią, należy uważać, aby nie popaść w 

problemy z wydajnością pamięci typowe dla dużych struktur danych. Trudno jest właściwie zarządzać 

wydajnością pamięci podręcznej dla 32-bitowego komputera przy użyciu struktur danych o rozmiarze 

większym niż megabajt. 

PSEUDO-KOD 

Pseudokod implementacji MTD, który może być użyty z podanym wcześniej kodem testowym, wygląda 

następująco: 

1 function mtd(board: Board, maxDepth: int, guess: float) -> Move: 

2 for i in 0..MAX_ITERATIONS: 

3 gamma: float = guess 



4 guess, move = test(board, maxDepth, 0, gamma-1) 

5 

6 # If there’s no more improvement, stop looking. 

7 if gamma == guess: 

8 break 

9 

10 return move 

W tej formie MTD może być wywołane z nieskończonością jako pierwszym odgadnięciem (MT-SSS) lub 

może być uruchomione jako MTD-f z domysłem opartym na poprzednim wyszukiwaniu. W tym celu 

można użyć statycznej oceny ruchu lub można ją uruchomić jako część iteracyjnego algorytmu 

pogłębiania, który śledzi domysły od wyszukiwania do wyszukiwania. 

Wydajność 

Kolejność wykonywania tego algorytmu jest nadal taka sama jak poprzednio dla czasu (O(nd), gdzie n 

to liczba ruchów na planszy, a d to głębokość drzewa). W pamięci jest to O(s), gdzie s to liczba wpisów 

w tablicy transpozycji. MTD-f rywalizuje z aspiracją negascout jako najszybsze wyszukiwanie drzewa 

gry. Testy pokazują, że MTDf jest często znacznie szybszy, ale wciąż trwa debata, czy każdy algorytm 

można dalej zoptymalizować, aby poprawić jego wydajność. Chociaż wiele najlepszych programów do 

gier planszowych korzysta z negascout, większość współczesnej sztucznej inteligencji opiera się teraz 

na rdzeniu MTD. Podobnie jak w przypadku wszystkich problemów z wydajnością w sztucznej 

inteligencji, jedynym pewnym sposobem sprawdzenia, które z nich będą szybsze w twojej grze, jest 

wypróbowanie obu i sprofilowanie ich. Na szczęście żaden z algorytmów nie jest złożony i oba mogą 

używać tego samego kodu bazowego (tabele transpozycji, funkcja AB negamax i klasa gry). 

WYSZUKIWANIE DRZEW MONTE CARLO (MCTS) 

Podejścia Minimax sprawdzają się dobrze w grach z małymi czynnikami rozgałęzienia, gdzie dostępna 

jest funkcja oceny statycznej dobrej jakości. Często jednak brakuje jednego lub obu tych kryteriów. W 

1987 roku Bruce Abramson zaproponował alternatywne podejście losowe [1], które stało się znane 

jako przeszukiwanie drzewa Monte Carlo (MCTS). Pomimo pewnych korzyści, jego użycie zostało 

przyćmione przez podejścia minimax, dopóki nie zostało z powodzeniem wykorzystane jako część 

technologii głębokiego uczenia Alpha Go, aby pokonać najlepszych graczy Go na świecie. Jest 

szczególnie odpowiedni do użytku w głębokim uczeniu się, ale nie tylko: był używany samodzielnie do 

gry ze sztuczną inteligencją zarówno w grach planszowych, jak i strategicznych. 

CZYSTE WYSZUKIWANIE DRZEW MONTE CARLO 

Metody Monte Carlo są losowe: nazwane na cześć słynnego kasyna w Monako. Dążą do uzyskania 

ogólnego wyniku, przeprowadzając dużą liczbę losowych prób. W przypadku MCTS próby są 

rozgrywkami (znanymi jako playouts), a wynik, do którego dążymy, jest najlepszym ruchem do 

wykonania. Mając do czynienia z zestawem możliwych ruchów, możemy spróbować każdego po kolei, 

a następnie przeprowadzić serię losowych zagrań z powstałych pozycji. Zapisy wygranych/przegranych 

tych rozgrywek mogą przybliżać, jak dobry jest ruch. Takie podejście nie wymaga statycznej funkcji 

oceny. Rekord wygranych/przegranych mówi nam, jak dobry jest ruch: skutecznie odkrywamy funkcję 

oceny. Jest problem z takim podejściem. Prawdziwa gra nie będzie rozgrywana przez wybieranie 

losowych ruchów, a robiąc to, prawdopodobnie przeoczymy najlepsze ruchy lub najbardziej 



prawdopodobne odpowiedzi przeciwnika. Podczas rozgrywania chcielibyśmy, aby symulacja była nieco 

dokładniejsza niż losowe wybieranie ruchów. Osiąga się to poprzez rekurencyjne wykonywanie tego 

samego procesu. Określając, jaka może być reakcja przeciwnika, patrzymy na statystyki 

wygranych/przegranych jego ruchów. Które z kolei opierają się na statystykach 

wygranych/przegranych dla naszych kolejnych ruchów. W końcu kończą nam się te dane i dopiero 

wtedy przeprowadzamy playout w sposób losowy. Rysunek 9.12 pokazuje przykładowe drzewo dla gry, 

która nie może zakończyć się remisem, ze statystykami wygranych/rozegranych na każdym węźle. W 

każdym przypadku węzeł jest kształtowany dla gracza, który ma się poruszyć, a całkowita wygrana jest 

z jego perspektywy. Jeśli i = 1::n dzieci węzła mają wartości wygrane/zagrane równe wi/pi, wtedy węzeł 

będzie miał sumy w/p, gdzie 

 

i  

 

Zauważ, że na diagramie znajdują się tylko węzły ze statystykami. Drzewo przetwarzane przez algorytm 

jest podzbiorem całego drzewa gry, a mianowicie podzbiorem, dla którego dostępne są statystyki. 

Algorytm 

Algorytm jest iteracyjny i może być uruchamiany tyle razy, ile byśmy chcieli. Im więcej iteracji, tym 

lepiej działa. Zazwyczaj pozostawia się go do upływu określonego czasu, po czym używany jest 

najlepszy wynik. 

Każda iteracja działa w czterech krokach: 

1. Wybór. Zejdź po drzewie, wybierając ruch na podstawie dotychczasowych sum, aż dojdziemy do 

węzła, który nie jest w pełni zbadany, tj. którego dzieci nie mają wszystkich statystyk. 

2. Ekspansja. Wybierz losowo niezbadany ruch i dodaj go jako nowy węzeł do poddrzewa. 

3. Symulacja. Rozegraj czysto losową grę z nowego węzła. 

4. Propagacja wsteczna. Zaktualizuj sumy w drzewie w zależności od tego, czy rozgrywka doprowadziła 

do wygranej lub przegranej. 

Te cztery kroki zostały zilustrowane w oparciu o poprzednie drzewo na rysunku. 



 

 

Z biegiem czasu algorytm przeszukuje coraz głębiej najbardziej obiecujące gałęzie. Statystyki sukcesu 

wracają do góry, poprawiając ocenę, który ruch jest najlepszy z aktualnej pozycji (wierzchołek 

poddrzewa). 

Wybór ruchu 

W kroku wyboru algorytmu przechodzimy w dół drzewa, wybierając ruchy na podstawie 

dotychczasowych statystyk wygranych. Należy tu zachować równowagę. Z jednej strony chcemy więcej 

analizować blisko ruchów, które wyglądają obiecująco, z drugiej strony chcemy upewnić się, że 

wystarczająco zbadamy alternatywy. Ponieważ otrzymujemy więcej danych i możemy być bardziej 

pewni statystyk dotyczących ruchu, sensowne jest nakłanianie naszych poszukiwań do głębszego 

rozważenia tego. Ale nie chcemy zamykać się w dziwactwach losowości algorytmu i skupiać się na 

ruchu tylko dlatego, że na początku wyglądało to na udane. Jest to kompromis między poszukiwaniem 

nowej wiedzy a wykorzystaniem wiedzy, którą już posiadamy. Istnieją różne podejścia. Jedna z 

najprostszych i najczęstszych, znana jako UCT (górna granica ufności stosowana do drzew) waży każdy 

możliwy interfejs użytkownika ruchu zgodnie ze wzorem: 

 

gdzie wi to liczba wygranych węzła, pi to jego liczba playoutów, N to całkowita liczba playoutów dla 

wszystkich kandydujących węzłów, a k to stała, która kontroluje ilość eksploracji. Na każdym etapie 

spaceru wybierany jest węzeł o najwyższej wartości ui.  

Pseudo kod  



Oto pseudokod do wykonywania iteracji przeszukiwania drzewa metodą Monte Carlo: 

1 function mcts(board: Board): 

2 # 1. Selection 

3 current: Board = board 

4 moveSequence: Board[] = [current] 

5 while current.fullyExplored(): 

6 move: Move = current.selectMove() 

7 current = current.makeMove(move) 

8 moveSequence.push(current) 

9 

10 # 2. Expansion. 

11 move = current.chooseUnexploredMove() 

12 current = current.makeMove(move) 

13 moveSequence.push(current) 

14 

15 # 3. Simulation. 

16 winner: id = playout(current) 

17 

18 # 4. Backpropagation. 

19 for current in moveSequence: 

20 if winner == current.currentPlayer: 

21 current.wins += 1 

22 current.playouts += 1 

Funkcja playout wykonuje czysto losowe rozegranie gry z danej pozycji na planszy i zwraca wynik. Jeśli 

wyszukiwanie w drzewie Monte Carlo było używane do zwrócenia ruchu, który ma wykonać sztuczna 

inteligencja, można użyć następującego prostego sterownika: 

1 function mctsDriver(board: Board, thinkingTime: float) -> Move: 

2 deadline = time() + thinkingTime 

3 while time() < deadline: 

4 mcts(board) 

5 

6 # Select a move with no further exploration. 



7 return board.selectMove(0) 

Struktury danych 

Liczbę wygranych i liczbę playoutów należy zapisać dla każdej pozycji na planszy. Powyższy pseudokod 

zakłada, że tablica ma następującą strukturę: 

1 class Board: 

2 wins: int = 0 

3 playouts: int = 0 

4 

5 function fullyExplored() -> bool 

6 function selectMove(exploreCoeff: float = EXPLORE) -> Move 

7 function chooseUnexploredMove() -> Move 

8 

9 function getMoves() -> Move[] 

10 function makeMove(move:Move) -> Board 

Funkcja fullExplored zwraca wartość true, jeśli wszystkie ruchy z bieżącej planszy prowadzą do pozycji, 

które mają statystyki wygranych. Można go zaimplementować po prostu jako: 

1 class Board: 

2 function fullyExplored() -> bool: 

3 for move in getMoves(): 

4 next = makeMove(move) 

5 if next.playouts == 0: 

6 return false 

7 return true 

Wybór ruchu jest wykonywany przez selectMove przy użyciu obliczeń UCT: 

1 class Board: 

2 function selectMove(exploreCoeff: float = EXPLORE) -> Move: 

3 lnN = ln(playouts) 

4 bestMove = None 

5 bestUCT = 0 

6 for move in getMoves(): 

7 next = makeMove(move) 

8 uct = next.wins / next.playouts + 



9 exploreCoeff * sqrt(lnN / next.wins) 

10 if uct > bestUCT: 

11 bestUCT = uct 

12 bestMove = move 

13 return bestMove 

W tej implementacji współczynnik eksploracji można przekazać jako parametr funkcji, chociaż 

domyślnie jest on ustawiony na wartość globalną. Pozwala to na użycie tej samej funkcji do zwrócenia 

najlepszego znalezionego ruchu (tj. UCT z zerowym współczynnikiem eksploracji) przez funkcję 

mctsDriver powyżej. I na koniec losowy nowy ruch jest wybierany do eksploracji przez funkcję 

selectUnexploredMove: 

1 class Board: 

2 function chooseUnexploredMove() -> Move: 

3 unexplored = [] 

4 for move in getMoves(): 

5 next = makeMove(move) 

6 if next.playouts == 0: 

7 unexplored.push(move) 

8 return randomChoice(unexplored) 

Pozostałe funkcje w interfejsie płytki są takie same. Wdrożenie może być jednak inne. W 

przeciwieństwie do poprzednich pozycji na planszach nie można generować za każdym razem, gdy są 

potrzebne, muszą zachować swoje dane dotyczące wygranych. Wykonanie tego samego ruchu na tej 

samej planszy powinno zwrócić ten sam obiekt na planszy. W przypadku innych wyszukiwań drzew 

wystarczyło odesłanie znudzonego tym samym haszem. Jest to możliwe dzięki temu algorytmowi, ale 

statystyki wygranych musiałyby być wtedy przechowywane w tablicy mieszającej, a nie w samej 

strukturze tablicy. 

Wydajność 

Wyszukiwanie drzewa Monte Carlo to O(n) w pamięci, gdzie n jest liczbą węzłów w drzewie, dla których 

dostępne są dane wygranej. Czas wykonania jest nieokreślony, dominuje czas potrzebny na rozegranie 

gry. Teoretycznie może to być nieograniczone (chociaż w takim przypadku praktyczna implementacja 

powinna kończyć się najlepszymi przewidywaniami, czy gra zostanie wygrana). Z wyłączeniem 

odtwarzania (tj. zakładając, że czas odtwarzania jest stały), algorytm jest O(log n) w czasie, ponieważ 

obejmuje przejście w dół drzewa i wsteczną propagację danych. 

DODAWANIE WIEDZY 

Jak opisano powyżej, przeszukiwanie drzewa metodą Monte Carlo jest algorytmem bez wiedzy. Nie 

musi nic wiedzieć o grze, z wyjątkiem tego, czy rozgrywka kończy się wygraną. To sprawia, że jest to 

bardzo atrakcyjne dla ładowania AI: szybko produkuje coś, co może grać w tę grę; lub do wspierania 

gier, w których przyswajanie wiedzy jest trudne. Nie jest to jednak magiczna kula. Złota zasada AI nadal 

obowiązuje. Im mniej wiedzy dostarczymy, tym więcej będziemy musieli przeprowadzić poszukiwań. 



W praktyce jest kilka punktów, w których możemy wprowadzić więcej wiedzy do systemu, zmniejszając 

wyszukiwanie i potencjalnie poprawiając jakość ostatecznej sztucznej inteligencji. 

Ciężkie playouty 

Zamiast wykonywać playout wyłącznie losowymi ruchami, możemy wybrać ruchy, które są bardziej 

prawdopodobne. Im więcej wyrafinowania włożono w wybór ruchu, który należy wykonać podczas 

rozgrywki, mówi się, że cięższe jest to przedstawienie. W najcięższym momencie moglibyśmy 

przeprowadzić playout, używając algorytmu minimax grającego przeciwko sobie, szukając najlepszego 

ruchu do wykonania w każdej turze. Ale to w dużej mierze pokonałoby cel korzystania z MCTS. Może 

to również mieć negatywny wpływ na jakość sztucznej inteligencji: MCTS daje lepsze wyniki, gdy w 

rozgrywkach jest trochę niedokładnych gier, więc wie, jak unikać nadchodzących pułapek. Częściej 

używa się heurystyki bez wyszukiwania. Rozważany jest każdy możliwy ruch i wybierany jest najlepszy. 

Widzieliśmy już w tym rozdziale mechanizm do tego: funkcję oceny statycznej. Heurystyki oceny dla 

ciężkich rozgrywek są często znacznie prostsze niż statyczne funkcje oceny używane w przeszukiwaniu 

drzewa minimaksowego, ale jest to tylko różnica stopnia. W obu przypadkach oceniamy pozycję na 

planszy i zwracamy liczbę. Alternatywnie, zamiast oceniać pozycje na planszy, możliwe jest stworzenie 

heurystyki, która patrzy tylko na ruch. To zależy od gry. Gry, w których miejsca na planszy wypełniają 

się pionkami, mogą uznać ten sam ruch za mniej więcej tak samo dobry, gdy gra się go w dowolnym 

momencie na drzewie. Jest to mniej skuteczne w grach takich jak Szachy. 

Priorytety współczynnika wygranych 

Innym sposobem na wprowadzenie wiedzy do przeszukiwania drzewa Monte Carlo jest dodanie 

węzłów do poddrzewa z istniejącą wartością ich statystyk wygranych. Jest to znane jako obciążenie ich 

wcześniejszego, ponieważ wpływa na prawdopodobieństwo, że ruch zostanie wybrany w fazie wyboru 

algorytmu. Jeśli wybierzemy ruch za pomocą UCT lub podobnych kryteriów, zarówno liczba wygranych, 

jak i liczba playoutów jest znacząca. Stosunek wskazuje, jak dobry naszym zdaniem ruch jest, a liczba 

playoutów wskazuje, jak pewni jesteśmy w tej ocenie. Możemy obliczyć a priori w ten sam sposób, w 

jaki obciążyliśmy ciężkie playouty powyżej: używając heurystyki ruchu lub uproszczonej funkcji oceny 

statycznej. 

To potężna technika, ale należy zachować ostrożność. Jeśli przeor jest zbyt daleki od prawdy, MCTS 

zajmie bardzo dużą liczbę iteracji, aby naprawić błąd. 

Funkcja oceny statycznej 

Jeśli oceniamy ruchy za pomocą funkcji oceny, możemy zastosować tę ocenę bezpośrednio do fazy 

selekcji, zamiast używać statystyk wygranych/rozegranych jako pośrednich. Wiąże się to ze zmianą UCT 

w celu włączenia funkcji oceny: 

 

gdzie e(Bi) jest wartością funkcji oceny na planszy po ruchu i, a c jest stałą kontrolującą znaczenie tego 

dla selekcji. Równoważenie c i k w tym wzorze wymaga eksperymentowania. 

KSIĄŻKI OTWIERAJĄCE I INNE ROZGRYWKI Z KOMPLETÓW 

W wielu grach przez wiele lat doświadczeni gracze zdobyli doświadczenie na temat tego, które ruchy 

są lepsze od innych na początku gry. Nigdzie nie jest to bardziej oczywiste niż w początkowej księdze 

Szachów. Doświadczeni gracze badają ogromne bazy danych kombinacji o stałym otwarciu, ucząc się 



najlepszych reakcji na ruchy. Nie jest niczym niezwykłym, że pierwsze 20 do 30 ruchów w Grandmaster 

Chess jest planowane z wyprzedzeniem. Książka otwierająca to lista sekwencji ruchów wraz z pewnym 

wskazaniem, jak dobry będzie średni wynik przy użyciu tych sekwencji. Korzystając z tych zestawów 

reguł, komputer nie musi przeszukiwać za pomocą minimaxingu, aby ustalić, jaki jest najlepszy ruch. 

Może po prostu wybrać następny ruch z sekwencji, o ile punkt końcowy sekwencji jest dla niego 

korzystny. Bazy danych książek otwierających można pobrać dla kilku różnych gier, a dla znanych gier, 

takich jak Szachy, komercyjne bazy danych są dostępne do licencjonowania w nowej grze. W 

oryginalnej grze turowej otwierająca księga (jeśli jest przydatna) musi zostać wygenerowana ręcznie. 

WDRAŻANIE KSIĄŻKI OTWARCIA 

Często otwieranie książek jest implementowane jako tablica mieszająca bardzo podobna do tablicy 

transpozycji. Listy sekwencji ruchów można zaimportować do oprogramowania i przekonwertować 

tak, aby każda pozycja pośrednia miała wskazanie linii otwierającej, do której należy, oraz siłę każdej 

linii. Zauważ, że w przeciwieństwie do zwykłej tabeli transpozycji, może być więcej niż jeden zalecany 

ruch z każdej pozycji na planszy. Pozycje na planszy mogą często należeć do wielu różnych linii otwarcia, 

a otwarcia, podobnie jak reszta gry, rozgałęziają się w formie drzewa. Ta implementacja obsługuje 

transpozycje automatycznie: sztuczna inteligencja sprawdza aktualną pozycję planszy w księdze 

otwierającej i znajduje zestaw możliwych ruchów do wykonania. 

Księga otwierająca i ocena 

Oprócz używania książki otwierającej jako specjalnego narzędzia, można ją włączyć do algorytmu 

wyszukiwania ogólnego przeznaczenia. Książka otwierająca jest często implementowana jako jeden z 

elementów funkcji oceny statycznej. Jeśli aktualna pozycja planszy jest częścią zarejestrowanego 

otwarcia, funkcja oceny statycznej ma duże znaczenie dla jej rady. Kiedy gra wykracza poza księgę 

otwierającą, jest ignorowana i wykorzystywane są inne elementy funkcji. 

NAUKA OTWIERANIA KSIĄŻEK 

Niektóre programy używają początkowej biblioteki książek i dodają warstwę edukacyjną. Warstwa 

uczenia aktualizuje wyniki przypisane do każdej sekwencji otwierającej, dzięki czemu można wybrać 

lepsze otwarcia. 

Można to zrobić na dwa sposoby. Najbardziej podstawową techniką uczenia się jest prowadzenie 

statystycznego zapisu sukcesu programu przy każdym otwarciu. Jeśli otwarcie jest wymienione jako 

dobre, ale program konsekwentnie na nim przegrywa, może zmienić punktację, aby uniknąć tego 

otwarcia w przyszłości. Wiele procesów, doświadczeń i analiz jest związanych z punktami przypisanymi 

do każdej linii otwarcia w komercyjnej bazie danych. Wiele z tych punktacji opiera się na długich 

historiach międzynarodowych gier eksperckich. Jest mało prawdopodobne, aby były one błędne w 

stosunku do wszystkich graczy. Ale każda grająca w grę sztuczna inteligencja będzie miala różne cechy. 

Otwarcie wymienione w bazie danych jako dobre może zakończyć się napiętą sytuacją strategiczną, w 

którą człowiek może grać dobrze, ale która powoduje, że komputer odczuwa wiele efektów horyzontu. 

Włączenie statystycznej warstwy uczenia się pozwala komputerowi wykorzystać jego wyjątkowe 

mocne strony. Niektóre gry również same uczą się sekwencji. W ciągu wielu gier (zwykle wielu tysięcy) 

pewne linie otwarcia będą się powtarzać w kółko. Początkowo komputer musi polegać na swoich 

poszukiwaniach, aby je ocenić, ale z czasem wyniki te można uśredniać (wraz z informacjami o 

statystycznym prawdopodobieństwie wygranej) i rejestrować. Większe bazy otwarć Szachy i większość 

otwarć dla mniej popularnych partii są generowane w ten sposób: silny komputer gra sam i zapisuje 

najkorzystniejsze linie otwarcia. 



USTAW KSIĄŻKI ZABAWY 

Mimo że sekwencje ruchów są najczęściej spotykane na początku gry, można je również zastosować 

później. Wiele gier ma ustalone kombinacje ruchów, które Wydajnośćują podczas gry. Jednak w prawie 

wszystkich grach zakres możliwych pozycji plansz w grze jest oszałamiający. Jest mało prawdopodobne, 

że jakakolwiek konkretna pozycja na tablicy będzie dokładnie taka sama jak ta w bazie danych. 

Wymagane jest bardziej wyrafinowane dopasowanie wzorów: poszukiwanie określonych wzorów w 

ogólnej strukturze deski. Najczęstszym zastosowaniem tego typu bazy danych są podsekcje tablicy. Na 

przykład w Reversi kluczowa jest mocna gra wzdłuż każdej krawędzi planszy. Wiele programów Reversi 

ma obszerne bazy danych konfiguracji krawędzi, wraz z wynikami dotyczącymi ich siły. Cztery 

konfiguracje krawędzi deski można łatwo wyjąć, a wyszukano wpis w bazie danych. W grze środkowej 

te punkty przewagi są wysoko ważone w funkcji oceny statycznej. W dalszej części gry są mniej 

przydatne (większość programów Reversi może całkowicie przeszukiwać ostatnie 10-15 ruchów gry, 

więc nie jest potrzebna funkcja oceny). Kilka programów eksperymentowało z wyrafinowanym 

rozpoznawaniem wzorców, aby używać zestawu gier, szczególnie w grach w Go i Szachy. Jak dotąd nie 

pojawiły się dominujące metody do powszechnego stosowania we wszystkich grach planszowych. 

Końcowa baza danych 

Bardzo późno w niektórych grach (takich jak szachy, tryktrak czy warcaby) plansza jest uproszczona. 

Często na tym etapie można wybrać wyszukiwanie w stylu książki otwierającej. Istnieje kilka 

komercyjnych baz danych końcówek (często nazywanych bazami tabel) dla szachów, obejmujących 

najlepszy sposób na wymuszenie mata z różnymi kombinacjami materiału. Są one jednak rzadko 

wymagane w grach eksperckich, gdy gracz rezygnuje, gdy zmierza do znanego przegranego 

zakończenia. 

DALSZE OPTYMALIZACJA 

Chociaż podstawowe algorytmy rozgrywki są stosunkowo proste, mają oszałamiający wachlarz różnych 

optymalizacji. Niektóre z tych optymalizacji, takie jak tabele przycinania AB i transpozycji, są niezbędne 

dla dobrej wydajności. Inne optymalizacje są przydatne do wydobycia ostatniego kawałka wydajności. 

W tej sekcji przyjrzymy się kilku innym optymalizacjom stosowanym w turowej sztucznej inteligencji. 

W przypadku większości z nich nie ma wystarczająco dużo miejsca na omówienie szczegółów 

implementacji. Dodatek zawiera wskazówki do dalszych informacji na temat ich wdrażania. Ponadto 

nie uwzględniono konkretnych optymalizacji stosowanych tylko w stosunkowo niewielkiej liczbie gier 

planszowych. W szczególności szachy mają całą gamę specyficznych optymalizacji, które są przydatne 

tylko w niewielkiej liczbie innych scenariuszy. 

POGŁĘBIANIE ITERATYWNE 

Jakość gry z algorytmu wyszukiwania zależy od liczby ruchów, które może wyprzedzić. W przypadku 

gier z dużym współczynnikiem rozgałęzień, wybieganie nawet o kilka ruchów do przodu może zająć 

bardzo dużo czasu. Przycinanie ogranicza wiele poszukiwań, ale większość pozycji na planszy nadal 

należy wziąć pod uwagę. W przypadku większości gier komputer nie może sobie pozwolić na luksus 

myślenia tak długo, jak chce. Gry planszowe, takie jak Szachy, wykorzystują mechanizmy czasowe, a 

współczesne gry komputerowe mogą umożliwiać graczom grę we własnym tempie. Ponieważ 

algorytmy minimaksowania przeszukują do ustalonej głębokości, nie ma gwarancji, że wyszukiwanie 

zostanie zakończone w czasie, gdy komputer będzie musiał wykonać ruch. Aby uniknąć złapania bez 

ruchu, można zastosować technikę zwaną pogłębianiem iteracyjnym. Iteracyjne pogłębiające 

wyszukiwanie minimaksów wykonuje regularne minimaksy ze stopniowo zwiększającymi się 

głębokościami. Początkowo algorytm przeszukuje jeden ruch do przodu, następnie, jeśli ma czas, 



przeszukuje dwa ruchy do przodu i tak dalej, aż skończy się czas. Jeśli czas upłynie przed zakończeniem 

wyszukiwania, wykorzystuje wynik wyszukiwania z poprzedniej głębokości. 

Wdrożenie MTD 

Algorytm MTD z iteracyjnym pogłębianiem, MTD-f, wydaje się być najszybszym algorytmem ogólnego 

przeznaczenia do wyszukiwania gier. Omawianą wcześniej implementację MTD można wywołać z 

następującego iteracyjnego frameworka pogłębiającego: 

1 function mtdf(board: Board, maxDepth: int) -> (float, Move): 

2 guess: float = 0 

3 

4 # Iteratively deepen the search. 

5 for depth in 2..maxDepth: 

6 guess, move = mtd(b, depth, guess) 

7 

8 # Check if we need a result. 

9 if outOfTime(): 

10 break 

11 

12 return guess, move 

Początkowa głębokość pogłębiania iteracyjnego wynosi dwa. Początkowe głębokie przeszukiwanie o 

jeden poziom często nie ma przewagi szybkości; na tym poziomie jest niewiele przydatnych informacji. 

Jednak w niektórych grach z dużymi czynnikami rozgałęziania lub gdy czas jest krótki, należy uwzględnić 

głębokie wyszukiwanie na jednym poziomie. Funkcja outOfTime zwraca wartość true, jeśli 

wyszukiwanie nie powinno być kontynuowane. 

Heurystyka historii 

W algorytmach wykorzystujących tablice transpozycji lub inną pamięć iteracyjne pogłębianie może być 

pozytywną zaletą algorytmu. Algorytmy, takie jak negascout i AB negamax, można radykalnie ulepszyć, 

rozważając najpierw najlepsze ruchy. Iteracyjne pogłębianie pamięcią pozwala na szybką analizę ruchu 

na płytkim poziomie, a następnie powrót do niego na głębszej. Wyniki wyszukiwania płytkiego można 

wykorzystać do uporządkowania ruchów do głębszego wyszukiwania. Zwiększa to liczbę suszonych 

śliwek, które można wykonać, i przyspiesza działanie algorytmu. Wykorzystanie wyników poprzedniej 

iteracji do uporządkowania ruchów nazywa się heurystyką historii. Jest to heurystyka, ponieważ opiera 

się na zasadzie kciuka, że poprzednia iteracja da dobre oszacowanie najlepszego ruchu. 

PODEJŚCIA O ZMIENNEJ GŁĘBOKOŚCI 

Przycinanie AB jest przykładem algorytmu o zmiennej głębokości. Nie wszystkie gałęzie są 

przeszukiwane na tej samej głębokości. Niektóre gałęzie są przycinane, jeśli komputer uzna, że nie musi 

ich już uwzględniać. Ogólnie jednak wyszukiwania mają stałą głębokość. Warunek w wyszukiwaniu 

sprawdza, czy osiągnięto maksymalną głębokość i kończy tę część algorytmu. Algorytmy można 



zmieniać, aby umożliwić przeszukiwanie o zmiennej głębokości na dowolnej liczbie obszarów, a różne 

techniki przycinania wyszukiwania mają różne nazwy. Nie są to nowe algorytmy, ale po prostu 

wskazówki, kiedy przestać przeszukiwać gałąź. 

Rozszerzenia 

Główną słabością graczy komputerowych do gier turowych jest efekt horyzontu. Efekt horyzontu 

występuje, gdy ustalona sekwencja ruchów kończy się na czymś, co wydaje się doskonałą pozycją, ale 

jeden dodatkowy ruch pokaże, że ta pozycja jest w rzeczywistości okropna. Na przykład w szachach 

komputer może znaleźć serię ruchów, które pozwolą mu schwytać wrogą królową. Niestety zaraz po 

tym zbiciu przeciwnik może od razu dać mata. Gdyby komputer szukał na nieco większej głębokości, 

zobaczyłby ten wynik i nie wybrałby fatalnego ruchu. Niezależnie od tego, jak głęboko wygląda 

komputer, ten efekt może nadal Wydajnośćować. Jeśli jednak wyszukiwanie jest bardzo głębokie, 

komputer będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby wybrać lepszy ruch, gdy problem zostanie w 

końcu wykryty. Jeśli poszukiwania nie mogą być kontynuowane na dużej głębokości z powodu dużych 

rozgałęzień i jeśli efekt horyzontu jest zauważalny, algorytm minimaksów może użyć techniki zwanej 

rozszerzeniami. Rozszerzenia to technika o zmiennej głębokości, w której kilka najbardziej obiecujących 

sekwencji ruchów jest przeszukiwanych na znacznie większą głębokość. Wybierając tylko najbardziej 

prawdopodobne ruchy do rozważenia w każdej turze, rozszerzenie może mieć wiele poziomów. Często 

zdarza się, że rozszerzenia o 10 do 20 ruchów są brane pod uwagę przy podstawowej głębokości 

wyszukiwania 8 lub 9 ruchów. 

Rozszerzenia są często przeszukiwane przy użyciu iteracyjnego podejścia pogłębiającego, w którym 

tylko najbardziej obiecujące ruchy z poprzedniej iteracji są dalej rozszerzane. Chociaż często może to 

rozwiązać problemy z efektem horyzontu, w dużym stopniu opiera się na funkcji oceny statycznej, a 

słaba ocena może prowadzić do rozszerzenia komputera na bezużyteczny zestaw opcji. 

Przycinanie w spoczynku 

Jest wiele gier, w których gracz, który wydaje się wygrywać, może zmieniać się bardzo szybko, nawet z 

każdą turą. W tych grach efekt horyzontu jest bardzo wyraźny i może bardzo utrudnić implementację 

turowej sztucznej inteligencji. Często te szaleńcze zmiany przywództwa są tymczasowe i ostatecznie 

prowadzą do stabilnych stanowisk w zarządzie z wyraźnym liderem. Kiedy następuje okres względnego 

spokoju, głębsze poszukiwania często nie dostarczają dodatkowych informacji. Lepiej wykorzystać czas 

komputera na przeszukanie innego obszaru drzewa lub wyszukanie rozszerzeń w najbardziej 

obiecujących liniach. Przycinanie poszukiwań w oparciu o stabilność deski nazywa się przycinaniem w 

spokoju. Gałąź zostanie przycięta, jeśli jej wartość heurystyczna nie zmieni się znacząco na kolejnych 

głębokościach wyszukiwania. To prawdopodobnie oznacza, że wartość heurystyczna jest dokładna i nie 

ma sensu kontynuować tam poszukiwań. W połączeniu z rozszerzeniami, spokojne przycinanie pozwala 

na skupienie większości poszukiwań na obszarach drzewa, które są najbardziej krytyczne dla dobrej 

gry. Daje to lepszego przeciwnika komputerowego. 

WIEDZA O GRZE 

Algorytmy, na których koncentrowałem się do tej pory w tym rozdziale, to algorytmy przeszukiwania. 

Skutecznie rozważają możliwe ruchy (lub tak skutecznie, jak pozwala na to złożone drzewo gry). Jednak 

na własną rękę mogą grać tylko w najprostsze gry. Opierają się na wiedzy. W szczególności korzystają 

z dwóch źródeł wiedzy, jednego podstawowego i jednego opcjonalnego, które pozwalają algorytmom 

wnioskować o prowadzonej grze. 



1. Funkcja oceny statycznej reprezentuje wiedzę o tym, jak dobra jest pozycja na planszy z perspektywy 

jednego gracza. 

2. Porządkowanie ruchów może radykalnie poprawić wydajność wyszukiwania, uwzględniając najpierw 

najbardziej obiecujące ruchy. Gdzie „najbardziej obiecująca” jest wiedza o grze. 

Kolejność ruchów jest opcjonalna, ponieważ zawsze można ją określić pod kątem funkcji oceny 

statycznej: najbardziej obiecującym ruchem jest ten, który prowadzi do tablicy z wyższym wynikiem. 

Do niedawna rzadkością było posiadanie oddzielnej i dedykowanej funkcji zamawiania ruchów i nadal 

nie jest jasne, czy większość gier planszowych przynosi jakiekolwiek korzyści. W przypadku bardzo 

dużych drzew w grach takich jak Go wykazano, że inna heurystyka kolejności ruchów może poprawić 

ogólną wydajność: mianowicie najbardziej obiecujący ruch to ten, który najchętniej wybierze 

przeciwnik. To może nie być to samo, co najlepszy ruch, jak ocenia funkcja oceny statycznej. Regularnie 

różni się to w grach takich jak Go, rozgrywanych przeciwko elitarnym ludzkim przeciwnikom, którzy są 

kształceni w długiej i dobrze ugruntowanej grze setowej (znanej jako joseki in Go). Jeśli ma być 

oddzielona funkcja oceny ruchu od funkcji oceny statycznej, jest drugim źródłem wiedzy. Jest to wciąż 

na tyle rzadkie, że wspominam o tym tutaj ze względu na kompletność, ale w kolejnych sekcjach skupię 

się na funkcji oceny statycznej. 

Prawdopodobieństwo i ocena 

Wartość zwracana przez funkcję oceny statycznej jest probabilistyczną oceną jakości stanowiska. 

Koduje zarówno dobrą pozycję, jak i pewność, że autor komputera lub funkcji jest tego pewien. 

Zakładając, że 1 oznacza pewną wygraną, a 0 pewną przegraną, wartości zbliżone do 1 2 oznaczają 

zarówno remis, jak i brak pewności co do innego wyniku. Ma to sens: wchodząc do meczu w grze 

planszowej, zakłada się, że każdy z graczy może wygrać, obaj mają równe szanse. W grze, która pozwala 

na remisy, takiej jak szachy, może to być również najbardziej prawdopodobny wynik. W doskonałej 

grze informacyjnej dla dwóch graczy, funkcja doskonałej oceny statycznej przypisałaby każdej pozycji 

tylko 0, 1 2 (jeśli gra pozwalała na remisy) lub 1. W Kółko i krzyżyk, jeśli obaj gracze zagrają najlepszy 

ruch w każdej turze , gra zawsze kończy się remisem. Pusta plansza ma wartość 1 2 . W rzeczywistości 

każda plansza na drzewie będzie miała tę samą wartość, chyba że nastąpi po błędnym ruchu. Pokazuje 

to rysunek. 

 

 



Mówi się, że mecz jest słabo rozwiązany, jeśli znany jest wynik z pozycji wyjściowej, tj. jeśli wiemy przed 

rozpoczęciem gry, czy idealna gra doprowadzi do wygranej, przegranej lub remisu. Kółko i krzyżyk 

zostało rozwiązane, podobnie jak Warcaby (remis) i Połącz 4 (pierwszy gracz wygrywa). Silne 

rozwiązanie gry idzie dalej i określa optymalny ruch z dowolnej pozycji na planszy. Jest to 

równoznaczne z możliwością określenia idealnej funkcji oceny statycznej dla dowolnej pozycji. Gry, 

które nie mają doskonałej informacji, również można rozwiązać. Na przykład Zgadnij kto? to wygrana 

pierwszego gracza w 63% przypadków, jeśli obaj gracze grają perfekcyjnie. Statyczna funkcja oceny na 

początku gry, przed wylosowaniem kart, z perspektywy pierwszego gracza wynosi 0:63. Rozwiązywanie 

nawet skromnie skomplikowanych gier to bardzo trudne matematyczne wyzwanie. Rozwiązanie 

Warcabów i Połącz 4 zajęło lata, a większość ekspertów zgadza się, że rozwiązanie dla gry takiej jak 

Szachy nie jest bliskie. Nawet w przypadku najmocniej rozwiązywanych gier i wszystkich słabo 

rozwiązanych, praktyczna sztuczna inteligencja będzie musiała być probabilistyczna. Wartości w funkcji 

oceny statycznej obejmują zarówno jakość pozycji, jak i pewność algorytmu. 

Zakres funkcji punktacji 

Podczas gdy algorytmy minimax mogą działać z 0 dla przegranej i 1 dla wygranej, negamax zakłada, że 

wygrana i przegrana mają tę samą wartość, ale inny znak. Częściej jest przyznawane +k za wygraną i -

k za przegraną, gdzie 0 oznacza remis lub brak pewności, gdzie ±k jest zakresem funkcji. Jak opisano 

wcześniej, niektóre algorytmy wyszukiwania wymagają wartości całkowitych dla funkcji oceny 

statycznej. Zwłaszcza te, które obejmują poprawną wartość w górnej i dolnej granicy i kończą się, gdy 

te granice się zbiegają. W praktyce zdobycie +1 za wygraną i -1 za przegraną może nie być pomocne. 

Często używane są większe wartości. Niektóre algorytmy wyszukiwania działają lepiej, gdy zakres 

wartości jest mały (na przykład ±100), podczas gdy inne preferują większe zakresy. Podczas ustawiania 

małego zakresu ważne jest, aby mieć wystarczająco dużo możliwych wartości, aby przedstawić 

subtelne zmiany jakości pozycji. Algorytm może rozróżniać tylko różne wartości: im większy zakres, tym 

więcej możliwych wartości pośrednich. Wiele prac nad turową sztuczną inteligencją wynikało z 

programów szachowych. Wyniki w szachach są często podawane w kategoriach „wartości” pionka. 

Wspólna skala przypisuje pionkowi wartość 100. Pozwala to na strategiczną punktację na poziomie 

setnej wartości pionka (tzw. „centippawn”). W tej skali wartość wygranej lub przegranej musi 

przekraczać to, co w przeciwnym razie może zwrócić funkcja oceny statycznej. Jeśli funkcja polega 

wyłącznie na liczeniu sztuk za pomocą ich konwencjonalne wartości (biskup i rycerz warte trzy pionki, 

wieże warte pięć, królowa warte osiem), wygrana musi zdobyć więcej niż 30 pionków (±3000 

centipanów). W praktyce stosuje się znacznie większe wartości, aby uwzględnić punktację strategiczną 

i taktyczną, a także bicia bierek, oraz zakres ±10; 000 lub więcej byłoby mądre. 

TWORZENIE FUNKCJI OCENY STATYCZNEJ 

Do niedawnych postępów w uczeniu maszynowym statyczne funkcje oceny były najczęściej 

programowane bezpośrednio. Korzystanie z uczenia maszynowego nie jest niczym nowym. Jednym z 

pierwszych sukcesów gry planszowej w sztuczną inteligencję był program Warcaby Arthura Samuela, 

ukończony w 1956 roku [55]. Wykorzystał prostą formę uczenia maszynowego, aby dostosować 

strategie do przeciwników. Same strategie były jednak ręcznie kodowane. Od 2010 r. funkcje 

ewaluacyjne dla najlepszych AI grających w gry stały się domeną sieci neuronowych, w szczególności 

głębokich sieci neuronowych z własnym wbudowanym przeszukiwaniem drzewa, niezależnie od 

głównego algorytmu przeszukiwania drzewa. W tej sekcji skupię się na ręcznym tworzeniu funkcji 

oceny. W kolejnej sekcji przedstawię podejścia do uczenia maszynowego. 

Pozyskiwanie wiedzy 



Tworzenie funkcji oceny statycznej dla gry planszowej to zadanie polegające na zdobywaniu wiedzy. 

Wymaga zrozumienia dobrego człowieka i przekształcenia go w kod. W niektórych przypadkach 

programista jest ekspertem w grze, ale w większości potrzebni będą przynajmniej inni doradcy. 

Pozyskiwanie wiedzy od dawna stanowi trudność w sztucznej inteligencji, szczególnie w systemach 

eksperckich, które są zaprojektowane tak, aby zawierały zrozumienie eksperta przedmiotowego. 

Stworzenie jednej funkcji oceny, która zawiera całą wiedzę eksperta, jest bardzo trudne. Tak trudne, 

że rzadko się to podejmuje. Zamiast tego zakodowana jest seria funkcji oceny, z których każda 

obejmuje jeden element sytuacji taktycznej lub strategicznej. Na przykład w szachach może istnieć 

funkcja, która zwraca aktualną liczbę pionków dla każdego gracza; inny, który podaje liczbowe 

oszacowanie kontroli każdego gracza nad centrum (ważna uwaga taktyczna); gdzie inna stawia na 

bezpieczeństwo króla; i tak dalej. W końcu może ich być dziesiątki, a nawet setki. Ograniczona domena 

każdej oceny znacznie ułatwia kodowanie i testowanie. Ale algorytm wyszukiwania wymaga 

pojedynczej wartości, a problem łączenia wartości w jedną staje się znaczący. Niedługo wrócimy do 

tego zagadnienia. Jeśli tworzysz własną funkcję oceny statycznej, mądrze jest podzielić rzeczy w ten 

sposób. Ma również tę zaletę, że pozwala rozpocząć grę przeciwko komputerowi i testować sztuczną 

inteligencję przy użyciu tylko najbardziej oczywistych taktyk, a następnie dodać więcej, gdy wyjdą na 

jaw słabości w grze. 

Wrażliwość na kontekst 

„Statyczny” w pojęciu funkcji oceny statycznej odnosi się do faktu, że funkcja powinna zwracać tę samą 

wartość dla tej samej pozycji na planszy. Nie oznacza to jednak, że za każdym razem ten sam kod 

ewaluacyjny działa w ten sam sposób. Szczególnie, gdy funkcja oceny łączy prostsze funkcje, ważność 

tych elementów zmienia się w zależności od tego, jak daleko jesteśmy w grze. Na przykład w grze 

Reversi gracz, który kończy z największą liczbą żetonów w swoim kolorze, wygrywa. Tak więc 

posiadanie wielu liczników w twoim kolorze może wydawać się dobrą rzeczą. I tak jest na końcu. Ale w 

połowie gry najlepszą strategią jest często mieć najmniejszą liczbę żetonów, ponieważ daje to kontrolę 

nad inicjatywą w grze. Gracze Reversi nazywają tę mobilność. Są oczywiście subtelności, a inne błędy 

mogą z łatwością przeważyć nad tym czynnikiem (takie jak pozwolenie przeciwnikowi na przejęcie pola 

narożnego), ale z reguły w grze środkowej kontrolę sprawuje gracz z mniejszą liczbą kontr. Jeśli chcemy 

preferować pozycje z mniejszą liczbą kontr w grze środkowej, ale być bardziej zachłannymi w grze 

końcowej, mamy dwie możliwości. Możemy albo zakodować funkcję zliczającą dyski w taki sposób, aby 

na końcu uzyskiwała więcej dysków, ale karała je wcześniej w grze. Lub możemy przenieść tę złożoność 

o jeden poziom w naszym kodzie, aby funkcja oceniania dysku zawsze zwracała tę samą wartość, ale 

ważymy ją inaczej w czasie. W praktyce najlepszym podejściem jest zwykle kombinacja tych dwóch. 

Niektóre funkcje są łatwiejsze do zakodowania z wbudowaną wrażliwością na kontekst, inne są 

łatwiejsze do dostosowania podczas łączenia. 

Łączenie funkcji punktacji 

W tym samym czasie może działać wiele różnych mechanizmów punktacji. Jeden mechanizm punktacji 

może sprawdzać liczbę jednostek, które kontroluje każda ze stron, inny może sprawdzać schematy 

kontroli terytorium, a jeszcze inny może szukać konkretnych pułapek i obszarów niebezpiecznych. W 

złożonych grach może istnieć dziesiątki, a nawet setki mechanizmów punktacji. Wszystkie te różne 

funkcje oceniania muszą być połączone w jedną wartość, aby mogły być używane przez algorytm 

wyszukiwania. Może to być tak proste, jak dodanie wyników wraz z ustaloną wagą dla każdego z nich. 

Trudną częścią jest określenie, jakie powinny być wagi. Wspomniany powyżej program Samuela 

Checkers wykorzystywał sumę ważoną do połączenia mechanizmów punktacji, a następnie dodał 

prosty algorytm uczenia się, który mógł zmieniać wagi w oparciu o swoje doświadczenie. Jest to dobre 

podejście na początek, ale zwykle konieczne jest ręczne dostrojenie parametrów. Wrócę do nauki wag 



poniżej. W ostatniej części opisałem funkcje oceny, które zmieniają się w trakcie gry i powiedziałem, 

że często są one implementowane poprzez zmianę wag, a nie samych funkcji. Na przykład wysoka 

liczba dysków w Reversi jest niezbędna pod koniec gry, ale może stanowić problem w środku. Na 

przykład w szachach zwyczajowo zwraca się większą uwagę na liczbę kontrolowanych pól na początku 

gry niż na jej końcu. Nie ma sensu posiadanie funkcji „kontrolowanej liczby kwadratów”, która zmienia 

swoje dane wyjściowe w trakcie gry. Bardziej sensowna jest zmiana wagi. Nałożony zestaw funkcji 

punktacji przypomina analizy taktyczne w rozdziale 6: gdzie prymitywne taktyki są łączone w bardziej 

wyrafinowany obraz jakości sytuacji. I ta sama rada, jak je łączyć, dotyczy gier planszowych. Osobiście 

odniosłem sukces (opracowując sztuczną inteligencję dla Reversi i inną abstrakcyjną grę planszową o 

nazwie Atomy) dzięki prostej strukturze pokazanej na rysunku. 

 

 

Niektóre oceny funkcji są sumowane, inne są łączone przez mnożenie. Jedna funkcja może 

reprezentować strategiczną troskę na planszy (np. liczbę kontrolowanych pól), druga może 

reprezentować wagę tej troski (może być ujemna w Reversi w grze środkowej i bardzo pozytywna na 

końcu). . Umożliwienie łatwego komponowania funkcji w ten sposób ułatwia wizualizację strategii 

podczas jej obliczania. 

NAUKA FUNKCJI OCENY STATYCZNEJ 

Ręczne kodowanie funkcji oceny statycznej jest żmudne i podatne na błędy. Od pierwszej gry 

planszowej, w której zastosowano sztuczną inteligencję, było jasne, że pewien rodzaj uczenia 

maszynowego byłby bardzo korzystny. Najwcześniejszym i najprostszym podejściem było 

zastosowanie uczenia maszynowego do wag poszczególnych strategii. Same strategie były proste (takie 

jak liczba elementów na gracza lub liczba kontrolowanych lokalizacji) i każda była wdrażana ręcznie. 

Algorytm uczący się następnie zdecydował, jak ważny powinien być każdy z nich. To podejście było 

wystarczająco silne, aby przynieść wczesne zwycięstwo w Checkers. Kiedy Tesauro zaimplementował 

funkcję oceny dla Backgammona [68], nie polegał na zestawie ręcznie zakodowanych strategii. Zamiast 

tego użył płytkiej sieci neuronowej, aby nauczyć się funkcji oceny od podstaw. To było na tyle udane, 

że TD-Gammon mógł rzucić wyzwanie dobrym ludzkim graczom. Ale nie stało się to wszechobecne. 

Kiedy Deep Blue IBM pokonał Gary'ego Kasparowa, ówczesnego mistrza świata w szachach, firma 

niechętnie podawała zbyt wiele szczegółów na temat swojego wewnętrznego działania (poza 

szczegółami sprzętu, na którym działała, co nie jest zaskoczeniem dla firmy sprzedającej sprzęt). 

Stwierdzili jedynie, że jego funkcja oceny była „złożona” [24] i działała częściowo w sprzęcie, a 

częściowo w oprogramowaniu. Niezależnie od tego, czy korzystał z nauki dostrajania parametrów, czy 

nie, liczba arcymistrzów konsultantów projektu sugeruje, że w dużym stopniu opierał się na 

zdobywaniu wiedzy eksperckiej. Niedawno deweloperzy zajęli się Go, od dawna niesławną najbardziej 

wymagającą grą głównego nurtu dla komputerów. Częścią trudności był brak sukcesu w rozłożeniu 



strategii na indywidualne problemy. W Go nie jest do końca jasne, co naprawdę oznacza terytorium, 

zanim region zostanie rozegrany do ostatniego ruchu. Gracze Expert Go mówią w kategoriach „wagi” i 

„równowagi”, a nawet „piękna” i „brzydoty”, cech, które trudno zamienić w kod. A bez silnego zestawu 

strategii dotyczących komponentów uczenie maszynowe do dostosowywania parametrów nie jest zbyt 

przydatne. Innowacje w Go polegały na opracowaniu technik głębokiego uczenia się specyficznych dla 

gier planszowych, aby uzyskać całą funkcję oceny statycznej, na podstawie opisu planszy ([59] i [60]). 

W tej sekcji opiszę oba podejścia. Z mojego doświadczenia wynika, że proste podejście jest nadal 

przydatne, szczególnie w przypadku prostszych gier planszowych. 

Optymalizacja parametrów wagi 

Mając zestaw indywidualnych strategii, z których każda zwraca wartość liczbową, chcielibyśmy poznać 

odpowiednią serię wag. Wartość każdej strategii jest mnożona przez odpowiadającą jej wagę, a wyniki 

są sumowane w celu uzyskania wyniku statycznej funkcji oceny. 

Naukę tę można przeprowadzić na wiele sposobów, wykorzystując prawie wszystkie techniki z Części 

7 i wiele innych. Która metoda będzie słabo nadzorowana. Nie znamy prawidłowej wartości funkcji 

oceny statycznej, jedyne, co musimy zrobić, to skuteczność sztucznej inteligencji. Zakładamy, że im 

lepszy zestaw wag, tym funkcja oceny statycznej zbliża się do idealnej wartości i tym lepiej gra AI. 

Zasadniczo istnieją dwa sposoby podejścia do określania sukcesu. 

1. Możemy grać dalej w grze i sprawdzać, czy wartość pozycji staje się wyraźniejsza, i wykorzystać tę 

późniejszą wartość do aktualizacji wcześniejszych wag. 

2. Możemy zagrać przeciwko sobie dwiema wersjami AI, z różnymi wagami i zobaczyć, która wygra. 

Pierwsze podejście jest zasadniczo tym, które zostało użyte w programie Samuela Checkers, gdzie było 

znane jako „kopia zapasowa”. Skutecznie wykorzystuje wyszukiwanie w drzewie (przy użyciu 

dowolnego algorytmu opisanego w tym rozdziale) w celu poprawy. Jeśli wyszukiwanie kilka ruchów do 

przodu poprawia wydajność, to być może możemy nauczyć się, aby funkcja oceny zwracała teraz to, 

co zwróci w kilku ruchach wyszukiwania. Jest to skuteczne i wydajne, ale wiąże się z poważnym 

problemem ładowania początkowego. Jeśli wagi są takie, że funkcja jest straszna, to będziemy się tylko 

uczyć oczekiwanej przyszłej wartości strasznego oceniającego. Aby tego uniknąć, niektóre wagi są 

często ustalane. W Warcabach była to liczba sztuk, w Szachach może to być całkowita wartość sztuk. 

W obu przypadkach ustalenie wartości zakotwicza funkcję oceny i sprawia, że jeśli bieżąca wersja gra 

fatalnie, zostanie to odzwierciedlone w nauce. Wydajność jest teraz mniejszym problemem niż w 

latach pięćdziesiątych. Możemy z łatwością uruchamiać setki kompletnych gier na sekundę na sprzęcie 

klasy konsumenckiej (zakładając, że przeprowadzamy bardzo mało wyszukiwania). Możliwe jest użycie 

formy wspinaczki górskiej, korzystając z algorytmu, który widzieliśmy w rozdziale 7.2.2 (przypomnijmy, 

że optymalizację możemy postrzegać jako znajdowanie wysokich punktów sprawności lub niskich 

punktów energii: w tym przypadku to drugie jest bardziej powszechne i algorytm ten jest zwykle 

nazywany „zejściem gradientowym”). Podsumowując: z początkowego zestawu losowych wag, zmutuj 

kolejno każdą wagę i rozegraj grę przeciwko oryginalnemu zestawowi. Następnie zostaje popełniona 

mutacja, która prowadzi do największej poprawy, a algorytm rozpoczyna się od nowa. Jeśli wszystkie 

mutacje są gorsze, zapisz aktualny zestaw i zacznij od nowa z nowymi losowymi wagami. Aby użyć tego 

podejścia, lepiej jest, aby ani sztuczna inteligencja, ani gra nie były bardzo losowe. Jeśli znacznie gorsza 

mutacja wag może się powieść wyłącznie przez przypadek, zwiększa się prawdopodobieństwo, że 

algorytm zboczy do uboższego obszaru przestrzeni stanów lub będzie krążył między równoważnymi 

wagami, podążając jedynie za przypadkowym przypadkiem. Technika ta wspiera losowość, jak 

widzieliśmy w rozdziale 7.2.4 o symulowanym wyżarzaniu, niewielka losowość może pomóc w 

uniknięciu lokalnych minimów. Ale im więcej losowości, tym wolniej algorytm zbliża się do najlepszych 



wag. W praktyce oba podejścia są często łączone. System nauczy się wag, grając przeciwko sobie, ale 

także pozwoli na drobne poprawki tych wag za pomocą wyszukiwania z wyprzedzeniem. Wyszukiwanie 

z osadzaniem jako część procesu uczenia się ma również zastosowanie, gdy nie stosujemy prostszych 

strategii tworzenia elementów, jak zobaczymy w następnej sekcji. 

Sieci neuronowe i głębokie uczenie 

W poprzedniej części opisałem uczenie się funkcji oceny statycznej z wektora ocen poszczególnych 

strategii. Każda ocena komponentu działa na bieżącej pozycji planszy, aby zwrócić liczbę. W wielu 

przypadkach jest to najbardziej praktyczne, ponieważ pozwala wiedzy eksperckiej przyczynić się do 

jakości sztucznej inteligencji. Jednak w przypadku sieci neuronowych, a zwłaszcza nadejścia głębokiego 

uczenia, te pośrednie oceny można usunąć, a sztuczna inteligencja może otrzymać zadanie uczenia się 

funkcji oceny bezpośrednio z pozycji tablicy. TD-Gammon, odnoszący sukcesy Backgammon grający w 

sztuczną inteligencję z lat 90., z powodzeniem zastosował to podejście. Zastosowano uczenie różnic 

czasowych (TD), rodzaj sieci neuronowej. Jednak losowość Backgammona wydawała się szczególnie 

pasować do tego podejścia, a próby zastosowania jej w innych grach – szczególnie doskonałych grach 

informacyjnych – były mniej udane. Dopiero pojawienie się gry Deep Mind’s Go ze sztuczną 

inteligencją, której kulminacją było AlphaZero (zero dla „wiedzy zerowej”: tj. uczy się wszystkiego od 

zera), pokazało, że to podejście może z łatwością przewyższyć zestaw strategii zoptymalizowanych pod 

kątem rąk zarówno w Go, jak i w szachach. Alpha Go Zero wykorzystuje głęboką sieć neuronową, 

składającą się z wielu warstw filtrów konwolucyjnych, które pobierają dane o płytce i konwertują je na 

parametry. Jest to podejście podobne do opisanego w rozdziale 6, wykorzystujące filtry pochodzące z 

przetwarzania obrazu do obliczania informacji taktycznych. Specyficzna architektura sieci jest opisana 

w artykule Alpha Go, sama w sobie nie jest ani rewolucyjna, ani szczególnie niezwykła. Innowacja 

polega na sposobie uczenia sieci, jak pokazano na rysunku.  

 

 

Sieć przyjmuje reprezentację tablicy i zwraca funkcję oceny. Zwraca również kolejność możliwych 

ruchów (przypomnijmy, że widzieliśmy, że kolejność ruchów ma znaczenie dla wydajności 

wyszukiwania). Reprezentują one prawdopodobieństwo wybrania każdego ruchu. Algorytm 

wielokrotnie odtwarza się za pomocą sieci neuronowej. Przy każdym ruchu wykonuje przeszukiwanie 

drzewa Monte Carlo. Wyszukiwanie drzew oblicza kolejność ruchów, czyli ich względną jakość. 

Całkowita wartość aktualnej pozycji nie jest potrzebna. Sieć jest następnie szkolona tak, aby kolejność 

ruchów, które generuje, była bardziej zgodna z kolejnością ruchów zwracanych przez wyszukiwanie w 

drzewie. Pośrednio poprawia to funkcję oceny, ale pozwala systemowi uczyć się znacznie szybciej, 

ponieważ dopasowuje większy zestaw kryteriów, ułatwiając zaliczenie zadania przypisania. Alpha Go 

Zero reprezentuje obecny stan wiedzy w grach planszowych AI. Artykuł zawiera wystarczająco dużo 

szczegółów, aby można go było odtworzyć za pomocą jednego z bezpłatnych zestawów narzędzi do 

głębokiego uczenia się (takich jak Keras i własny TensorFlow firmy Google). Kod źródłowy kilku replik 

jest dostępny w serwisie GitHub, ale w chwili pisania tego artykułu żadna z nich nie osiągnęła takiego 



samego poziomu wydajności, jak podano w artykule. Nie wysłałem jeszcze sztucznej inteligencji do gry 

planszowej przy użyciu tej techniki, ale lubiłem z nią eksperymentować. I chociaż nie mogę twierdzić, 

że zbudowałem coś tak zdumiewającego, jak mistrz świata Go AI, stwierdziłem, że stosunkowo łatwo 

jest stworzyć systemy, które pokonają mnie w prostszych grach, takich jak Reversi i Atoms. To 

ekscytujący czas w grze planszowej AI, ale pole jest w szybkim tempie. Nie jest jeszcze jasne, na 

przykład, czy te podejścia całkowicie wyprą silniki ręcznie dostrajane, oparte na wiedzy eksperckiej. 

Chociaż opieram swoją opinię wyłącznie na intuicji, podejrzewam, że połączenie głębokiego uczenia 

się wiedzy zerowej i wiedzy eksperckiej może okazać się jeszcze silniejsze. 



ZARZĄDZANIE WYKONANIEM 

W grze dostępne są tylko ograniczone zasoby procesora. Tradycyjnie większość z nich była 

wykorzystywana do tworzenia świetnej grafiki: główna siła napędowa gier na rynek masowy. 

Większość ciężkiego przetwarzania graficznego jest teraz wykonywana na GPU, ale nie w całości. 

Szybsze procesory pozwoliły również na stały wzrost budżetu procesora przeznaczonego dla twórców 

sztucznej inteligencji, co oznacza, że techniki zbyt kosztowne w pewnym momencie mogą być teraz 

wdrażane na nawet skromnym sprzęcie mobilnym. Nie jest rzadkością, że sztuczna inteligencja ma 

więcej niż 50% czasu procesora, chociaż 5 do 25% jest bardziej powszechnym zakresem. Nawet przy 

dłuższym dostępnym czasie wykonywania, czas procesora może łatwo zostać pochłonięty przez 

odnajdywanie ścieżek, złożone podejmowanie decyzji i analizę taktyczną. Sztuczna inteligencja jest 

również z natury niespójna. Czasem potrzeba dużo czasu na podjęcie decyzji (np. zaplanowanie trasy), 

a czasem wystarczy niewielki budżet (poruszanie się po trasie). Wszystkie twoje postacie mogą 

potrzebować pathfindingu w tym samym czasie, a wtedy możesz mieć setki klatek, w których nic się 

nie dzieje z AI. Dobry system sztucznej inteligencji wymaga udogodnień, które pozwolą najlepiej 

wykorzystać ograniczony czas przetwarzania. Są na to trzy główne elementy: podzielenie czasu 

wykonania między sztuczną inteligencję, która tego potrzebuje, posiadanie algorytmów, które mogą 

działać po trochu w kilku klatkach, oraz, gdy zasoby są ograniczone, preferencyjne traktowanie 

ważnych postaci. W tym rozdziale przyjrzymy się tym kwestiom zarządzania wydajnością, aby stworzyć 

kompleksowe narzędzie do planowania SI. Rozwiązanie jest motywowane przez sztuczną inteligencję, 

a bez złożonej sztucznej inteligencji rzadko jest potrzebne. Ale programiści z dobrym systemem 

planowania AI zwykle używają go również do wielu innych celów. Widziałem szereg aplikacji dla dobrej 

infrastruktury harmonogramowania: przyrostowe ładowanie nowych obszarów poziomu, zarządzanie 

teksturami, logikę gry, harmonogramowanie dźwięku i aktualizacje fizyki kontrolowane przez systemy 

planowania pierwotnie zaprojektowane z myślą o sztucznej inteligencji. 

PLANOWANIE 

Wiele elementów gry zmienia się błyskawicznie i trzeba je przetwarzać w każdej klatce. Znaki na 

ekranie są zwykle animowane, co wymaga aktualizacji geometrii w celu wyświetlenia każdej klatki. 

Położenie i ruch obiektów na świecie są przetwarzane przez system fizyki. Wymaga to częstych 

aktualizacji, aby prawidłowo przenosić obiekty w przestrzeni oraz aby odpowiednio odbijały się i 

wchodziły w interakcje. Aby rozgrywka była płynna, dane wejściowe użytkownika muszą być szybko 

przetwarzane, a informacje zwrotne dostarczane na ekranie. Natomiast AI kontrolująca niektóre 

postacie zmienia się znacznie rzadziej. Jeśli jednostka wojskowa porusza się po całej mapie gry, jej trasę 

można obliczyć raz, a następnie przebyć trasę aż do osiągnięcia celu. Podczas walki powietrznej 

samolot AI może być zmuszony do wykonywania skomplikowanych obliczeń ruchu w każdej klatce, aby 

pozostać w kontakcie ze swoją ofiarą. Ale kiedy samolot zdecyduje, kogo lecieć, nie musi tak często 

myśleć taktycznie i strategicznie. System planowania zarządza, które zadania i kiedy mają zostać 

uruchomione. Radzi sobie z różną częstotliwością wykonywania i różnym czasem trwania zadań. 

Powinno to pomóc w wygładzeniu profilu wykonywania gry, aby nie Wydajność owały duże szczyty 

przetwarzania. System planowania w tej sekcji będzie wystarczająco ogólny dla większości aplikacji do 

gier, AI i innych. Kluczową cechą przy projektowaniu harmonogramu jest szybkość. Nie chcemy spędzać 

dużo czasu na przetwarzaniu kodu harmonogramu, zwłaszcza, że jest on stale uruchamiany, wykonując 

dziesiątki, jeśli nie setki, a nawet tysiące zadań zarządzania w każdej klatce. 

HARMONOGRAM 

Harmonogramy działają, przydzielając pulę czasu wykonania do różnych zadań, w oparciu o to, które z 

nich potrzebują czasu. Różne zadania AI mogą i powinny być wykonywane z różną częstotliwością. 



Możemy po prostu zaplanować, aby niektóre zadania były uruchamiane co kilka klatek, a inne, aby były 

uruchamiane częściej. Sztuczna inteligencja jest dzielona i rozłożona na wiele ramek. Jest to potężna 

technika zapewniająca, że gra nie zajmuje zbyt dużo czasu AI i że bardziej złożone zadania mogą być 

wykonywane rzadko. Pokazano to schematycznie na rysunku  

 

Jest to zgodne z tym, czego zwykle oczekiwalibyśmy od inteligentnych postaci. Prawdziwi ludzie przez 

cały czas podejmują proste decyzje w ułamku sekundy, takie jak podstawowa kontrola ruchu. 

Przetwarzanie informacji sensorycznych zajmuje nam trochę więcej czasu (na przykład reakcja na 

nadlatujący pocisk), ale przetwarzanie to trwa trochę dłużej. Podobnie rzadko podejmujemy decyzje 

taktyczne i strategiczne na dużą skalę: najwyżej co kilka sekund. Te decyzje na dużą skalę są zazwyczaj 

najbardziej czasochłonne. Kiedy jest wiele postaci, każda z własną sztuczną inteligencją, możemy użyć 

tej samej techniki krojenia, aby wykonać tylko kilka znaków na każdej klatce. Jeśli 100 znaków ma 

aktualizować swój stan co 30 klatek (raz na sekundę), to możemy przetworzyć 3 lub 4 znaki na każdą 

ramkę. 

Częstotliwości 

Harmonogram przyjmuje zadania, z których każde ma powiązaną częstotliwość, która określa, kiedy 

należy je uruchomić. W każdym przedziale czasowym harmonogram jest wywoływany, aby zarządzać 

całym budżetem AI. Decyduje, jakie zachowania należy uruchomić i wywołuje je. Odbywa się to 

poprzez zliczanie liczby przesłanych ramek. Wartość ta jest zwiększana za każdym razem, gdy 

wywoływany jest program planujący. Łatwo jest przetestować, czy każde zachowanie powinno być 

uruchamiane, sprawdzając, czy liczba klatek jest równomiernie podzielna przez częstotliwość. Operacja 

dzielenia modulo na liczbach całkowitych (%) jest wprawdzie jedną z najwolniejszych operacji 

matematycznych na liczbach całkowitych na większości sprzętu, ale ponieważ jest dostarczana na 

sprzęcie i ponieważ potrzebujemy ich stosunkowo niewiele, będzie wystarczająco szybka do tego 

zastosowania. To podejście samo w sobie cierpi na zlepianie się: niektóre ramki bez uruchomionych 

zadań i inne ramki z kilkoma zadaniami dzielącymi budżet. Na rysunku widzimy z tym problem 

 



Istnieją trzy zachowania o częstotliwościach 2, 4 i 8. Za każdym razem, gdy pojawia się zachowanie B, 

A zawsze działa. Podobnie za każdym razem, gdy działa zachowanie C, uruchamiane są zarówno B, jak 

i A. Jeśli celem jest rozłożenie obciążenia, to jest to słabe rozwiązanie. W tym przypadku częstotliwości 

kolidują ze sobą, ponieważ mają wspólny dzielnik (dzielnik to liczba, którą można podzielić na inną całą 

liczbę razy). Tak więc 1, 2 i 3 są jedynymi dzielnikami 6. Wspólny dzielnik to taki, który dzieli się na zbiór 

liczb. Tak więc 8 i 12 mają trzy wspólne dzielniki: 1, 2 i 4. Wszystkie liczby mają 1 jako dzielnik, ale tutaj 

nie ma to znaczenia. To wyższe liczby powodują problemy. Pierwszym krokiem do rozwiązania 

problemu jest próba wybrania częstotliwości, które są względnie pierwsze: te, które nie mają liczby, 

która dzieli się na wszystkie (oprócz 1, oczywiście). Na rysunku 10.3 uczyniliśmy oba zachowania B i C 

częstszymi, ale mamy mniej problemów ze starciem, ponieważ są one względnie pierwsze. 

 

Faza 

Jednak nawet stosunkowo pierwsze częstotliwości nadal się ze sobą kolidują. Przykład pokazuje trzy 

zachowania o częstotliwościach 2, 3 i 5. Co 6 klatek, zachowania A i B są sprzeczne, a co 30 klatek, 

wszystkie są sprzeczne. Uczynienie częstotliwości względnie pierwszorzędnymi sprawia, że punkty 

kolizji są rzadsze, ale ich nie eliminuje. Aby rozwiązać problem, do każdego zachowania dodajemy 

dodatkowy parametr. Ten parametr, zwany fazą, nie zmienia częstotliwości, ale przesuwa przesunięcie 

w momencie wywołania zachowania. Wyobraź sobie trzy zachowania, wszystkie z częstotliwością 3. 

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, wszystkie będą działać w tym samym czasie – co trzy klatki. 

Gdybyśmy mogli je przesunąć, mogłyby one działać w kolejnych klatkach, więc każda klatka miałaby 

uruchomione jedno zachowanie, ale wszystkie zachowania byłyby uruchamiane co trzy klatki. 

Pseudo kod 

Podstawowy harmonogram możemy wdrożyć w następujący sposób: 

1 class FrequencyScheduler: 

2 # The data per behavior to schedule. 

3 class BehaviorRecord: 

4 thingToRun: function 

5 frequency: int 

6 phase: int 

7 

8 # The list of behavior records. 

9 behaviors: BehaviorRecord[] 

10 

11 # The current frame number. 

12 frame: int 



13 

14 # Adds a behavior to the list. 

15 function addBehavior(func: function, frequency: int, phase: int): 

16 # Compile and add the record. 

17 record = new Record() 

18 record.functionToCall = func 

19 record.frequency = frequency 

20 record.phase = phase 

21 behaviors += record 

22 

23 # Called once per frame. 

24 function run(): 

25 # Increment the frame number. 

26 frame += 1 

27 

28 # Go through each behavior. 

29 for behavior in behaviors: 

30 # If it is due, run it. 

31 if behavior.frequency % (frame + behavior.phase): 

32 behavior.thingToRun() 

Uwagi dotyczące implementacji 

Wartość fazy jest dodawana do wartości czasu bezpośrednio przed wykonaniem podziału 

modularnego. Jest to najskuteczniejszy sposób włączenia fazy. Może wydawać się jaśniejsze 

sprawdzenie czegoś takiego: 

time % frequency == phase 

Dodanie fazy pozwala jednak na użycie wartości fazy większych niż częstotliwość. Jeśli chcesz 

zaplanować uruchamianie 100 agentów co 10 klatek, możesz wykonać następujące czynności: 

1 for i in 1..100: 

2 behavior[i].frequency = 10 

3 behavior[i].phase = i 

Jest to mniej podatne na błędy; jeśli programista zmieni częstotliwość, ale nie fazę, zachowanie nie 

przestanie nagle być wykonywane. 



Wydajność  

Harmonogram to O(1) w pamięci i O(n) w czasie, gdzie n to liczba zarządzanych zachowań. 

Dostęp bezpośredni 

Ten algorytm jest odpowiedni w sytuacjach, w których Wydajność uje rozsądna liczba zachowań 

(dziesiątki lub setki) i gdy częstotliwości są dość małe. Sprawdzenie jest konieczne, aby upewnić się, że 

każde zachowanie musi zostać uruchomione. Może się zdarzyć, że kilka zachowań zawsze działa razem 

(jak w przykładzie 100 agentów w poprzednich uwagach dotyczących implementacji). W takim 

przypadku sprawdzanie każdego ze 100 jest prawdopodobnie marnotrawstwem. Jeśli twoja gra ma 

tylko ustaloną liczbę znaków i wszystkie mają tę samą częstotliwość, możesz po prostu skonfigurować 

tablicę ze wszystkimi zachowaniami, które będą uruchamiane razem, przechowywanymi na liście w 

jednym elemencie tablicy. Ze stałą częstotliwością do elementu można uzyskać bezpośredni dostęp, a 

wszystkie zachowania są uruchamiane. Będzie to wtedy O(m) w czasie, co oznacza liczbę zachowań do 

uruchomienia. 

Pseudo kod 

Może to wyglądać następująco 

1 class DirectAccessFrequencyScheduler: 

2 # The data for a set of behaviors with one 

3 # frequency. 

4 class BehaviorSet: 

5 functionLists: function[] 

6 frequency: int 

7 

8 # The multiple sets, one for each frequency needed. 

9 sets: BehaviorSet[] 

10 

11 # The current frame number. 

12 frame: int 

13 

14 # Add a behavior to the list. 

15 function addBehavior(func: function, frequency: int, phase: int): 

16 # Find the correct set. 

17 set: BehaviorSet = sets[frequency] 

18 # Add the function to the list. 

19 set.functionLists[phase] += func 



20 

21 # Called once per frame. 

22 function run(): 

23 # Increment the frame number. 

24 frame += 1 

25 

26 # Go through each frequency set. 

27 for set in sets: 

28 # Calculate the phase for this frequency. 

29 phase: int = set.frequency % frame 

30 

31 # Run the behaviors in the appropriate location 

32 # of the array. 

33 for func in functionLists[phase]: 

34 func() 

Struktury danych i interfejsy 

Element danych zestawu zawiera instancje BehaviorSet. W oryginalnej implementacji wykorzystałem 

operację for...in..., aby uzyskać elementy zestawu w dowolnej kolejności. W tej implementacji zestaw 

jest również używany jako tablica mieszająca, wyszukująca wpis według jego wartości częstotliwości. 

Jeśli istnieje pełny zestaw częstotliwości do maksimum (np. jeśli maksymalna częstotliwość wynosi 5, 

a istnieją instancje BehaviorSet dla częstotliwości 4, 3 i 2), wtedy może użyć wyszukiwania tablicowego 

według częstotliwości, a nie tablicy mieszającej. 

Wydajność  

Jest to O(fp) w czasie, gdzie f to liczba różnych częstotliwości, a p to liczba zachowań na wartość fazy. 

Jeśli wszystkie elementy tablicy mają pewną zawartość (tj. wszystkie fazy mają odpowiadające sobie 

zachowania), to zgodnie z obietnicą będzie to równe O(m). Przechowywanie to O(fFp), gdzie F jest 

średnią używaną częstotliwością. W przypadku stałej liczby zachowań może to być dobre rozwiązanie, 

ale jest głodne pamięci i nie zapewnia dobrego wzrostu wydajności, gdy używanych jest wiele różnych 

częstotliwości i wartości fazowych. W tym przypadku oryginalna implementacja, z pewnego rodzaju 

hierarchicznym harmonogramowaniem (omówionym w dalszej części sekcji), jest prawdopodobnie 

optymalna. 

Jakość fazy 

Obliczenie dobrych wartości faz w celu uniknięcia skoków może być trudne. Nie jest intuicyjnie jasne, 

czy określony zestaw wartości częstotliwości i fazy doprowadzi do regularnego skoku, czy nie. 

Naiwnością jest oczekiwać, że deweloper, który integruje komponenty gry, będzie w stanie ustawić 

optymalne wartości faz. Deweloper generalnie będzie miał jednak lepsze wyobrażenie o tym, jakie 

powinny być względne częstotliwości. Możemy stworzyć metrykę, która mierzy ilość akumulacji, która 



wystąpi w implementacji częstotliwości i fazy. Daje to informację zwrotną dotyczącą oczekiwanej 

jakości programu planującego. Po prostu próbkujemy dużą liczbę różnych losowych wartości czasu i 

gromadzimy statystyki dotyczące liczby uruchamianych zachowań. Próbkowanie milionów ramek dla 

dziesiątek zadań zajmie tylko kilka sekund. Otrzymujemy statystyki minimalne, maksymalne, średnie i 

dystrybucyjne. Optymalne planowanie będzie miało mały rozkład, z wartościami minimalnymi i 

maksymalnymi zbliżonymi do średniej. 

Automatyczne fazowanie 

Nawet przy dobrej jakości sprzężeniu zwrotnym zmiana wartości faz nie jest intuicyjna. Lepiej byłoby 

przejąć ciężar ustawiania faz od dewelopera. Możliwe jest obliczenie dobrego zestawu faz dla zestawu 

zadań o różnych częstotliwościach. Dzięki temu program planujący może ujawnić oryginalną 

implementację, przyjmując częstotliwość tylko dla każdego zadania. 

Metoda Wrighta 

Wright i Marshall, pierwsi, którzy dogłębnie napisali o harmonogramowaniu gier przez sztuczną 

inteligencję (chociaż było ono powszechnie używane przez wielu programistów w podobnej formie), 

dostarczyli prosty i potężny algorytm stopniowania. Kiedy nowe zachowanie jest dodawane do 

harmonogramu, z częstotliwością f, wykonujemy próbny przebieg harmonogramu dla ustalonej liczby 

ramek w przyszłości. Zamiast wykonywać zachowania w tym próbnym przebiegu, po prostu liczymy, 

ile zostałoby wykonanych. Znajdujemy klatkę z najmniejszą liczbą zachowań związanych z bieganiem. 

Wartość fazy dla zachowania jest ustawiona na liczbę klatek do przodu, przy której Wydajność uje to 

minimum. Stała liczba klatek to zwykle ręcznie ustawiana liczba, którą można znaleźć 

eksperymentalnie. W idealnym przypadku byłaby to najmniejsza wspólna wielokrotność (LCM) ze 

wszystkich wartości częstotliwości używanych w harmonogramie. Zazwyczaj jednak jest to duża liczba 

i niepotrzebnie spowalnia algorytm (dla częstotliwości 2, 3, 5, 7 i 11 mamy LCM 2310). Rysunek 

pokazuje to w działaniu.  

 

Zachowanie jest dodawane z częstotliwością 5 klatek. Widzimy, że w ciągu następnych 10 klatek 

(łącznie z obecną) klatki 3 i 8 mają najmniej połączonych zachowań. Możemy zatem użyć wartości fazy 

równej 3. To podejście jest doskonałe w praktyce. Ma teoretyczną szansę, że nadal będzie wytwarzał 

ciężkie kolce, jeśli lookahead nie jest przynajmniej tak duży, jak rozmiar LCM. 

Kolce pojedynczego zadania 

Używając względnie pierwszych częstotliwości i obliczonych przesunięć fazowych, możesz 

zminimalizować liczbę klatek, które mają skoki w czasie AI, rozprowadzając ciężką pracę. W większości 

przypadków takie podejście jest wystarczające do zaplanowania AI i może być bardzo przydatne w 

przypadku innych elementów gry, które trzeba wykonywać tylko okazjonalnie. Jednak w niektórych 

przypadkach uruchomienie fragmentu kodu jest tak kosztowne, że samoczynnie spowoduje skok, jeśli 



zostanie uruchomiony w ramce. Bardziej zaawansowani planiści muszą umożliwiać uruchamianie 

procesów w wielu ramkach. Są to procesy przerywalne. 

PROCESY PRZERWANIA 

Proces przerywalny to taki, który można wstrzymać i wznowić w razie potrzeby. Złożone algorytmy, 

takie jak odnajdywanie ścieżek, powinny być uruchamiane tylko przez krótki czas w każdej klatce. Po 

upływie wystarczającego czasu wynik będzie dostępny do użycia, ale nie zakończy się na tej samej 

klatce, w której się rozpoczął. W przypadku wielu algorytmów całkowity czas, jaki wykorzystuje 

algorytm, jest zdecydowanie za duży dla jednej klatki, ale w przypadku małych bitów nie zagraża to 

budżetowi. 

Wątki 

Istnieje już ogólne narzędzie programistyczne do realizacji dowolnego procesu przerywanego. Wątki 

są dostępne na wszystkich maszynach do gier (z wyjątkiem niektórych odmian wbudowanych 

procesorów o tak ograniczonych możliwościach, że i tak byłoby mało prawdopodobne, abyś był w 

stanie uruchomić złożoną sztuczną inteligencję). Wątki umożliwiają wstrzymywanie fragmentów kodu 

i powrót do nich w późniejszym czasie. Większość systemów wątków przełącza się między wątkami 

automatycznie za pomocą mechanizmu zwanego wielozadaniowością z wywłaszczaniem. Jest to 

mechanizm, w którym kod jest wstrzymywany, niezależnie od tego, co robi. Wszystkie jego ustawienia 

są zapisywane, a następnie w jego miejsce do procesora ładowany jest kolejny kod. Ta funkcja jest 

realizowana na poziomie sprzętowym i często jest zarządzana przez system operacyjny. Mogliśmy 

skorzystać z wątków, umieszczając czasochłonne zadania we własnym wątku. W ten sposób 

uniknęlibyśmy stosowania specjalnego systemu planowania. Niestety, mimo że jest proste w realizacji, 

często nie jest to sensowne rozwiązanie. Przełączanie między wątkami polega na rozładowaniu 

wszystkich danych dla wychodzącego wątku i ponownym załadowaniu wszystkich danych dla nowego 

wątku. To dodaje dużo czasu. Każdy przełącznik wiąże się z opróżnianiem pamięci podręcznej i 

wykonywaniem wielu czynności porządkowych. Wielu programistów, słusznie, unikało używania wielu 

wątków. Chociaż kilkadziesiąt wątków może nie powodować zauważalnych spadków wydajności na 

komputerze, użycie wątku w grze strategicznej czasu rzeczywistego (RTS) dla algorytmu odnajdywania 

ścieżki każdej postaci byłoby nadmierne. 

Wątki oprogramowania 

W przypadku większej liczby jednoczesnych zachowań najczęstszym rozwiązaniem jest ręczny 

harmonogram. Wymaga to napisania zachowań, aby zwracały kontrolę po przetworzeniu przez krótki 

czas. Podczas gdy sprzęt może ręcznie włączać i uruchamiać proces wątkowy, planista polega na tym, 

że zachowuje się ładnie i oddaje kontrolę po krótkim okresie przetwarzania. Ma to tę zaletę, że planista 

nie musi zarządzać czyszczeniem i porządkowaniem w celu zmiany wątku; zakłada, że zadanie zapisało 

wszystkie potrzebne dane (i tylko te, których potrzebował) przed zwróceniem kontroli. Takie podejście 

do planowania jest znane jako „wątki programowe” lub „wątki lekkie” (chociaż to ostatnie jest również 

używane w znaczeniu mikro-wątków; patrz poniżej), a ogólne podejście nazywa się 

„wielozadaniowością kooperacyjną”. System harmonogramowania, któremu się przyglądaliśmy do tej 

pory, radzi sobie z procesami przerywanymi bez modyfikacji. Trudność polega na zapisaniu zachowań 

do zaplanowania. Zachowania zaplanowane z częstotliwością 1 będą wywoływane w każdej klatce. Jeśli 

kod jest napisany w taki sposób, że wykonanie nieco większego przetwarzania zajmuje tylko chwilę, a 

następnie zwraca, ponowne wywołanie w końcu zapewni mu czas na ukończenie. 

Mikro-wątki 



Chociaż systemy operacyjne obsługują wątki, często dodają dużo dodatkowego przetwarzania i 

narzutów. To obciążenie pozwala im lepiej zarządzać przełączaniem wątków — w celu śledzenia 

błędów lub obsługi zaawansowanego zarządzania pamięcią. Ten narzut może być niepotrzebny w grze, 

a wielu programistów eksperymentowało z pisaniem własnego kodu przełączania wątków, czasami 

nazywanego mikro-wątkami (lub błędnie lekkimi wątkami). Zmniejszając narzut wątków, można 

osiągnąć stosunkowo szybką implementację wątków. Jeśli kod w każdym wątku jest świadomy sposobu 

przełączania wątków, może uniknąć operacji, które ujawniają wykonane skróty. Takie podejście daje 

bardzo szybki kod, ale może być również niezwykle trudne do debugowania i rozwijania. Chociaż może 

być odpowiedni do obsługi niewielkiej liczby kluczowych systemów, tworzenie całej gry w ten sposób 

może być koszmarem. Osobiście zawsze trzymałem się od tego z daleka, ale wiem, że są programiści, 

którzy nie mają nic przeciwko mieszaniu tego podejścia z niektórymi innymi technikami planowania w 

tej sekcji. 

Hiperwątki i wiele rdzeni 

Na komputerach PC i ostatnich generacjach konsol możliwe jest nowe podejście do wątków. 

Nowoczesne procesory mają kilka oddzielnych potoków przetwarzania, z których każdy działa w tym 

samym czasie. Najnowsze komputery PC i bieżąca generacja maszyn do gier mają wiele rdzeni: wiele 

kompletnych procesorów na jednym kawałku krzemu. Podczas normalnej pracy procesor dzieli swoje 

zadanie wykonania na porcje i wysyła porcję do każdego potoku. Następnie pobiera wyniki i łączy je ze 

sobą (czasami zdając sobie sprawę, że musi wrócić i zrobić coś ponownie, ponieważ wyniki jednego 

potoku są sprzeczne z wynikami innego). 

Hyper-threading to technologia, w której te potoki mają własny wątek do przetworzenia; różne wątki 

działają dosłownie w tym samym czasie. Na maszynach wielordzeniowych każdemu procesorowi 

można nadać własny wątek. Wydaje się jasne, że ta równoległa architektura będzie coraz bardziej 

wszechobecna na komputerach PC, konsolach i przenośnych urządzeniach do gier. Jest potencjalnie 

bardzo szybki. Wątki są nadal przełączane w normalny sposób, więc dla dużej liczby wątków nadal nie 

jest to najbardziej wydajne rozwiązanie. 

Jakość usługi 

Producenci konsol mają rygorystyczne wymagania, które muszą zostać spełnione, zanim gra zostanie 

wydana na ich platformę. Liczba klatek na sekundę jest oczywistą oznaką jakości dla graczy, a wszyscy 

producenci konsol określają, że liczba klatek na sekundę powinna być stała.1 Częstotliwości klatek 30, 

60 i (z nadejściem VR) 90 Hz są najbardziej powszechne i wymagają przetwarzania wszystkich gier być 

zakończone w 33, 16 lub 11 milisekund.  

Przy 60 Hz, jeśli całe przetwarzanie zajmuje 16 milisekund, wszystko jest w porządku. Jeśli zostanie to 

zrobione w 15 milisekund, to też w porządku, ale konsola czeka na dodatkową milisekundę, nie robiąc 

nic. To czas, który można by wykorzystać, by uczynić grę bardziej imponującą - dodatkowy efekt 

wizualny, symulację tkaniny czy kilka dodatkowych kości w szkielecie postaci. Z tego powodu budżety 

czasowe są zwykle przesuwane tak blisko limitu, jak to tylko możliwe. Aby mieć pewność, że liczba 

klatek na sekundę nie spadnie, bardzo ważne jest, aby ograniczyć czas, w jakim zajmie grafika, fizyka i 

sztuczna inteligencja. Często bardziej akceptowalne jest posiadanie długoterminowego komponentu 

niż komponentu, który podlega gwałtownym wahaniom. System planowania, który opisałem do tej 

pory, oczekuje, że zachowania będą działać przez krótki czas. Ufa, że fluktuacje czasu działania uśrednią 

wszelkie różnice, aby zapewnić stały czas AI. W wielu przypadkach to po prostu nie wystarczy i 

konieczna jest większa kontrola. Synchronizacja wątków może być trudna. Jeśli zachowanie jest zawsze 

przerywane (tj. przez przełączenie wątku), zanim może zwrócić wynik, to jego postać może po prostu 

stać w miejscu i nic nie robić. Niewielka zmiana w ilości przetwarzania może często powodować tego 



rodzaju problem, który jest bardzo trudny do debugowania, a może być jeszcze trudniejszy do 

naprawienia. Idealnie chcielibyśmy system to pozwala nam kontrolować całkowity czas wykonania, 

jednocześnie będąc w stanie zagwarantować, że zachowania zostaną uruchomione. Chcielibyśmy 

również mieć dostęp do statystyk, które pomogą nam zrozumieć, gdzie wykorzystywany jest czas 

przetwarzania i w jaki sposób zachowania biorą udział w torcie. 

HARMONOGRAM RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA 

Harmonogram równoważenia obciążenia rozumie czas, jaki ma na uruchomienie, i rozdziela ten czas 

na zachowania, które muszą zostać uruchomione. Możemy zmienić nasz istniejący program planujący 

w program do równoważenia obciążenia, dodając proste dane czasowe. Harmonogram dzieli podany 

czas zgodnie z liczbą zachowań, które muszą być uruchomione w tej ramce. Zachowania, które są 

wywoływane, otrzymują informacje o czasie, dzięki czemu mogą zdecydować, kiedy przestać działać i 

powrócić. Ponieważ nadal jest to model wątkowości oprogramowania, nic nie może powstrzymać 

działania działania tak długo, jak chce. Planista ufa, że będą dobrze się zachowywać. Aby skorygować 

drobne błędy w czasie działania zachowań, program planujący ponownie oblicza czas pozostały po 

uruchomieniu każdego zachowania. W ten sposób zachowanie przekroczenia zmniejszy czas, który inni 

będą uruchamiać w tej samej klatce. 

Pseudo kod 

1 class LoadBalancingScheduler: 

2 # The data per behavior to schedule. 

3 class BehaviorRecord: 

4 thingToRun: function 

5 frequency: int 

6 phase: int 

7 

8 # The list of behavior records. 

9 behaviors: BehaviorRecord[] 

10 

11 # The current frame number. 

12 frame: int 

13 

14 # Adds a behavior to the list. 

15 function addBehavior(func: function, frequency: int, phase: int): 

16 # Compile and add the record. 

17 record = new Record() 

18 record.functionToCall = func 

19 record.frequency = frequency 



20 record.phase = phase 

21 behaviors += record 

22 

23 # Called once per frame. 

24 function run(timeToRun: int): 

25 frame += 1 

26 runThese: BehaviorRecord[] = [] 

27 

28 # Go through each behavior. 

29 for behavior in behaviors: 

30 # If it is due, schedule it. 

31 if behavior.frequency % (frame + behavior.phase): 

32 runThese.append(behavior) 

33 

34 # Keep track of the current time. 

35 currentTime: int = time() 

36 

37 # Go through the behaviors to run. 

38 numToRun: int = runThese.length() 

39 for i in 0..numToRun: 

40 # Find the time used on the previous iteration. 

41 lastTime = currentTime 

42 currentTime = time() 

43 timeUsed = currentTime - lastTime 

44 

45 # Distribute remaining time to remaining behaviors. 

46 timeToRun -= timeUsed 

47 availableTime = timeToRun / (numToRun - i) 

48 

49 # Run the behavior. 

50 runThese[i].thingToRun(availableTime) 



Struktury danych 

Funkcje, które rejestrujemy, powinny teraz przyjmować wartość czasu, wskazującą maksymalny czas 

ich działania. Przyjęliśmy, że lista funkcji, które chcemy uruchomić, ma metodę length, która pobiera 

liczbę elementów. 

Wydajność  

Algorytm pozostaje O(n) w czasie (n to całkowita liczba zachowań w harmonogramie), ale teraz ma 

O(m) w pamięci, gdzie m to liczba zachowań, które zostaną uruchomione. Nie możemy połączyć tych 

dwóch pętli, aby uzyskać pamięć O(1), ponieważ musimy wiedzieć, ile zachowań będziemy wykonywać, 

zanim będziemy mogli obliczyć dozwolony czas. Te wartości wykluczają czas przetwarzania i pamięć 

zachowań. Naszym jedynym celem w przypadku tego algorytmu jest to, aby zasoby przetwarzania 

wykorzystywane przez zaplanowane zachowania były znacznie większe niż te poświęcone na ich 

planowanie. 

HIERARCHICZNY HARMONOGRAM  

Chociaż pojedynczy system planowania może kontrolować dowolną liczbę zachowań, często wygodnie 

jest używać wielu systemów planowania. Postać może mieć wiele różnych zachowań do wykonania - 

na przykład odnajdywanie trasy, aktualizowanie swojego stanu emocjonalnego i podejmowanie 

lokalnych decyzji dotyczących sterowania. Byłoby wygodnie, gdybyśmy mogli uruchomić postać jako 

całość i mieć zaplanowane i przydzielone czasy jej poszczególnych elementów. Wtedy możemy mieć 

jeden planer najwyższego poziomu, który przydziela czas każdej postaci, a czas jest następnie dzielony 

zgodnie z kompozycją postaci. Harmonogramowanie hierarchiczne umożliwia uruchamianie systemu 

planowania jako zachowania przez inny program planujący. Harmonogram można przypisać do 

uruchamiania wszystkich zachowań dla jednego znaku, tak jak w poprzednim przykładzie. Tak jak na 

rysunku, inny planista może przydzielić czas na podstawie znaku.  

 

Dzięki temu bardzo łatwo ulepszyć sztuczną inteligencję postaci bez utraty równowagi w czasie całej 

gry. Przy podejściu hierarchicznym nie ma powodu, dla którego planiści na różnych poziomach 

powinien być tego samego rodzaju. Możliwe jest użycie harmonogramu opartego na częstotliwości dla 

całej gry i harmonogramu opartego na priorytetach (opisane później) dla poszczególnych postaci. 

Struktury danych i interfejsy 

Aby to obsłużyć, możemy przejść od programu planującego wywołującego funkcje do ogólnego 

interfejsu dla wszystkich zachowań: 



1 class Behavior: 

2 function run(time) 

Wszystko, co można zaplanować, powinno udostępniać ten interfejs. Jeśli chcemy hierarchicznego 

planowania, sami planiści również muszą je ujawnić (powyższy planista równoważenia obciążenia ma 

odpowiednią metodę, po prostu musi jawnie wywodzić się z zachowania). Możemy sprawić, by nasze 

harmonogramy działały, modyfikując klasę LoadBalancingScheduler w następujący sposób: 

1 class LoadBalancingScheduler (Behavior): 

2 # ... All contents as before ... 

Ponieważ zachowania są teraz klasami, a nie funkcjami, musimy również zmienić sposób ich 

wywoływania. Wcześniej używaliśmy wywołania funkcji, a teraz musimy użyć wywołania metody, więc: 

entry(availableTime) 

staje się: 

entry.run(availableTime) 

w klasie LoadBalancingScheduler. 

Wybór zachowania 

Samo w sobie nie ma niczego, czego nie zapewnia harmonogramowanie hierarchiczne, czego nie może 

obsłużyć pojedynczy program planujący. Wychodzi na jaw, gdy jest używany w połączeniu z systemami 

poziomu szczegółowości, opisanymi w dalszej części. Systemy poziomu szczegółowości to selektory 

zachowania; wybierają tylko jedno zachowanie do uruchomienia. W strukturze hierarchicznej oznacza 

to, że planiści uruchamiający całą grę nie muszą wiedzieć, jakie zachowanie działa każda postać. Płaska 

struktura oznaczałaby usuwanie i rejestrowanie zachowań w głównym harmonogramie za każdym 

razem, gdy zmienia się wybór. Jest to podatne na błędy w czasie wykonywania, wycieki pamięci i trudne 

do wyśledzenia błędy. 

HARMONOGRAMOWANIE PRIORYTETOWE 

Istnieje wiele możliwych udoskonaleń systemu planowania opartego na częstotliwości. Najbardziej 

oczywistym jest umożliwienie różnym zachowaniom uzyskania innego udziału w dostępnym czasie. 

Przypisywanie priorytetu każdemu zachowaniu i przydzielanie na tej podstawie czasu jest dobrym 

podejściem. 

W praktyce to nastawienie (zwykle nazywane priorytetem) jest tylko jedną z wielu zasad alokacji czasu, 

które można wdrożyć. Jeśli pójdziemy trochę dalej z priorytetami, możemy całkowicie wyeliminować 

potrzebę częstotliwości. Każde zachowanie otrzymuje część czasu AI zgodnie z jego priorytetem. 

Pseudo kod 

1 class PriorityScheduler: 

2 # The data per behavior to schedule. 

3 class BehaviorRecord: 

4 thingToRun: function 

5 frequency: int 



6 phase: int 

7 priority: float 

8 

9 # The list of behavior records. 

10 behaviors: BehaviorRecord[] 

11 

12 # The current frame number. 

13 frame: int 

14 

15 # Adds a behavior to the list. 

16 function addBehavior(func: function, 

17 frequency: int, 

18 phase: int, 

19 priority: float): 

20 # Compile and add the record. 

21 record = new Record() 

22 record.functionToCall = func 

23 record.frequency = frequency 

24 record.phase = phase 

25 record.priority = priority 

26 behaviors += record 

27 

28 # Called once per frame. 

29 function run(timeToRun: int): 

30 # Increment the frame number. 

31 frame += 1 

32 

33 # Keep a list of behaviors to run, and their total 

34 # priority. 

35 runThese: BehaviorRecord[] = [] 

36 totalPriority: float = 0 



37 

38 # Go through each behavior. 

39 for behavior in behaviors: 

40 # If it is due, schedule it. 

41 if behavior.frequency % (frame + behavior.phase): 

42 runThese.append(behavior) 

43 totalPriority += behavior.priority 

44 

45 # Keep track of the current time. 

46 currentTime: int = time() 

47 

48 # Go through the behaviors to run. 

49 numToRun: int = runThese.length() 

50 for i in 0..numToRun: 

51 # Find the time used on the previous iteration. 

52 lastTime = currentTime 

53 currentTime = time() 

54 timeUsed = currentTime - lastTime 

55 

56 # Distribute remaining time to remaining behaviors 

57 # based on priority. 

58 timeToRun -= timeUsed 

59 availableTime = 

60 timeToRun * behavior.priority / totalPriority 

61 

62 # Run the behavior. 

63 runThese[i].thingToRun(availableTime) 

Wydajność  

Algorytm ten ma te same cechy, co harmonogram równoważenia obciążenia: O(n) w czasie i O(m) w 

pamięci, z wyłączeniem czasu przetwarzania i pamięci używanej przez zaplanowane zachowania.  

Inne zasady 



Jeden harmonogram oparty na priorytetach, z którym pracowałem, nie miał w ogóle danych 

dotyczących częstotliwości. Używał tylko priorytetów do podziału czasu, a wszystkie zachowania były 

zaplanowane tak, aby były uruchamiane w każdej klatce. Program planujący zakładał, że każde 

zachowanie jest przerywalne i będzie kontynuowało przetwarzanie w kolejnej ramce, jeśli się nie 

zakończy. W tym przypadku uruchomienie wszystkich zachowań, nawet przez krótki czas, miało sens. 

Alternatywnie moglibyśmy również użyć zasady, w której każde zachowanie prosi o określoną ilość 

czasu, a harmonogram dzieli dostępny czas, aby zachowania otrzymały to, o co proszą. Jeśli zachowanie 

prosi o więcej czasu niż jest dostępne, być może będzie musiało poczekać na kolejną ramkę przed 

otrzymaniem żądania. Zwykle łączy się to z pewnego rodzaju porządkiem pierwszeństwa, więc przy 

przydzielaniu budżetu preferowane będą zachowania, które są ważniejsze. Alternatywnie moglibyśmy 

rozłożyć czas zgodnie z nastawieniem, a następnie obliczyć rzeczywisty czas trwania zachowań i 

zmienić ich nastawienie. Na przykład zachowanie, które zawsze przekracza, może mieć mniej czasu na 

próbę upewnienia się, że nie uciska innych. Bez wątpienia niebo jest granicą, ale są też kwestie 

praktyczne. Jeśli twoja gra jest mocno obciążona, znalezienie idealnej strategii podziału czasu może 

zająć trochę czasu. Nie widziałem złożonej gry, w której sztuczna inteligencja nie skorzystałaby z 

pewnego rodzaju planowania (z wyjątkiem gier, w których sztuczna inteligencja jest tak prosta, że 

zawsze uruchamia wszystko w ramce). Mechanizm zwykle wymaga pewnych poprawek. 

Problemy priorytetowe 

Istnieją subtelne problemy z podejściami opartymi na priorytetach. Niektóre zachowania muszą działać 

regularnie, podczas gdy inne nie; niektóre zachowania można podzielić na małe odcinki czasu, podczas 

gdy inne wymagają całego czasu na raz; niektóre zachowania mogą skorzystać na wolnym czasie, 

podczas gdy inne nie ulegną poprawie. Hybrydowe podejście oparte na harmonogramowaniu 

priorytetów i częstotliwości może rozwiązać niektóre z tych problemów, ale nie wszystkie. Te same 

problemy pojawiają się w przypadku programistów sprzętu i systemów operacyjnych, którzy wdrażają 

wątki. Wątki mogą mieć priorytety, różne zasady alokacji i różne częstotliwości. Poszukaj informacji na 

temat wdrażania gwintowania, jeśli potrzebujesz naprawdę prostego podejścia do planowania. 

Planowanie gier musi być znacznie mniej skomplikowane niż system operacyjny, więc większość gier 

nie wymaga tak dokładnego dostrajania. Proste podejście, takie jak implementacja częstotliwości we 

wcześniejszej części tej sekcji, jest wystarczająco skuteczne. 

ALGORYTMY W DOWOLNYM CZASIE 

Problem z algorytmami przerywanymi polega na tym, że ich ukończenie może zająć dużo czasu. 

Wyobraź sobie postać, która próbuje zaplanować trasę na bardzo dużym poziomie gry. W tempie 

kilkuset mikrosekund na klatkę może to zająć kilka sekund. Gracz zobaczy, jak postać stoi nieruchomo, 

nie robiąc nic przez kilka sekund, zanim odejdzie z wielkim celem. Jeśli okienko percepcji nie jest zbyt 

duże, natychmiast zaalarmuje to gracza, a postać będzie wyglądać na nieinteligentną. Jak na ironię, im 

bardziej złożone przetwarzanie i im bardziej wyrafinowana sztuczna inteligencja, tym dłużej to zajmie 

i tym bardziej prawdopodobne jest, że postać będzie wyglądać głupio. Kiedy wykonujemy ten sam 

proces, często zaczynamy działać, zanim skończymy myśleć. To przeplatanie się działania i myślenia 

opiera się na naszej zdolności do generowania słabych, ale szybkich rozwiązań i ulepszania ich w czasie, 

aby uzyskać lepsze rozwiązania. Możemy na przykład ruszyć w przybliżonym kierunku naszego celu. W 

ciągu kilku sekund początkowego ruchu opracowaliśmy całą trasę. Są szanse, że wstępne 

przypuszczenie będzie mniej więcej w porządku, więc nic nie będzie nie na miejscu, ale od czasu do 

czasu przypomnimy sobie coś z kluczyka i będziemy musieli cofnąć się (będziemy w połowie drogi do 

samochodu i zdamy sobie sprawę, że zapomnieliśmy kluczyków, na przykład). Algorytmy AI, które mają 

tę samą właściwość, nazywane są „algorytmami w dowolnym momencie”. W każdej chwili możesz 

poprosić o najlepszy do tej pory pomysł, ale zostaw system, aby działał dłużej, a wynik się poprawi. 



Umieszczenie dowolnego algorytmu w naszym istniejącym harmonogramie nie wymaga żadnych 

modyfikacji. Zachowanie musi być napisane w taki sposób, aby zawsze udostępniało najlepsze 

odgadnięcie przed zwróceniem kontroli do programu planującego. W ten sposób inne zachowanie 

może zacząć działać na podstawie domysłu, podczas gdy algorytm w dowolnym momencie udoskonala 

swoje rozwiązanie. Najczęstszym zastosowaniem algorytmów w dowolnym momencie jest ruch lub 

odnajdywanie ścieżki. Jest to zwykle najbardziej czasochłonny proces AI. Pewne odmiany popularnych 

technik odnajdywania ścieżek można łatwo przekształcić w algorytmy w dowolnym momencie. Innymi 

odpowiednimi kandydatami są turowa sztuczna inteligencja, uczenie się, tłumacze języka skryptowego 

i analiza taktyczna. 

POZIOM SZCZEGÓŁÓW 

W Części 2 opisałem okno percepcji: uwagę gracza, która wędruje selektywnie podczas rozgrywki. W 

dowolnym momencie gracz prawdopodobnie będzie skoncentrowany tylko na małym obszarze 

poziomu gry. Warto zadbać o to, aby ten obszar wyglądał dobrze i zawierał realistyczne postacie, nawet 

kosztem reszty poziomu. 

GRAFIKA POZIOM SZCZEGÓŁÓW 

Algorytmy poziomu szczegółowości (LOD) są stosowane od lat w programowaniu graficznym. Chodzi o 

to, aby poświęcić najwięcej wysiłku obliczeniowego na obszary gry, które są dla gracza najważniejsze. 

Z bliska obiekt jest rysowany z większą ilością szczegółów niż z daleka. W większości graficznych technik 

LOD szczegółowość jest funkcją złożoności geometrycznej liczby wielokątów narysowanych w modelu. 

Na odległość nawet kilka wielokątów może sprawiać wrażenie obiektu; zbliżenie, ten sam obiekt może 

wymagać tysięcy wielokątów. Innym powszechnym podejściem jest użycie LOD do szczegółów tekstur. 

Jest to obsługiwane w sprzęcie lub przynajmniej w każdym renderującym API. Tekstury są 

mipmapowane; są one przechowywane w wielu LOD, a odległe obiekty używają wersji o niższej 

rozdzielczości. Oprócz tekstury i geometrii można uprościć inne artefakty wizualne: efekty specjalne i 

animacje są zwykle zmniejszane lub usuwane w przypadku obiektów znajdujących się na odległość. 

Poziomy szczegółowości są zwykle oparte na odległości, ale nie tylko. W wielu algorytmach 

renderowania terenu, na przykład, sylwetki wzgórz w pewnej odległości są rysowane bardziej 

szczegółowo niż kawałek płaskiego terenu bezpośrednio obok gracza. Odległość to tylko heurystyka, 

ważna jest zauważalność. Wszystko, co jest bardziej zauważalne dla gracza, wymaga więcej 

szczegółów. Półkulisty reflektor na starym motocyklu, na przykład, rzuca się w oczy, jeśli jest 

zbudowany z kilku wielokątów (ludzkie oczy z łatwością wykrywają kąty). Może w końcu stanowić 15% 

wielokątów w modelu o małej liczbie wielokątów, po prostu dlatego, że nie spodziewamy się zobaczyć 

narożników obiektu sferycznego. W trzewiach roweru jednak tam, gdzie w rzeczywistości jest więcej 

szczegółów, możemy użyć mniej wielokątów, ponieważ oko spodziewa się zobaczyć narożniki i brak 

płynności. Istnieją tutaj dwie ogólne zasady. Po pierwsze, poświęć najwięcej wysiłku na rzeczy, które 

zostaną zauważone, a po drugie, poświęć wysiłek na te rzeczy, których nie można łatwo przybliżyć. 

AI LOD 

Algorytmy poziomu szczegółowości w sztucznej inteligencji nie różnią się od tych w grafice: przydzielają 

czas komputera przed tymi postaciami, które są najważniejsze lub najbardziej wrażliwe na błąd z 

punktu widzenia gracza. Na przykład samochody znajdujące się w pewnej odległości wzdłuż drogi nie 

muszą prawidłowo przestrzegać przepisów ruchu drogowego; gracze raczej nie zauważą losowej 

zmiany pasów. Z bardzo dużej odległości gracze raczej nie zauważą, że wiele samochodów przejeżdża 

przez siebie. Podobnie, jeśli postać w oddali potrzebuje 10 sekund, aby zdecydować, gdzie się 

przenieść, będzie to mniej zauważalne, niż gdyby pobliska postać nagle zatrzymała się na ten sam czas. 

Pomimo tych przykładów, AI LOD nie zależy przede wszystkim od odległości. Możemy obserwować 



postać z dystansu i nadal mieć dobry pomysł na to, co robi. Nawet jeśli nie możemy ich oglądać, 

oczekujemy, że postacie będą cały czas działać. Gdyby sztuczna inteligencja działała tylko wtedy, gdy 

postać była na ekranie, wyglądałoby to dziwnie, gdy odwrócimy się na chwilę i zawrócimy, aby znaleźć 

tę samą postać w dokładnie tym samym miejscu, w połowie spaceru. Oprócz odległości musimy wziąć 

pod uwagę, jak prawdopodobne jest, że gracz obserwowałby postać lub spojrzałby, czy się poruszyła. 

To zależy od roli, jaką postać odgrywa w grze. 

Znaczenie w AI jest często podyktowane fabułą gry. Wiele postaci w grze jest dodawanych dla smaku; 

nie ma znaczenia, czy zawsze chodzą po mieście według ustalonego schematu, ponieważ tylko niewielu 

graczy to zauważy. Możesz skończyć z zapalonymi graczami na forach, mówiącymi: „Podążałem za 

kowalem po mieście, a oni podążają tą samą trasą i nigdy nie kładą się spać ani nie sikają”. Ale to nie 

ma większego znaczenia dla większości graczy i prawdopodobnie nie wpłynie na sprzedaż. Jeśli postać, 

która jest kluczowa dla fabuły gry, chodzi w kółko po głównym placu, większość graczy to zauważy. 

Warto, aby postać była nieco bardziej urozmaicona. Oczywiście należy to zrównoważyć z obawami 

związanymi z rozgrywką. Jeśli dana postać ma ważne informacje do zadania gracza, nie chcemy, aby 

gracz musiał przeszukiwać całe miasto, aby wyśledzić postać i zadać jeszcze jedno pytanie. 

Znaczenie wartości 

W tej sekcji zakładam, że ważność to pojedyncza wartość liczbowa, która odnosi się do każdej postaci 

w grze. Jak widzieliśmy, wiele czynników można połączyć, aby stworzyć wartość ważności. Początkowa 

implementacja może zwykle wystarczyć na początek odległości, aby upewnić się, że wszystko działa. 

PLANOWANIE LOD 

Prosty i skuteczny algorytm LOD oparty jest na omówionych wcześniej systemach 

harmonogramowania. Po prostu użycie częstotliwości planowania opartej na ważności postaci 

zapewnia system LOD. Ważne postacie mogą otrzymać więcej czasu przetwarzania niż inne, ponieważ 

są zaplanowane częściej. Jeśli używasz systemu planowania opartego na priorytetach, zarówno 

częstotliwość, jak i priorytet mogą zależeć od ważności. Ta zależność może być za pomocą funkcji, w 

której wraz ze wzrostem ważności maleje wartość częstotliwości, lub może być podzielona na 

kategorie, gdzie zakres wartości ważności daje jedną częstotliwość, a inny zakres mapuje się na inną 

częstotliwość. Częstotliwości, ponieważ są liczbami całkowitymi, efektywnie wykorzystują to drugie 

podejście (chociaż jeśli istnieją setki możliwych wartości częstotliwości, bardziej sensowne jest 

myślenie o tym jako o funkcji). Z drugiej strony priorytety mogą działać w obie strony. W ramach tego 

schematu postacie zachowują się tak samo, niezależnie od tego, czy ich wartość jest wysoka, czy niska. 

Skrócony dostępny czas ma różny wpływ na postać w zależności od tego, czy używany jest 

harmonogram oparty na częstotliwości, czy na priorytetach. 

Harmonogramy częstotliwości 

W implementacji opartej na częstotliwości mniej ważne postacie rzadziej podejmują decyzje. Na 

przykład postacie poruszające się po mieście mogą chodzić w linii prostej między wezwaniami do 

swojej sztucznej inteligencji. Jeśli sztuczna inteligencja jest wywoływana rzadko, mogą przestrzelić swój 

cel i od czasu do czasu muszą się cofnąć. Ewentualnie mogą nie być w stanie zareagować na czas na 

zderzenie z innym pieszym. 

Harmonogramy priorytetowe 

Implementacje oparte na priorytetach dają więcej czasu na ważne zachowania. Wszystkie zachowania 

mogą być uruchamiane w każdej klatce, ale ważne mogą działać dłużej. Zakładamy, że algorytmy są 

używane w dowolnym momencie, więc postać może zacząć działać przed zakończeniem przetwarzania 



przez AI. Postacie o niskim znaczeniu będą miały tendencję do podejmowania gorszych decyzji niż te o 

dużym znaczeniu. Postacie powyżej, na przykład, nie przestrzelą swojego celu, ale mogą wybrać 

dziwaczną trasę do celu, zamiast pozornie oczywistego skrótu (tj. ich algorytm odnajdywania ścieżki 

może nie mieć czasu, aby uzyskać najlepszy wynik). Ewentualnie, unikając innego przechodnia, 

zachowanie może nie mieć czasu na sprawdzenie, czy nowa ścieżka jest wolna, powodując zderzenie 

postaci z kimś innym. 

Planowanie połączone 

Połączenie częstotliwości i planowania priorytetów może zmniejszyć problemy związane z 

planowaniem LOD. Harmonogramowanie priorytetów umożliwia częstsze uruchamianie sztucznej 

inteligencji (zmniejszając blokowanie zachowań, takie jak przeregulowanie), podczas gdy 

harmonogramowanie częstotliwości pozwala na dłuższe działanie sztucznej inteligencji (zapewniając 

lepszą jakość decyzji). Nie jest to jednak srebrna kula. W obu przykładach postać mało istotna może 

częściej kolidować z innymi postaciami. Łączenie podejść nie obejdzie faktu, że unikanie kolizji, 

niezbędne dla pobliskich postaci, wymaga dużej mocy obliczeniowej. Często lepiej jest całkowicie 

zmienić zachowanie postaci, gdy jej znaczenie spadnie. 

ZADANIE BEHAWIORALNE 

Behawioralny LOD pozwala, aby wybór zachowania postaci zależeć od jego ważności. Postać wybiera 

jedno zachowanie na raz na podstawie jego aktualnego znaczenia. Gdy zmienia się jego znaczenie, 

zachowanie może zostać zmienione na inne. Celem jest, aby zachowania o mniejszym znaczeniu 

wymagały mniej zasobów. Z każdą możliwą wartością ważności jest powiązane zachowanie. Na każdym 

kroku zachowanie jest wybierane na podstawie wartości ważności. Na przykład pieszy w grze RPG może 

mieć dość złożone wykrywanie kolizji, unikanie przeszkód i kierowanie ścieżką, gdy jest to ważne. Piesi 

na obrzeżach akcji (na przykład na odległym chodniku lub widziani z mostu) mogą mieć całkowicie 

wyłączone wykrywanie kolizji. Swobodne przechodzenie między sobą nie jest tak zauważalne, jak 

można by się spodziewać. Jest to z pewnością mniej zauważalne niż częste kolizje w stylu pinballa. 

Dzieje się tak, ponieważ nasz aparat optyczny jest dostrojony do wykrywania zmian w ruchu bardziej 

niż płynnego ruchu. 

Przetwarzanie wejścia i wyjścia 

Zachowania mają wymagania dotyczące pamięci, a także obciążenie procesora. W przypadku gier z 

wieloma postaciami (takich jak RPG lub gry strategiczne) niemożliwe jest przechowywanie w pamięci 

danych wszystkich możliwych zachowań wszystkich postaci jednocześnie. Chcemy, aby mechanizm 

LOD utrzymywał pamięć oraz czas wykonania na jak najniższym poziomie. Aby umożliwić prawidłowe 

tworzenie i niszczenie danych, kod jest wykonywany po wejściu do zachowania i po jego zakończeniu. 

Kod wychodzący może wyczyścić pamięć używaną w poprzednim LOD, a kod wejściowy może 

poprawnie skonfigurować dane w nowym LOD gotowe do przetworzenia. Aby wesprzeć ten dodatkowy 

krok, system LOD musi śledzić zachowanie, które uruchomił ostatnim razem. Jeśli zachowanie, które 

zamierza uruchomić, jest takie samo, nie są potrzebne żadne procesy wejścia ani wyjścia. Jeśli 

zachowanie jest inne, wywoływana jest procedura wyjścia bieżącego zachowania, a następnie 

procedura wejścia nowego zachowania. 

Kompresja zachowania 

Zachowania o niskiej szczegółowości są często przybliżeniem zachowań o dużej szczegółowości. Na 

przykład system odnajdywania ścieżki może ustąpić miejsca prostemu zachowaniu „szukania”. 

Informacje przechowywane w zachowaniu o dużej szczegółowości mogą być przydatne dla zachowania 



o małej szczegółowości. Aby upewnić się, że sztuczna inteligencja jest wydajna w zakresie pamięci, 

zwykle wyrzucamy dane związane z zachowaniem, gdy jest ono wyłączone. Na etapie wejścia lub 

wyjścia kompresja zachowania może pobrać dane, które mogą być przydatne w nowym poziomie 

szczegółowości, przekonwertować je do prawidłowego formatu i przekazać dalej. Wyobraź sobie 

postacie RPG na rynku ze złożonymi systemami podejmowania decyzji nastawionych na cel. Kiedy są 

ważne, rozważają swoje potrzeby i planują działania, aby im sprostać. Kiedy są mniej ważne, poruszają 

się między przypadkowymi straganami. Używając kompresji zachowań, zauważalne sprzężenie między 

zachowaniami można zmniejszyć. Kiedy postacie przechodzą od niskiego do bardzo ważnego, ich plan 

jest ustawiony tak, że stragan, do którego zmierzali, stał się pierwszym punktem planu (aby uniknąć 

skręcania się w pół kroku i kierowania do innego celu). Kiedy przechodzą od wysokiego do niskiego 

znaczenia, nie dokonują od razu losowego wyboru; ich cel jest ustalany od pierwszej pozycji na planie. 

Kompresja zachowań zapewnia mało istotne zachowania z dużo większą wiarygodnością. Zachowania 

o wysokim znaczeniu mogą być uruchamiane rzadziej i mogą mieć mniejszy zakres wartości ważności, 

dla których są aktywne. 

Wadą jest wysiłek programistyczny: niestandardowe procedury muszą być napisane dla każdej pary 

zachowań, które prawdopodobnie będą używane sekwencyjnie. O ile nie możesz zagwarantować, że 

znaczenie nigdy nie zmieni się szybko, procedury pojedynczego wejścia i wyjścia nie wystarczą; 

Procedury przejścia są wymagane dla każdej pary zachowań. 

Histereza 

Wyobraź sobie postać, która przełączała się między zachowaniami w odległości 10 metrów od gracza. 

Bliżej tej wartości postać ma złożone zachowanie, podczas gdy jest głupsza, gdy jest bardziej odległa. 

Jeśli gracz zdarzy się, że idzie za postacią, może ona stale przesuwać się przez granicę 10 metrów. 

Przełączanie się między zachowaniami, które może być niezauważalne, jeśli zdarza się sporadycznie, 

będzie wyróżniać się, jeśli będzie się szybko zmieniać. Jeśli jedno z zachowań wykorzystuje algorytm w 

dowolnym momencie, możliwe jest, że algorytm nigdy nie zdobędzie wystarczająco dużo czasu na 

wygenerowanie sensownych wyników; będzie stale wyłączany. Jeśli przełącznik zachowania ma 

skojarzony etap przetwarzania wejścia lub wyjścia, fluktuacja może spowodować, że postać będzie 

miała jeszcze mniej czasu, niż gdyby wybrała jeden lub drugi poziom. Podobnie jak w przypadku 

każdego procesu zmiany zachowania, dobrym pomysłem jest wprowadzenie histerezy: granic, które 

różnią się w zależności od tego, czy podstawowa wartość (w naszym przypadku znaczenie) rośnie czy 

maleje. W przypadku LOD każdemu zachowaniu przypisywany jest nakładający się zakres wartości 

ważności, tam gdzie jest on prawidłowy. Za każdym razem, gdy postać jest uruchamiana, sprawdza, czy 

aktualna ważność mieści się w zakresie bieżącego zachowania. Jeśli tak, to zachowanie jest 

uruchamiane. Jeśli tak nie jest, to zachowanie ulega zmianie. Jeśli dostępne jest tylko jedno 

zachowanie, można je wybrać. Jeśli dostępne jest więcej niż jedno zachowanie, potrzebujemy 

mechanizmu arbitrażowego, aby wybrać między nimi. Omówiono tutaj najpopularniejsze techniki 

arbitrażowe. 

Wybierz dowolne dostępne zachowanie 

To najskuteczniejszy mechanizm selekcji. Możemy znaleźć dowolne dostępne zachowanie, upewniając 

się, że każde z nich jest uporządkowane według jego zakresu i wykonując wyszukiwanie binarne. Zakres 

jest kontrolowany przez dwie wartości (maksymalną i minimalną), ale kolejność nie może tego 

kontrolować, więc wyszukiwanie binarne może nie dać poprawnego wyniku. Jeśli początkowe 

zachowanie nie jest dostępne, musimy przyjrzeć się pobliskim zakresom. Porządkowanie jest 

najczęściej wykonywane przez sortowanie w kolejności od środka zakresu. 

Wybierz pierwsze dostępne zachowanie z listy 



Jest to skuteczny sposób wyboru zachowania, ponieważ nie musimy sprawdzać, ile zachowań jest 

prawidłowych. Jak tylko ją znajdziemy, używamy jej. Jak widzieliśmy w rozdziale 5, może zapewnić 

podstawową kontrolę priorytetów. Układając możliwe zachowania w kolejności priorytetów, zostanie 

wybrane zachowanie o najwyższym priorytecie. To podejście jest również najprostsze do 

zaimplementowania i będzie stanowić podstawę poniższego pseudokodu. 

Wybierz najbardziej centralne zachowanie 

Wybieramy dostępne zachowanie, w którym wartość ważności znajduje się najbliżej środka jego 

zakresu. Ta heurystyka sprawia, że nowe zachowanie trwa najdłużej, zanim zostanie zamienione. Jest 

to przydatne, gdy przetwarzanie wejścia i wyjścia jest kosztowne. 

Wybierz dostępne zachowanie z najmniejszym zakresem 

Ta heurystyka preferuje najbardziej specyficzne zachowanie. Zakłada się, że jeśli zachowanie może 

działać tylko w małym zakresie, powinno być uruchamiane wtedy, gdy może, ponieważ jest dostrojone 

do tego małego zestawu wartości ważności. 

Zachowania awaryjne 

Druga i czwarta metoda wyboru pozwalają na zachowanie awaryjne, które jest uruchamiane tylko 

wtedy, gdy żadna inna nie jest dostępna. Zachowania zastępcze powinny mieć zakresy, które obejmują 

wszystkie możliwe znaczenie wartości. W metodzie drugiej ostatnie zachowanie na liście nigdy nie 

zostanie uruchomione, jeśli inne będzie dostępne. W metodzie czwartej ogromny zakres funkcji 

zastępczych oznacza, że zachowanie zawsze będzie zdominowane przez inne zachowania. 

Pseudo kod 

Behawioralny system LOD można wdrożyć w następujący sposób: 

class BehavioralLOD extends Behavior: 

2 # The list of behavior records. 

3 records: BehaviorRecord[] 

4 

5 # The current behavior. 

6 current: Behavior = null 

7 

8 # The current importance. 

9 importance: float 

10 

11 # Finds the right record to run, and runs it. 

12 function run(time: int): 

13 # Check if we need to find a new behavior. 

14 if not (current and current.isValid(importance)): 



15 

16 # Find a new behavior, by checking each in turn. 

17 next: BehaviorRecord = null 

18 for record in records: 

19 # Check if the record is valid. 

20 if record.isValid(importance): 

21 # If so, use it. 

22 next = record 

23 break 

24 

25 # We’re leaving the current behavior, so notify 

26 # it where we’re going. 

27 if current and current.exit: 

28 current.exit(next.behavior) 

29 

30 # Likewise, notify our new behavior where we’re 

31 # coming from. 

32 if next and next.enter: 

33 next.enter(current.behavior) 

34 

35 # Set our current behavior to be that found. 

36 current = next 

37 

38 # We should have either decided to use the previous 

39 # behavior, or else we have found a new one, either 

40 # way it is stored in the current variable, so run it. 

41 current.behavior.run(time) 

Struktury danych i interfejsy 

Założyłem, że zachowania mają następującą strukturę: 

1 class Behavior: 

2 function run(time: int) 



dokładnie tak jak poprzednio. 

Algorytm zarządza rekordami zachowań, które dodają dodatkowe informacje do podstawowego 

zachowania. Rekordy zachowań mają następującą strukturę: 

1 # The data for one possible behavior. 

2 class BehaviorRecord: 

3 behavior: Behavior 

4 minImportance: float 

5 maxImportance: float 

6 enter: function 

7 exit: function 

8 

9 # Check if the importance is in the correct range. 

10 function isValid(importance: float) -> bool: 

11 return minImportance >= importance >= maxImportance 

Elementy enter i exit zawierają odniesienie do funkcji (mogłyby być również zaimplementowane jako 

metody do przeciążenia, ale wtedy mielibyśmy do czynienia z wieloma podklasami zapisu zachowań). 

Jeśli nie jest potrzebne żadne ustawienie ani awaria, można je pozostawić nieuzbrojone. Te dwie 

funkcje są wywoływane, gdy odpowiednie zachowanie zostanie odpowiednio wprowadzone lub 

zakończone. Powinny mieć następującą formę: 

1 function enterFunction(previous: Behavior) 

2 function exitFunction(next: Behavior) 

Przyjmują następne lub poprzednie zachowanie jako parametr, aby umożliwić im obsługę kompresji 

zachowań. W metodzie wyjścia zachowania może przekazać odpowiednie dane do następnego 

zachowania, jakie otrzymał. Jest to preferowane podejście, ponieważ pozwala wychodzącemu 

zachowaniu wyczyścić wszystkie swoje dane. Jeśli funkcja enter jest używana do próby zbadania 

poprzedniego zachowania danych, oznacza to, że dane mogły zostać już wyczyszczone. Moglibyśmy 

oczywiście zamienić kolejność dwóch wywołań tak, aby enter było wywoływane przed wyjściem. 

Niestety oznacza to, że pamięć dla obu zachowań jest aktywna w tym samym czasie, co może 

powodować skoki pamięci. Na platformach z czasochłonnym usuwaniem śmieci, takich jak Unity, 

zdecydowanie chcemy, aby pamięć była stabilna, a wstępnie przydzielona pamięć powinna być 

ponownie używana. Zwykle bezpiecznie jest błądzić po tej stronie i mieć krótki czas, gdy żadne z 

zachowań nie jest w pełni skonfigurowane. 

Uwagi dotyczące implementacji 

Powyższy pseudokod został zaprojektowany tak, aby zachowanie LOD mogło funkcjonować jako 

zachowanie samo w sobie. To pozwala nam używać go jako części hierarchicznego systemu 

planowania, jak omówiono w poprzedniej sekcji. W pełnej implementacji powinniśmy również śledzić 

czas potrzebny do podjęcia decyzji, które zachowanie powinno zostać uruchomione, a następnie odjąć 



ten czas od czasu przejścia do zachowania. Chociaż wybór LOD jest szybki, najlepiej byłoby, aby czas 

był jak najdokładniejszy. 

Wydajność  

Algorytm to O(1) w pamięci i O(n) w czasie, gdzie n to liczba zachowań zarządzanych przez LOD. Jest to 

funkcja wybranego przez nas schematu arbitrażowego. Użycie schematu „wybierz dowolne dostępne 

zachowanie” może umożliwić algorytmowi zbliżenie się do O(log n) w czasie. Ponieważ zazwyczaj 

mamy do czynienia z bardzo małą liczbą LOD na postać (zwykle z naszego doświadczenia cztery to 

absolutne maksimum), nie ma potrzeby martwić się o czas O(n). 

ZŁOŻENIE GRUP 

Nawet przy najprostszych zachowaniach duża liczba znaków wymaga dużej mocy obliczeniowej. W 

świecie gry z tysiącami postaci, nawet proste zachowania ruchowe będą zbyt trudne do przetworzenia. 

Możliwe jest wyłączenie postaci, gdy nie są one ważne, ale gracz łatwo to zauważy. Lepszym 

rozwiązaniem jest dodanie niskiego poziomu szczegółowości, gdy grupy znaków są przetwarzane jako 

całość, a nie jako pojedyncze osoby. Na przykład w grze fabularnej rozgrywającej się w czterech 

miastach wszystkie postacie w odległym mieście można zaktualizować za pomocą jednego zachowania: 

zmiany bogactwa jednostki, tworzenia dzieci, zabijania różnych obywateli i przenoszenia miejsc 

schronienia. Utracone zostają szczegóły codziennych zajęć każdego mieszkańca, takie jak spacer na 

targ, aby wydawać pieniądze, kupować przedmioty, zabierać je do domu, płacić podatki, łapać plagi i 

tak dalej. Ale ogólne poczucie rozwijającej się społeczności pozostaje. Takie właśnie podejście 

zastosowano w Republice: The Revolution . Przełączanie na grupę jest łatwe do wdrożenia przy użyciu 

hierarchicznego systemu planowania. Na najwyższym poziomie komponent LOD zachowania wybiera 

sposób przetwarzania całego miasta. Może wykorzystywać pojedyncze zachowanie „ekonomiczne” lub 

symulować poszczególne bloki miasta. Jeśli wybierze podejście blokowe, daje kontrolę nad systemem 

planowania, który rozdziela czas procesora na zestaw algorytmów zachowania LOD dla każdego bloku 

miejskiego. Te z kolei mogą przekazać swój czas systemom harmonogramowania, które kontrolują 

każdy znak z osobna, prawdopodobnie przy użyciu innego algorytmu LOD. Przypadek ten ilustruje 

rysunek 10.6. Jeśli gracz znajduje się obecnie w jednym bloku miasta, indywidualne zachowania dla 

tego bloku będą działać, zachowanie „blok” będzie działać dla innych bloków w tym samym mieście, a 

zachowanie „ekonomiczne” będzie działać dla innych miast. Pokazano to na rysunku .  

 



Łączy się to płynnie z innymi podejściami LOD lub planowania. Na najniższym poziomie hierarchii w 

naszym przykładzie moglibyśmy dodać priorytetowy algorytm LOD, który przypisuje czas procesora do 

osób w bieżącym bloku miejskim, w zależności od tego, jak blisko gracza znajdują się te osoby. 

Rozkłady prawdopodobieństwa 

Dotychczasowe podejście do grupowego LOD wymaga zachowania pewnych danych szkieletowych dla 

każdej postaci w grze. Może to być tak proste, jak wiek, bogactwo i wartości zdrowotne, lub może 

zawierać listę rzeczy, miejsca zamieszkania i pracy oraz motywy. Przy bardzo dużej liczbie znaków 

nawet ta skromna pamięć staje się zbyt duża. Ostatnio gry zaczęły używać grupowego LOD, które łączy 

ze sobą dane postaci. Zamiast przechowywać zestaw wartości dla każdego znaku, przechowuje liczbę 

znaków i rozkłady dla każdej wartości. Na rysunku 10.8 każdy zestaw znaków ma wartość bogactwa. 

Kiedy się łączą, ich indywidualne wartości bogactwa są tracone, ale ich dystrybucja jest zachowana. 

Gdy potrzebny jest bardzo ważny LOD, procedura kompresji może utworzyć odpowiednią liczbę 

nowych znaków przy użyciu tej samej dystrybucji. Utracona zostaje indywidualność każdej postaci, ale 

ogólna struktura społeczności jest taka sama. Wiele rzeczywistych wielkości jest rozłożonych na 

krzywej dzwonowej: krzywa rozkładu normalnego.  

 

Można to przedstawić za pomocą dwóch wielkości: średniej (wartości średniej — w najwyższym 

punkcie krzywej) i odchylenia standardowego (oznaczającego, jak płaska jest krzywa). Spośród tych 

wielkości, które nie są normalnie rozłożone, rozkład mocy jest zwykle najbardziej dopasowany. Rozkład 

mocy jest używany dla ilości, w których wiele osób uzyskuje niskie wyniki, a niektóre wysokie. Na 

przykład podział pieniędzy wśród ludzi podlega prawu władzy.  

 

Rozkład prawa potęgowego można przedstawić za pomocą jednej wartości: wykładnika (który również 

przedstawia, jak płaska jest krzywa). Tak więc przy jednym lub dwóch elementach danych możliwe jest 

wygenerowanie realistycznego rozkładu wartości dla całego zestawu znaków. Aby zdekompresować 

zachowanie, zwykle wystarczy utworzyć pojedyncze znaki z ich właściwościami niezależnie 

próbkowanymi z rozkładów prawdopodobieństwa. Zakłada to jednak, że te właściwości są niezależne. 

Na przykład wiek dorosłej postaci i jej wzrost mogą być prawdopodobnie niezależne. Wiek postaci i jej 

stan zdrowia mogą być ściślej powiązane. Możliwe są dystrybucje łączone, śledząc, jak jedna 

właściwość zmienia się wraz ze zmianą drugiej, ale obliczanie i przechowywanie tych danych może 

szybko stać się niewykonalne. Rozkłady prawdopodobieństwa prowadzą tylko do tej pory. Bardziej 

elastycznym podejściem byłoby wykorzystanie proceduralnych technik generowania treści z rozdziału 

8 do tworzenia postaci w razie potrzeby. Z oczywistym minusem, że te techniki same w sobie mogą być 



czasochłonne. Nie znam programistów używających w tym kontekście niczego poza najprostszymi 

technikami generowania proceduralnego. 

PODSUMOWANIE 

Opisałem systemy planowania, które wykonują zachowania z różnymi częstotliwościami lub przypisują 

każdemu z nich inne zasoby procesora. Przyjrzeliśmy się mechanizmom zmiany częstotliwości, 

priorytetu lub całego zachowania w zależności od tego, jak ważna jest postać dla gracza. W większości 

gier wymagania dotyczące planowania są dość skromne. Gra akcji może mieć 200 postaci na poziomie 

gry i często są one „wyłączone” lub „włączone”. Nie potrzebujemy skomplikowanego planowania, aby 

poradzić sobie z tą sytuacją. Możemy po prostu użyć harmonogramu opartego na częstotliwości dla 

aktualnie „włączonych” znaków. Na nieco trudniejszym poziomie symulacje miast, takie jak Grand 

Theft Auto 3 [104], wymagają symulacji niewielkiej liczby postaci z teoretycznej populacji tysięcy. 

Postacie, których nie ma na ekranie, nie mają tożsamości (poza garstką postaci charakterystycznych 

dla fabuły). Gdy gracz się porusza, pojawiają się nowe postacie w oparciu o ogólne właściwości obszaru 

miasta i porę dnia. Jest to dość podstawowe zastosowanie techniki grupowego LOD. Ogólnokrajowe 

gry strategiczne, takie jak Republika, idą dalej, wymagając postaci o odrębnych tożsamościach. 

Grupowe algorytmy LOD, którym przyjrzeliśmy się w tym rozdziale, zostały w dużej mierze opracowane 

przez Elixir Studios, aby poradzić sobie z ogromną skalowalnością tej gry. Od tego czasu są używane z 

różnymi odmianami w wielu innych grach strategicznych. 



 

INTERFEJS ZE ŚWIATEM 

Jedną z najtrudniejszych rzeczy do naprawienia jako programista AI jest interakcja między sztuczną 

inteligencją a światem gry. Każda postać musi we właściwym czasie uzyskać informacje, które w miarę 

możliwości zna lub odbiera ze świata gry, aby mogła na nich działać. Ponadto niektóre algorytmy muszą 

mieć informacje ze świata reprezentowane we właściwy sposób, aby mogły prawidłowo przetwarzać. 

Aby zbudować uniwersalny system sztucznej inteligencji, potrzebujemy infrastruktury, która ułatwi 

pozyskiwanie właściwych informacji do właściwych bitów kodu sztucznej inteligencji we właściwym 

formacie we właściwym czasie. Dzięki sztucznej inteligencji specjalnego przeznaczenia, przeznaczonej 

do pojedynczej gry, może nie być linii podziału między interfejsem świata a kodem sztucznej 

inteligencji: jeśli sztuczna inteligencja potrzebuje pewnych informacji, może udać się i znaleźć je tam i 

wtedy. Jednak w silniku zaprojektowanym do obsługi sztucznej inteligencji w wielu grach jest to 

niezbędne do stabilności i możliwość ponownego wykorzystania w celu posiadania jednego 

centralnego systemu interfejsów świata. Nawet w jednej grze może znacznie wspomóc debugowanie, 

aby wszystkie informacje przepływały przez centralne centrum, umożliwiając ich wizualizację, 

rejestrację i kontrolę. W tej Części przyjrzymy się tworzeniu solidnych i wielokrotnego użytku 

interfejsów świata przy użyciu dwóch różnych technik: przekazywania zdarzeń i odpytywania. System 

przekazywania zdarzeń zostanie rozszerzony o symulację percepcji sensorycznej, która jest gorącym 

tematem w sztucznej inteligencji gier obecnej generacji. 

KOMUNIKACJA 

Łatwo jest zaimplementować postać, która zajmuje się własnymi sprawami, nie zwracając uwagi na 

otaczający ją świat i inne postacie w grze: strażnicy mogą podążać trasami patrolowymi, jednostki 

wojskowe mogą poruszać się bezpośrednio tam, gdzie im powiedzą, a postacie niezależne może 

zignorować gracza. Ale to nie wyglądałoby zbyt realistycznie ani nie byłoby zabawne. Rzeczy, które 

dzieją się w świecie gry, wymagają prawidłowego działania, a agenci muszą wiedzieć, co dzieje się z 

nimi samymi, ich kolegami i wrogami. Najprostszym sposobem na wydobycie informacji ze świata gry 

jest ich poszukanie. Jeśli postać musi na przykład wiedzieć, czy w pobliżu słychać syrenę, kod AI postaci 

może bezpośrednio zapytać o stan syreny i dowiedzieć się. Podobnie, jeśli postać musi wiedzieć, czy 

zderzy się z inną postacią, może spojrzeć na pozycje każdej postaci i obliczyć jej trajektorię. Porównując 

tę trajektorię z jej własną, postać może określić, kiedy nastąpi kolizja i podjąć kroki, aby jej uniknąć. 

ODPYTANIE 

Szukanie interesujących informacji nazywa się ankietowaniem. Kod AI odpytuje różne elementy stanu 

gry, aby określić, czy jest coś interesującego, nad czym musi działać. Ten proces jest bardzo szybki i 

łatwy do wdrożenia. Sztuczna inteligencja dokładnie wie, czym się interesuje i może się o tym od razu 

dowiedzieć. Nie ma specjalnej infrastruktury ani algorytmu między danymi a sztuczną inteligencją, 

która ich potrzebuje. Jednak wraz ze wzrostem liczby potencjalnie interesujących rzeczy sztuczna 

inteligencja spędza większość czasu na sprawdzaniu, które zwrócą wynik negatywny. Na przykład, 

syrena jest prawdopodobnie bardziej wyłączona niż włączona, a postać prawdopodobnie nie będzie 

kolidować z więcej niż jednym innym znakiem na klatkę. Odpytywanie może gwałtownie wzrosnąć w 

wymaganiach dotyczących przetwarzania dzięki czystym liczbom, mimo że każda kontrola może być 

bardzo szybka. W przypadku kontroli, które trzeba przeprowadzić między postacią a wieloma 

podobnymi źródłami informacji, czas szybko się mnoży. Dla poziomu ze 100 postaciami, 10 000 kontroli 

trajektorii byłyby potrzebne do przewidzenia wszelkich kolizji. Najprostsza implementacja 

odpytywania polega na tym, że każdy algorytm AI żąda informacji, których potrzebuje, kiedy tylko tego 

potrzebuje. Ponieważ każda postać żąda własnych informacji w sposób (ad hoc), ankiety mogą utrudnić 



 

śledzenie, gdzie informacje przepływają w grze. Próba debugowania gry, w której informacje docierają 

do wielu różnych lokalizacji, może być trudna. 

Lokale wyborcze 

Istnieją sposoby na ułatwienie utrzymania technik odpytywania. Stacja wyborcza może służyć jako 

centralne miejsce żądań i odpowiedzi w celu debugowania. Może być również używany do 

buforowania danych, dzięki czemu złożone kontrole nie muszą być powtarzane dla każdego żądania. 

W dalszej części przyjrzymy się dokładniej lokalom wyborczym. 

WYDARZENIA 

Istnieje wiele sytuacji, takich jak przykład pojedynczej syreny, w których podejście odpytujące może 

być optymalne. Jednak w przykładzie kolizji każda para znaków jest sprawdzana dwukrotnie: raz z 

perspektywy pierwszej postaci i raz z perspektywy drugiej. Nawet jeśli zostały one zapisane w pamięci 

podręcznej, odpytywanie działa nieoptymalnie. Istnieją szybsze sposoby na rozważenie całej grupy 

postaci za jednym razem i wygenerowanie wszystkich kolizji naraz, zamiast przechodzenia przez agenta 

listy przez agenta. W takich przypadkach chcemy centralnego systemu sprawdzającego, który może 

powiadomić każdą postać, gdy wydarzy się coś ważnego. To jest mechanizm przekazywania zdarzeń. 

Centralny algorytm wyszukuje interesujące informacje i podaje fragmenty kodu, które mogą na tym 

skorzystać, gdy coś znajdzie. W przykładzie syreny można zastosować mechanizm zdarzenia. W każdej 

klatce, gdy syrena brzmi, kod kontrolny przekazuje zdarzenie do każdego znaku, który znajduje się w 

zasięgu słuchu. To podejście jest stosowane, gdy chcemy bardziej szczegółowo zasymulować percepcję 

postaci, jak zobaczymy w dalszej części. Mechanizm zdarzeń nie jest w zasadzie szybszy niż 

odpytywanie. Odpytywanie ma złą reputację ze względu na szybkość, ale w wielu przypadkach 

przekazywanie zdarzeń będzie równie nieefektywne. Aby ustalić, czy zdarzenie miało miejsce, należy 

przeprowadzić kontrole. Mechanizm zdarzeń nadal wymaga sprawdzenia, tak samo jak w przypadku 

odpytywania. Korzyść pojawia się, ponieważ w wielu przypadkach mechanizm zdarzeń może 

zmniejszyć wysiłek, wykonując jednocześnie wszystkie kontrole. Jeśli jednak nie ma możliwości 

udostępnienia wyników, zajmie to tyle samo czasu, co sprawdzenie każdego znaku. W rzeczywistości, 

dzięki dodatkowemu kodowi przekazującemu wiadomości, podejście do zarządzania zdarzeniami 

będzie wolniejsze. Wyobraź sobie sztuczną inteligencję na przykładzie syreny. Event manager musi 

wiedzieć, że postać interesuje się syreną. Gdy syrena wyje, menedżer zdarzeń wysyła zdarzenie do 

postaci. Postać prawdopodobnie nie wykonuje dokładnie tego fragmentu kodu, który musi wiedzieć o 

syrenie, więc przechowuje zdarzenie. Kiedy dotrze do kluczowej sekcji, znajduje zapisane zdarzenie i 

odpowiada na nie. Wiele przetwarzania zostało dodane przez wysłanie zdarzenia. Jeśli postać 

odpytywała syrenę, otrzymałaby potrzebne informacje dokładnie wtedy, gdy jej potrzebowała. Warto 

pamiętać, że wydarzenia nie są panaceum. Gdy nie możesz udostępnić wyników kontroli, 

przekazywanie zdarzeń może być znacznie wolniejsze. 

Menedżerowie wydarzeń 

Przekazywanie zdarzeń jest zwykle zarządzane za pomocą prostego zestawu procedur, które same 

sprawdzają zdarzenia lub mogą być powiadamiane o ich wystąpieniu za pomocą kodu gry, a następnie 

wysyłają je do zainteresowanych stron. Menedżerowie wydarzeń tworzą scentralizowany mechanizm, 

przez który przechodzą wszystkie wydarzenia. Śledzą zainteresowania postaci (więc otrzymują tylko 

zdarzenia, które są dla nich przydatne) i mogą kolejkować zdarzenia w wielu klatkach, aby płynnie 

korzystać z procesora. Scentralizowane przekazywanie zdarzeń ma znaczące zalety w zakresie 

modułowości kodu i debugowania. Ponieważ wszystkie warunki są sprawdzane w centralnej lokalizacji, 

łatwo jest przechowywać rejestr wykonanych kontroli i ich wyników. Zdarzenia przekazywane do 



 

każdego znaku można łatwo wyświetlić lub zarejestrować, co znacznie ułatwia debugowanie złożonych 

decyzji. 

OKREŚLANIE KTÓRE PODEJŚCIA WYKORZYSTAĆ 

Jak we wszystkich sprawach, tutaj należy dokonać kompromisu. Z jednej strony odpytywanie może być 

bardzo szybkie, ale nie skaluje się dobrze. Z drugiej strony przekazywanie zdarzeń ma dodatkowy kod 

do napisania i jest przesadą w prostych sytuacjach. Dla samej szybkości wykonania podejście, które 

zapewni najlepszą wydajność, zależy od aplikacji. Trudno przewidzieć z góry. Zgodnie z ogólną zasadą, 

jeśli wiele podobnych postaci musi znać tę samą informację, często szybciej jest użyć zdarzeń. Jeśli 

postacie potrzebują tylko od czasu do czasu znać informacje (na przykład, gdy są w określonym stanie), 

sondowanie będzie szybsze. Chociaż połączenie niektórych sondowań i przekazywania niektórych 

zdarzeń jest często najszybszym rozwiązaniem, ma to wpływ na tworzenie kodu. Informacje są 

gromadzone i wysyłane na wiele sposobów i może być trudno ustalić, co i gdzie jest robione. 

Niezależnie od szybkości, niektórzy programiści uważają, że łatwiej jest zarządzać informacjami o grze 

tylko za pomocą wydarzeń. Możesz na przykład wydrukować wszystkie zdarzenia na ekranie i użyć ich 

do debugowania. Możesz skonfigurować specjalne naciśnięcia klawiszy w grze, aby ręcznie uruchamiać 

zdarzenia i sprawdzać, czy sztuczna inteligencja reaguje poprawnie. Dodatkowa elastyczność oraz fakt, 

że kod jest często łatwiejszy do zmiany i aktualizacji oznacza, że zdarzenia są często preferowane, 

nawet jeśli nie są najszybszym podejściem. Ogólnie jednak wymagane jest zwykle przeprowadzanie 

ankiet, aby uniknąć przeskakiwania przez głupie obręcze w celu uzyskania informacji do sztucznej 

inteligencji. Jeśli wszystkie pozostałe odpytywanie można przekierować przez stację wyborczą, można 

uzyskać znaczną poprawę szybkości i debugowania. 

MENEDŻEROWIE WYDARZEŃ 

Podejście do komunikacji oparte na zdarzeniach jest scentralizowane. Istnieje centralny mechanizm 

sprawdzający, który powiadamia dowolną liczbę znaków, gdy dzieje się coś interesującego. Kod, który 

to robi, nazywa się menedżerem zdarzeń. Event manager składa się z czterech elementów: 

1. Silnik sprawdzający (może być opcjonalny) 

2. Kolejka wydarzeń 

3. Rejestr odbiorców wydarzenia 

4. Dyspozytor zdarzeń 

Zainteresowane postacie, które chcą otrzymywać zdarzenia, są często nazywane „słuchaczami”, 

ponieważ nasłuchują, jak coś się wydarzy. Nie oznacza to, że interesują ich tylko symulowane dźwięki. 

Zdarzenia mogą reprezentować wzrok, łączność radiową, określone godziny (na przykład postać wraca 

do domu o 17:00) lub inne dane z gry. Silnik sprawdzający musi określić, czy wydarzyło się coś, czym 

może zainteresować się jeden z jego słuchaczy. Może po prostu sprawdzić wszystkie stany gry pod 

kątem rzeczy, które mogą zainteresować dowolną postać, ale może to być zbyt dużo pracy. 

Wydajniejsze silniki sprawdzające uwzględniają zainteresowania słuchaczy. Silnik sprawdzający często 

musi współpracować z innymi usługami dostarczanymi przez grę. Jeśli postać musi wiedzieć, czy wpadła 

na ścianę, silnik sprawdzający może potrzebować użyć silnika fizyki lub detektora kolizji, aby uzyskać 

wynik. Istnieje wiele możliwych rzeczy do sprawdzenia, a wiele z nich jest sprawdzanych na różne 

sposoby: syrenę można sprawdzić, patrząc na pojedynczą wartość logiczną (włączone lub wyłączone), 

kolizje mogą być przewidywane przez algorytm geometryczny i mowę silnik rozpoznawania może 

wymagać skanowania poleceń głosowych gracza w celu uzyskania poleceń. Z tego powodu 

wyspecjalizowane menedżery zdarzeń sprawdzają tylko niektóre rodzaje informacji (takie jak kolizje, 



 

dźwięk lub stan przełączników na poziomie. W wielu przypadkach w ogóle nie trzeba sprawdzać. Na 

przykład w drużynie wojskowej postacie mogą zdecydować, że powiedzą sobie nawzajem, kiedy są 

gotowe do bitwy. Jeśli postacie zostaną zaimplementowane przy użyciu automatów skończonych, ich 

„stan bitwy” stanie się aktywny i będą mogły bezpośrednio wysłać zdarzenie „gotowości do bitwy” do 

menedżera wydarzeń. Zdarzenia te są umieszczane w kolejce zdarzeń i jak zwykle wysyłane do 

odpowiednich detektorów. Powszechne jest również oddzielanie mechanizmu sprawdzania od 

menedżera zdarzeń. Oddzielny fragment kodu sprawdza co kilka ramek, a jeśli dojdzie do sprawdzenia, 

wysyła zdarzenie bezpośrednio do menedżera zdarzeń. Menedżer zdarzeń następnie przetwarza je w 

normalny sposób. Ten mechanizm sprawdzania polega na odpytywaniu stanu gry (w taki sam sposób, 

w jaki postać może odpytywać stan gry) i udostępnianiu jego wyników zainteresowanym postaciom. 

Implementacja menedżera zdarzeń obejmuje metodę, którą można wywołać w celu bezpośredniego 

umieszczenia zdarzenia w kolejce zdarzeń. Oprócz kontroli zdarzenia mogą również wynikać z kodu 

rozgrywki. Na przykład, gdy wynik jest zwiększany, kod wykonujący tę inkrementację może już 

wiedzieć, że postać może teraz awansować. Nie ma sensu przeprowadzać oddzielnej kontroli w tym 

przypadku. Przyrost wyniku może zamiast tego wysłać wydarzenie bezpośrednio do menedżera 

wydarzeń. 

W przypadku kolejki zdarzeń po powiadomieniu menedżera zdarzeń o zdarzeniu (poprzez 

bezpośrednie przekazanie lub sprawdzenie), należy je wstrzymać do czasu, aż będzie można je rozesłać. 

Zdarzenie będzie reprezentowane jako struktura danych zdarzenia, a poniżej przyjrzymy się jego 

implementacji. Prosty menedżer zdarzeń wyśle każde zdarzenie w momencie jego wystąpienia, 

pozostawiając detektorom zdarzeń odpowiednią reakcję. Jest to podejście najczęściej stosowane w 

menedżerach zdarzeń: nie ma narzutu na przechowywanie w celu utrzymania kolejki zdarzeń i nie 

wymaga złożonego kodu zarządzania kolejką. Bardziej złożone menedżery zdarzeń mogą śledzić 

zdarzenia w kolejce i wysyłać je do słuchaczy w najlepszym momencie. Dzięki temu menedżer zdarzeń 

może działać jako algorytm w dowolnym momencie (patrz Część 10), wysyłając zdarzenia tylko wtedy, 

gdy AI ma czas pozostały w swoim budżecie przetwarzania. Jest to szczególnie ważne przy 

transmitowaniu wielu wydarzeń do wielu postaci. Jeśli powiadomienia nie można podzielić na wiele 

ramek, niektóre ramki będą miały znacznie większe obciążenie AI niż inne. 

Oparte na czasie kolejkowanie wydarzeń może być bardzo złożone i obejmować wydarzenia o różnych 

priorytetach i terminach dostawy. Powiadomienie postaci, że zabrzmi syrena, może zostać opóźnione 

o kilka sekund, ale powiadomienie postaci, że została zastrzelona, powinno być natychmiastowe 

(zwłaszcza jeśli kontroler animacji polega na tym zdarzeniu, aby rozpocząć animację „kostki”). Rejestr 

detektorów umożliwia menedżerowi zdarzeń przekazywanie prawidłowych zdarzeń do właściwych 

detektorów. W przypadku menedżerów zdarzeń, które mają wyspecjalizowany cel (np. określanie 

kolizji), słuchacze mogą być zainteresowani każdym zdarzeniem, które menedżer jest w stanie 

wygenerować. W przypadku innych (np. dowiadywanie się, kiedy jest czas do domu), słuchacz może 

mieć szczególne zainteresowanie (tj. konkretną godzinę), a inne zdarzenia mogą być bezużyteczne. 

Żołnierze, którzy muszą wiedzieć, kiedy nadszedł czas, aby wyjść do koszar, nie są zainteresowani 

informowaniem o godzinie co klatkę (jest 12:01, nadal jest 12:01, ...). Rejestr można utworzyć, aby 

zaakceptować opis zainteresowań słuchacza. Może to pozwolić kontrolerowi na ograniczenie tego, 

czego szuka, a dyspozytorowi może wysyłać tylko odpowiednie zdarzenia, zmniejszając nieefektywność 

niepotrzebnych kontroli i komunikatów. Format używany do rejestracji zainteresowań może być tak 

prosty, jak pojedynczy kod zdarzenia. Postacie mogą na przykład rejestrować swoje zainteresowanie 

wydarzeniami „wybuchowymi”. Lepszy stopień kontroli można wspierać dzięki postaciom, które mogą 

rejestrować bardziej skoncentrowane zainteresowania, takie jak „wybuchy granatów w promieniu 50 

metrów od mojej obecnej pozycji”. Bardziej rozróżniająca rejestracja pozwala silnikowi 

sprawdzającemu bardziej skoncentrować się na tym, czego szuka, i zmniejsza liczbę przekazywanych 



 

niepożądanych zdarzeń. Z drugiej strony, decyzja, czy zarejestrowany słuchacz powinien zostać 

powiadomiony, czy nie, zajmuje więcej czasu, co sprawia, że kod jest bardziej złożony, bardziej 

specyficzny dla gry (ponieważ rodzaje rzeczy, którymi należy się interesować, często zmieniają się w 

zależności od gry) i mniej wielokrotnego użytku między grami. 

Ogólnie rzecz biorąc, większość programistów korzysta z prostego procesu rejestracji opartego na 

kodzie zdarzenia, a następnie stosuje pewnego rodzaju podejście narrowcasting w celu ograniczenia 

niechcianych powiadomień. Dyspozytor zdarzeń wysyła powiadomienie do odpowiednich detektorów 

w przypadku wystąpienia zdarzenia. Jeśli rejestr zawiera informacje o zainteresowaniach każdego 

słuchacza, dyspozytor może sprawdzić, czy słuchacz musi wiedzieć o zdarzeniu. Działa to jak filtr, 

usuwając niechciane zdarzenia i poprawiając wydajność. Najczęstszym sposobem powiadamiania 

detektora o zdarzeniu jest wywołanie funkcji. W językach obiektowych jest to często metoda klasy. 

Funkcja jest wywoływana, a informacje o zdarzeniu można przekazać w jej argumentach. W systemach 

zarządzania zdarzeniami, które obsługują większość systemów operacyjnych, sam obiekt zdarzenia jest 

często przekazywany do odbiornika. Interfejs nasłuchiwania formularza: 

1 class Listener: 

2 function notify(event: Event) 

jest bardzo powszechny. 

WDROŻENIE 

Jesteśmy teraz gotowi, aby zebrać wszystkie elementy, aby uzyskać implementację menedżera 

zdarzeń. 

Pseudo kod 

1 class EventManager: 

2 # Holds data on one registered listener. The same listener may be 

3 # registered multiple times. 

4 class ListenerRegistration: 

5 interestCode: id 

6 listener: Listener 

7 

8 # The list of registered listeners. 

9 listeners: Listener[] 

10 

11 # The queue of pending events. 

12 events: Event[] 

13 

14 # Check for new events, and add them to the queue. 

15 function checkForEvents() 



 

16 

17 # Schedule an event to be dispatched as soon as possible. 

18 function scheduleEvent(event: Event): 

19 events.push(e) 

20 

21 # Add a listener to the registry. 

22 function registerListener(listener: Listener, code: id): 

23 # Create the registration structure. 

24 lr = new ListenerRegistration() 

25 lr.listener = listener 

26 lr.code = code 

27 

28 # And store it. 

29 listeners.push(lr) 

30 

31 # Dispatch all pending events. 

32 function dispatchEvents(): 

33 # Loop through all pending events. 

34 while events: 

35 # Get the next event, and pop it from the queue. 

36 event = events.pop() 

37 

38 # Go through each listener. 

39 for listener in listeners: 

40 # Notify if they are interested. 

41 if listener.interestCode == event.code: 

42 listener.notify(event) 

43 

44 # Call this function to run the manager (from a scheduler for 

45 # example). 

46 function run(): 



 

47 checkForEvents() 

48 dispatchEvents() 

Struktury danych i interfejsy 

Detektory zdarzeń powinny zaimplementować interfejs EventListener, aby mogły zarejestrować się w 

menedżerze zdarzeń i otrzymywać prawidłowe powiadomienia. Postacie potrzebują informacji o 

zaistniałym zdarzeniu. Jeśli postać zgłasza swojej drużynie obserwację wroga, należy podać lokalizację 

i status wroga. W powyższym kodzie założyłem, że istnieje struktura Event. Podstawowa struktura 

wydarzenia musi tylko być w stanie się zidentyfikować. Użyliśmy w tym celu członka danych kodu: 

1 class Event: 

2 code: id 

Jest to mechanizm używany w wielu zestawach narzędzi okienkowych do powiadamiania aplikacji o 

komunikatach myszy, okna i naciśnięcia klawisza. Klasę Event można podzielić na podklasy, aby 

utworzyć rodzinę różnych typów zdarzeń z ich własnymi dodatkowymi danymi. Jest to mechanizm 

używany w wielu zestawach narzędzi okienkowych do powiadamiania aplikacji o komunikatach myszy, 

okna i naciśnięcia klawisza. Klasę Event można podzielić na podklasy, aby utworzyć rodzinę różnych 

typów zdarzeń z ich własnymi dodatkowymi danymi: 

1 class CollisionEvent: 

2 code: id = 0x4f2ff1438f4a4c99 

3 character1: Character 

4 character2: Character 

5 collisionTime: int 

6 

7 class SirenEvent: 

8 code: id = 0x9c5d7679802e49ae 

9 sirenId: id 

W systemie zarządzania zdarzeniami opartym na języku C ten sam efekt można osiągnąć, umieszczając 

w strukturze danych zdarzenia void*. Można to następnie wykorzystać do przekazania wskaźnika do 

dowolnej innej struktury danych, jako danych specyficznych dla zdarzenia: 

1 typedef class event_t 

2 { 

3 unsigned long long eventCode; 

4 void *data; 

5 } Event; 

Wydajność  



 

Menedżer zdarzeń jest ustawiony na czas O(nm), gdzie n to liczba zdarzeń w kolejce, amis liczba 

zarejestrowanych detektorów. Jest to O(n +m) w pamięci. Nie uwzględnia to czasu ani pamięci 

wymaganej przez odbiornik do obsługi zdarzenia. Zazwyczaj przetwarzanie w słuchaczach zdominuje 

czas potrzebny do uruchomienia tego algorytmu. 

Uwagi dotyczące implementacji 

Do tej klasy można wprowadzić szereg udoskonaleń. Najwyraźniej dobrze byłoby umożliwić 

słuchaczowi otrzymywanie więcej niż jednego kodu zdarzenia. Można to zrobić za pomocą powyższego 

kodu, rejestrując słuchacza kilka razy z różnymi kodami. Bardziej elastyczna metoda może 

wykorzystywać kody zdarzeń, które są potęgami dwójki i interpretować zainteresowanie słuchacza 

jako maskę bitową. 

RZUCANIE WYDARZENIA 

Istnieją dwie różne filozofie stosowania zarządzania zdarzeniami. Możesz użyć kilku bardzo ogólnych 

menedżerów wydarzeń, z których każdy wysyła wiele wydarzeń do wielu słuchaczy. Słuchacze są 

odpowiedzialni za ustalenie, czy są zainteresowani wydarzeniem. Możesz też skorzystać z wielu 

wyspecjalizowanych menedżerów wydarzeń. Każdy będzie miał tylko kilku słuchaczy, ale ci słuchacze 

prawdopodobnie będą zainteresowani większą liczbą generowanych przez nie zdarzeń. Detektory 

nadal mogą ignorować niektóre zdarzenia, ale więcej zostanie dostarczonych poprawnie. Podejście 

rozproszone nazywa się nadawaniem, a podejście ukierunkowane nazywa się nadawaniem wąskim. 

Oba podejścia rozwiązują problem ustalenia, którzy agenci wysłać jakie zdarzenia. Transmisja 

rozwiązuje problem, wysyłając im wszystko i pozwalając im ustalić, czego potrzebują. Narrowcasting 

nakłada odpowiedzialność na programistę: sztuczna inteligencja musi być zarejestrowana z dokładnie 

odpowiednim zestawem odpowiednich menedżerów wydarzeń. 

Nadawanie 

Przyjrzeliśmy się dodawaniu dodatkowych danych do rejestru, aby zachowania mogły pokazywać ich 

zainteresowania. Nie jest to prosty proces do uogólnienia. Trudno jest zaprojektować system 

rejestracji, który ma wystarczająco dużo szczegółów, aby można było zidentyfikować słuchaczy o 

bardzo specyficznych potrzebach. Na przykład sztuczna inteligencja może potrzebować wiedzieć, kiedy 

uderzy w ściany wykonane z jednego z zestawu materiałów do skakania. Aby to wspierać, rejestr 

musiałby przechowywać wszystkie możliwe materiały dla wszystkich obiektów w świecie gry, a 

następnie sprawdzać poprawną listę materiałów dla każdego uderzenia. Byłoby łatwiej, gdyby sztuczna 

inteligencja została poinformowana o wszystkich kolizjach i mogłaby odfiltrować te, którymi nie była 

zainteresowana. Takie podejście nazywa się rozgłaszaniem. Menedżer zdarzeń transmisji wysyła do 

swoich słuchaczy wiele zdarzeń. Zazwyczaj służy do zarządzania wszelkiego rodzaju wydarzeniami, 

dlatego też ma wielu słuchaczy. 

Nadawane są programy telewizyjne. Są przesyłane kablowo lub drogą radiową, niezależnie od tego, 

czy ktoś jest zainteresowany ich oglądaniem. Twój salon jest cały czas bombardowany tymi wszystkimi 

danymi. Możesz wyłączyć telewizor i zignorować go lub obejrzeć program, który chcesz oglądać. Nawet 

jeśli oglądasz telewizję, zdecydowana większość informacji docierających do Twojego telewizora nie 

jest wyświetlana. Nadawanie jest procesem marnotrawnym, ponieważ przesyłanych jest wiele danych, 

które są bezużyteczne dla odbiorców. Zaletą jest elastyczność. Jeśli postać otrzymuje i wyrzuca dużo 

danych, może nagle zainteresować się i wiedzieć, że właściwe dane są dostępne natychmiast. Jest to 

szczególnie ważne, gdy sztuczna inteligencja postaci jest uruchamiana przez skrypt, w którym 

oryginalni programiści nie są świadomi, jakich informacji twórca skryptu może chcieć użyć. Wyobraź 

sobie, że mamy postać z gry, która wędruje po grządce z grzybami i zbiera grzyby. Zależy nam na tym, 



 

aby postać wiedziała, czy gracz ukradnie jeden z jej grzybów. Nie interesuje nas wiedza, czy drzwi na 

tym poziomie zostały otwarte. Postać jest tak rozwinięta, że ignoruje wszystkie zdarzenia związane z 

otwieraniem drzwi, ale reaguje na zdarzenia związane ze skradzionym grzybem. Później w procesie 

rozwoju projektant poziomów dodaje dom grzybiarza do poziomu i chce edytować skrypt AI, aby 

reagował, gdy gracz wejdzie do domu. Jeśli event manager transmituje wydarzenia, nie będzie to 

trudne. Skrypt mógł reagować na zdarzenia związane z otwieraniem drzwi. Gdyby menedżer zdarzeń 

zastosował podejście narrowcast, projektant poziomów musiałby zatrudnić programistę do 

zarejestrowania postaci w słuchaczu otwartych drzwi. Oczywiście można to obejść. Na przykład możesz 

uczynić proces rejestracji częścią skryptu (chociaż możesz oczekiwać, że projektanci poziomów zbyt 

wiele będą manipulować kanałami zdarzeń). Ale elastyczność zawsze będzie wyższa przy podejściu do 

transmisji. 

Zawężanie 

Narrowcasting rozwiązuje problem z wiedzą, która sztuczna inteligencja jest zainteresowana jakimi 

wydarzeniami, wymagając od programisty wielu rejestracji do wyspecjalizowanych menedżerów 

wydarzeń. Jeśli zespoły jednostek w grze RTS muszą dzielić się informacjami, każda z nich może mieć 

własnego menedżera wydarzeń. Z jednym menedżerem wydarzeń na grupę, wszelkie wydarzenia będą 

kierowane tylko do właściwych osób. Jeśli na mapie są setki zespołów, muszą być setki event 

managerów. Ponadto zespoły te mogą być zorganizowane w większe grupy. Te większe grupy mają 

swoich własnych menadżerów wydarzeń, którzy dzielą się informacjami na temat batalionu. 

Ostatecznie po każdej stronie istnieje jeden menedżer zdarzeń, który służy do globalnego 

udostępniania informacji. 

Narrowcasting to bardzo efektywne podejście. Niewiele jest zmarnowanych wydarzeń, a informacje 

kierowane są dokładnie do właściwych osób. Nie musi istnieć żaden zapis zainteresowań słuchacza. 

Każdy event manager jest tak wyspecjalizowany, że wszyscy słuchacze będą prawdopodobnie 

zainteresowani wszystkimi wydarzeniami. To ponownie poprawia prędkość. Podczas gdy prędkość w 

grze jest zoptymalizowana przy użyciu podejścia wąskiego, konfigurowanie postaci jest znacznie 

bardziej złożone. Jeśli istnieją setki menedżerów zdarzeń, musi istnieć znaczna ilość kodu 

konfiguracyjnego, który określa, które detektory należy podłączyć do których menedżerów zdarzeń. 

Sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona, jeśli postacie zmieniają się w czasie. W przykładzie RTS 

większość drużyny może zginąć w bitwie. Pozostałych członków należy umieścić w nowym zespole. 

Oznacza to dynamiczną zmianę rejestracji. W przypadku prostej hierarchii menedżerów wydarzeń jest 

to nadal możliwe. W przypadku bardziej złożonych „zup” menedżerów wydarzeń, z których każda 

kontroluje inny zestaw niepowiązanych ze sobą wydarzeń, może to wymagać więcej wysiłku niż jest to 

warte. 

Kompromis 

W rzeczywistości istnieje kompromis, który należy osiągnąć między organizatorami wydarzeń, którzy 

mają złożone informacje rejestracyjne, a tymi, którzy w ogóle nie mają wyraźnych interesów. Podobnie 

istnieje powiązany kompromis między nadawaniem wąskim a nadawaniem. W rzeczywistości 

programiści mają tendencję do używania prostych informacji o zainteresowaniach, które można 

bardzo szybko przefiltrować. W przykładowej implementacji użyliśmy kodu zdarzenia. Jeśli kod 

zdarzenia odpowiada zainteresowaniu słuchacza, słuchacz zostanie o tym powiadomiony. Kod 

zdarzenia może być używany do reprezentowania dowolnego rodzaju informacji o zainteresowaniach, 

a menedżer zdarzeń nie musi wiedzieć, co oznacza kod w grze. Umożliwia to wykorzystanie tej samej 

implementacji event managera w dowolnej liczbie sytuacji. Kompromis między rozgłaszaniem a 

nadawaniem wąskim zależy w większym stopniu od aplikacji, w szczególności od liczby zdarzeń, które 



 

mogą zostać wygenerowane. Często nie ma wystarczającej liczby zdarzeń AI, aby nadawanie było 

zauważalnie spowolnione. Zalecam korzystanie z metody transmisji, gdy gra jest w fazie rozwoju. Dzięki 

temu możesz łatwiej bawić się zachowaniami postaci. Jeśli okaże się, że system zdarzeń jest powolny 

w miarę postępu prac rozwojowych, można go zoptymalizować za pomocą wielu menedżerów 

narrowcastingu przed wydaniem. Wyjątkiem od tej reguły są menedżerowie wydarzeń z bardzo 

specyficznymi funkcjami. Menedżer wydarzeń, który powiadamia postacie w określonym czasie gry (na 

przykład, aby powiedzieć żołnierzom, kiedy mają odczekać), byłby trudny do włączenia do menedżera 

transmisji wraz z innymi rodzajami wydarzeń. 

KOMUNIKACJA MIĘDZY AGENCJAMI 

Podczas gdy większość informacji, których potrzebuje sztuczna inteligencja, pochodzi z działań gracza 

i środowiska gry, w grach coraz częściej pojawiają się postacie, które współpracują lub komunikują się 

ze sobą. Na przykład oddział strażników powinien współpracować, aby otoczyć intruza. Gdy lokalizacja 

intruza jest znana, strażnicy mogą osłaniać wszystkie wyjścia, czekając, aż ich koledzy z drużyny znajdą 

się na swoich pozycjach, zanim przystąpią do ataku. Algorytmy koordynujące tego rodzaju działania 

zostały omówione w Części 6. Jednak niezależnie od zastosowanych technik postacie muszą zrozumieć, 

co robią inni i co zamierzają zrobić. Można to osiągnąć, pozwalając każdej postaci na zbadanie 

wewnętrznego stanu innych postaci lub przez odpytywanie ich o ich intencje. Chociaż jest to szybkie, 

jest podatne na błędy i może wymagać wielu przepisywania przy każdej zmianie AI postaci. Lepszym 

rozwiązaniem jest użycie mechanizmu zdarzeń, aby umożliwić każdej postaci poinformowanie innych 

o swoim zamiarze. Możesz myśleć o tym menedżerze wydarzeń jako zapewniającym bezpieczne łącze 

radiowe między członkami zespołu AI. Podstawowy mechanizm zdarzeń w tym Części jest 

wystarczający do obsługi wspólnego przekazywania komunikatów. Korzystanie z menedżera zdarzeń 

wąskich transmisji dla każdego oddziału zapewnia, że dane szybko docierają do właściwych postaci i 

nie mylą członków innego oddziału. 

OBIEKTY WYBORCZE 

Są sytuacje, w których sondowanie jest oczywiście bardziej efektywne niż wydarzenia. Postać, która 

musi otworzyć drzwi, podchodzi do nich i sprawdza, czy są zamknięte. Nie ma sensu, aby drzwi wysyłały 

komunikaty „Jestem zamknięty” w każdej klatce. Czasami jednak kontrole są czasochłonne. Jest to 

szczególnie ważne, gdy kontrola obejmuje geometrię poziomu gry. Strażnik patrolujący może od czasu 

do czasu sprawdzać stan panelu kontrolnego od wejścia do pokoju kontrolnego. Jeśli gracz przesunie 

pudełko przed panel, linia wzroku zostanie zablokowana. Obliczanie linii wzroku jest drogie. Jeśli jest 

więcej niż jeden strażnik, dodatkowa kalkulacja jest marnowana. W systemie opartym na zdarzeniach 

kontrolę można przeprowadzić raz na zawsze. W systemie odpytywania każdy znak sprawdza z osobna. 

Na szczęście jest kompromis. Kiedy głosowanie jest najlepszym podejściem, ale kontrole są 

czasochłonne, możemy użyć struktury zwanej lokalem wyborczym. Lokal wyborczy ma dwa cele. Po 

pierwsze, jest to po prostu pamięć podręczna informacji odpytywania, z której może korzystać wiele 

znaków. Po drugie, działa jako pośrednik między sztuczną inteligencją a poziomem gry. Ponieważ 

wszystkie żądania przechodzą przez to jedno miejsce, można je łatwiej monitorować, a sztuczna 

inteligencja debugować. Można użyć kilku mechanizmów buforowania, aby upewnić się, że dane nie 

są przeliczane zbyt często. Przykład pseudokodu używa licznika liczby klatek do oznaczania danych jako 

przestarzałych. W razie potrzeby dane są przeliczane raz na każdą ramkę. Jeśli dane nie są wymagane 

w ramce, nie zostaną ponownie przeliczone. 

PSEUDO-KOD 

Konkretny lokal wyborczy możemy zrealizować w następujący sposób: 



 

1 class PollingStation: 

2 # The cache for a boolean property of the game. 

3 class BoolCache: 

4 value: bool 

5 lastUpdated: int 

6 

7 # The cache value for one topic. 

8 isFlagSafe: BoolCache[MAX_TEAMS] 

9 

10 # Updates the cache, when required. 

11 function updateIsFlagSafe(team: int) 

12 isFlagSafe[team].value = # ... query game state ... 

13 isFlagSafe[team].lastUpdated = getFrameNumber() 

14 

15 # Query the cached topic. 

16 function getIsFlagAtBase(team: int) -> bool: 

17 # Check if the topic needs updating. 

18 if isFlagSafe[team].lastUpdated < getFrameNumber(): 

19 # Only update if the cache is stale. 

20 updateIsFlagSafe(team) 

21 

22 # Either way, return its value. 

23 return isFlagSafe[team].value 

24 

25 # ... add other polling topics ... 

26 

27 # A polling topic without a cache. 

28 function canSee(fromPos: Vector, toPos: Vector) -> bool: 

29 # ... always query game state ... 

30 return not raycast(from, to) 

11.3.2 WYDAJNOŚĆ 



 

Lokal wyborczy jest O(1) zarówno pod względem czasu, jak i pamięci dla każdego obsługiwanego 

tematu odpytywania. Wyklucza to wykonanie samego odpytywania. 

UWAGI DO WDRAŻANIA 

Powyższa implementacja dotyczy konkretnego lokalu wyborczego, a nie ogólnego systemu. Pokazuje 

dwa różne tematy odpytywania: getIsFlagAtBase i canSee. Pierwszy z nich pokazuje wzór wyniku z 

pamięci podręcznej, a drugi jest obliczany za każdym razem, gdy jest potrzebny. Buforowanie części 

kodu opiera się na istnieniu funkcji getFrameNumber do śledzenia nieaktualnych elementów. W pełnej 

implementacji byłoby kilka dodatkowych klas pamięci podręcznej podobnych do BoolCache dla 

różnych zestawów typów danych. Często lokal wyborczy również upraszcza sztuczną inteligencję. W 

powyższym kodzie znak wystarczy, aby wywołać funkcję canSee lokalu wyborczego. Nie musi 

przeprowadzać samego sprawdzenia. W takim przypadku funkcja zawsze przelicza kontrolę wzroku; 

jego wartość nie jest buforowana. Sztuczna inteligencja nie dba o to, czy wynik poprzedniego 

połączenia jest przechowywany, czy też musi zostać przeliczony. Nie obchodzi go również, jak 

pobierany jest wynik. Pozwala to programistom na późniejszą zmianę i optymalizację implementacji 

bez przepisywania dużej ilości kodu. 

ODBIERANIE STRESZCZENIA 

Powyższa lista to najprostsza forma lokalu wyborczego. Często tego rodzaju metody można dodać do 

światowej klasy gry jako standardowy interfejs. Mają tę wadę, że są trudne do wydłużenia. W końcu 

lokal wyborczy będzie bardzo duży i będzie zawierał dużo danych. Lokal wyborczy można ulepszyć, 

dodając centralną metodę żądania, do której kierowane są wszystkie ankiety. Ta metoda żądania 

pobiera kod żądania, który sygnalizuje, które sprawdzenie jest potrzebne. Ten abstrakcyjny model 

odpytywania umożliwia rozbudowę lokalu wyborczego bez zmiany jego interfejsu i bez zmiany innego 

kodu, który się na nim opiera. Pomaga także narzędziom debugowania i rejestrowania, ponieważ 

wszystkie żądania odpytywania są kierowane za pomocą metody centralnej. Z drugiej strony istnieje 

dodatkowy krok tłumaczenia, aby ustalić, które żądanie jest dostarczane, co spowalnia wykonanie. Ta 

implementacja lokalu wyborczego rozszerza ideę o krok dalej, umożliwiając „wtyczkowe” 

odpytywanie. Instancje zadania odpytywania mogą być rejestrowane w stacji, z których każda 

reprezentuje jedną możliwą część danych, które można odpytywać. Logika kontroli pamięci podręcznej 

jest taka sama dla wszystkich tematów (takie samo buforowanie na podstawie liczby ramek, jak 

poprzednio). 

1 # Abstract class; the base for any pollable topic. 

2 class PollingTask: 

3 taskCode: id 

4 value: any 

5 lastUpdated: int 

6 

7 # Checks if the cache is out of date. 

8 function isStale() -> bool: 

9 return lastUpdated < getFrameNumber() 

10 



 

11 # Update the value in the cache - implement in subclasses. 

12 function update() 

13 

14 # Get the correct value for the polling task. 

15 function getValue() -> any: 

16 # Update the internal value, if required. 

17 if isStale(): 

18 update() 

19 

20 # Return it. 

21 return value 

22 

23 class AbstractPollingStation: 

24 # The tasks registered as a hash-table indexed by code. 

25 tasks: HashTable[id -> PollingTask] 

26 

27 function registerTask(task: PollingTask): 

28 tasks[task.code] = task 

29 

30 function poll(code: id) -> value: 

31 return tasks[code].getValue() 

W tym momencie jesteśmy prawie w złożoności systemu zarządzania wydarzeniami, a kompromis 

między nimi staje się zamazany. W praktyce niewielu deweloperów polega na lokalach wyborczych tej 

złożoności. 

ZARZĄDZANIE ZMYSŁAMI 

Do tej pory omówiliśmy techniki przekazywania odpowiedniej wiedzy w ręce postaci, które mogą być 

zainteresowane. Naszą troską było upewnienie się, że postać otrzymuje informacje, których chce, aby 

móc podejmować odpowiednie decyzje. Ale, jak wszyscy wiemy, pragnienie czegoś to nie to samo, co 

zdobycie tego! Musimy również zadbać o to, aby postać była w stanie zdobyć interesującą ją wiedzę. 

Środowiska gry przynajmniej do pewnego stopnia symulują świat fizyczny. Postać uzyskuje informacje 

o swoim otoczeniu za pomocą zmysłów. Dlatego warto sprawdzić, czy postać może fizycznie wyczuć 

informacje. Jeśli w grze generowany jest głośny dźwięk, możemy określić, które postacie go słyszały: 

postać po drugiej stronie poziomu może tego nie robić, podobnie jak postać za dźwiękoszczelnym 

oknem. Wróg może przechodzić przez środek pokoju, ale jeśli światła są wyłączone lub postać 

zwrócona jest w złym kierunku, wróg nie będzie widoczny. Symulacja percepcji sensorycznej jest 



 

stosunkowo nowa, a wyrafinowane podejścia wciąż nie są powszechne (co najwyżej przeprowadza się 

kontrolę rzucania promieni, aby określić, czy istnieje linia wzroku). Jednak w niektórych grach 

percepcja stanowi kluczową część rozgrywki. Jest to najczęstsze w przypadku percepcji wzrokowej. W 

grach takich jak Splinter Cell , Thief: The Dark Project i Metal Gear Solid zdolność postaci AI do widzenia 

tylko oświetlonych obiektów stanowi podstawę rozgrywki z ukrycia. Wszystko wskazuje na to, że ten 

trend się utrzyma. Oprogramowanie sztucznej inteligencji wykorzystywane w przemyśle filmowym 

(takie jak Weta's Massive) i symulacje wojskowe wykorzystują bardziej wszechstronne modele 

percepcji do kierowania bardzo wyrafinowanymi zachowaniami grupowymi.2 Wydaje się 

prawdopodobne, że percepcja zmysłowa przeniknie inne projekty gier, aby stać się integralną częścią 

gier strategicznych, gry fabularne i platformówki, a także gry akcji. 

UDAWANIE 

Oczywiście staramy się iść na skróty, kiedy tylko jest to możliwe. Nie ma sensu symulować sposobu, w 

jaki dźwięk przemieszcza się ze słuchawek na głowie postaci do kanału słuchowego. Trochę wiedzy, 

którą możemy po prostu przekazać postaci. Nawet w przypadku wątpliwości, czy wiedza przeniknie, 

możemy skorzystać z metod omówionych wcześniej w tym Części: na przykład użyć event managera 

na pokój. Dźwięki, które pojawiają się w pokoju, mogą być przekazywane wszystkim postaciom 

znajdującym się w tym pokoju i rejestrowane w menedżerze wydarzeń. Tutaj menedżer wydarzeń jest 

używany w nieco inny sposób niż opisany wcześniej. Zamiast korzystać z jego mocy dystrybucyjnej, 

polegamy na tym, że informacje nie przekazane event managerowi nie mogą zostać pozyskane przez 

jego słuchaczy. Niekoniecznie tak jest, jeśli znaki odpytują o dane (chociaż możemy dodać kod 

filtrujący, aby ograniczyć dostęp do lokalu wyborczego, aby uzyskać ten sam efekt). Aby menedżer 

wydarzeń działał z powiadomieniami dźwiękowymi, musimy upewnić się, że postacie zmieniają 

menedżerów wydarzeń lub dostosowują wydarzenia, których chcą słuchać, za każdym razem, gdy 

poruszają się między pokojami. Może to działać w określonych sytuacjach, takich jak określony styl 

poziomu gry lub bardzo prosty projekt gry. Nie jest to jednak realistyczny model, ponieważ głośne 

dźwięki mogą być słyszalne w korytarzu, ale delikatne dźwięki mogą być niesłyszalne z odległości 

metra. A co robimy z innymi zmysłami? Wizja jest często implementowana za pomocą rzutowania 

promieni, aby sprawdzić linię wzroku, ale może to szybko wymknąć się spod kontroli, jeśli wiele postaci 

próbuje zobaczyć wiele różnych rzeczy. Jeśli martwimy się o dokładność, w końcu będziemy 

potrzebować dedykowanego kodu symulacji zmysłów. 

CO WIEMY? 

Postać ma dostęp do różnych źródeł wiedzy w grze. Na początku Części 5 przyjrzeliśmy się pokrótce 

wiedzy, dzieląc ją na dwie kategorie: wiedza wewnętrzna i wiedza zewnętrzna. Wewnętrzna wiedza 

postaci mówi o niej samej: jej aktualnym stanie zdrowia, wyposażeniu, stanie umysłu, celach i ruchu. 

Wiedza zewnętrzna obejmuje wszystko inne w środowisku postaci: pozycję wrogów, otwarte drzwi, 

dostępność ulepszeń lub liczbę pozostałych przy życiu członków drużyny. Wiedza wewnętrzna jest 

zasadniczo darmowa, a postać powinna mieć do niej bezpośredni i nieskrępowany dostęp. Wiedza 

zewnętrzna jest dostarczana postaci na podstawie stanu gry. Wiele gier pozwala postaciom być 

wszechwiedzącymi; na przykład zawsze wiedzą, gdzie jest gracz. Aby zasymulować pewien stopień 

tajemniczości, zachowanie postaci można zaprojektować tak, aby wydawało się, że nie ma wiedzy. 

Postać może na przykład stale patrzeć na pozycję gracza. Gdy gracz zbliży się dostatecznie blisko, postać 

nagle rozpoczyna akcję pościgu. Graczowi wydaje się, że postać nie widziała gracza, dopóki nie zbliżył 

się wystarczająco. Jest to cecha projektowania AI, a nie sposób, w jaki postać zdobywa wiedzę. Bardziej 

wyrafinowane podejście wykorzystuje menedżerów wydarzeń lub lokali wyborczych, aby przyznać 

dostęp tylko do informacji, które może znać prawdziwa osoba w środowisku gry. Na ostatnim krańcu 

znajdują się menedżerowie zmysłów rozprowadzający informacje w oparciu o fizyczną symulację 



 

świata. Nawet w grze z wyrafinowanym zarządzaniem zmysłami sensowne jest stosowanie podejścia 

mieszanego. Wiedza wewnętrzna jest zawsze dostępna, ale do wiedzy zewnętrznej można uzyskać 

dostęp na trzy sposoby: bezpośredni dostęp do informacji, powiadamianie tylko o wybranych 

informacjach i symulacja percepcji. Pozostała część tej sekcji skupi się tylko na ostatnim elemencie: 

zarządzaniu zmysłami. Pozostałe elementy zostały omówione do tej pory w tej Części. 

Ponowne odpytywanie i powiadamianie 

Chociaż teoretycznie możliwe jest wdrożenie systemu zarządzania sensorycznego opartego na 

ankietach, nigdy nie widziałem tego w praktyce. Moglibyśmy na przykład testować proces sensoryczny 

za każdym razem, gdy stan odpytywania otrzyma żądanie informacji, przekazując dane tylko wtedy, 

gdy test zakończy się pomyślnie. Nie ma nic złego w tym podejściu, ale to nie jest to, które proponuję. 

Percepcja sensoryczna wydaje się bardziej naturalnie mapować na powiadomienia: postać odkrywa 

informacje, postrzegając je, zamiast szukać wszystkiego i nie dostrzegać większości z nich. 

Uruchamianie zarządzania sensami w strukturze sondowania oznacza, że ogromna większość żądań 

sondowania kończy się niepowodzeniem — co jest dużym marnotrawstwem wydajności. Odtąd będę 

używał wyłącznie modelu opartego na zdarzeniach dla naszych narzędzi do zarządzania zmysłami. Do 

menedżera zmysłów wprowadzana jest wiedza ze stanu gry, a postacie, które są w stanie ją dostrzec, 

zostaną o tym powiadomione. Mogą wtedy podjąć odpowiednie działania, takie jak przechowywanie 

ich do późniejszego wykorzystania lub natychmiastowe działanie. 

MODALNOŚCI SENSORYCZNE 

W grze można używać czterech naturalnych zmysłów człowieka: wzroku, dotyku, słuchu i węchu, w 

mniej więcej malejącej kolejności użycia. Smak to piąty ludzki zmysł, ale jeszcze nie widziałem (a nawet 

nie wymyśliłem) gry, w której postacie wykorzystują smak, aby zdobywać wiedzę o swoim świecie. 

Rozważmy kolejno każdą modalność sensoryczną. Ich osobliwości stanowią podstawowe wymagania 

kierownika zmysłu. 

Widok 

Wzrok to najbardziej oczywisty zmysł. Ponieważ jest to tak oczywiste, gracze mogą stwierdzić, czy jest 

źle symulowany. To z kolei oznacza, że będziemy musieli ciężej pracować, aby opracować przekonujący 

model wzroku. Spośród wszystkich metod, które będziemy wspierać, wzrok wymaga największej 

infrastruktury. Cały szereg czynników może wpływać na naszą zdolność widzenia czegoś. 

Prędkość 

Światło przemieszcza się z prędkością prawie 300 milionów ms-1. O ile twoja gra nie obejmuje bardzo 

dużych odległości w przestrzeni, światło będzie podróżować przez twój poziom gry w mniej niż klatkę. 

Możemy traktować wizję jako natychmiastową. 

Stożek wzroku 

Po pierwsze, mamy stożek celowniczy. Nasza wizja ogranicza się do kształtu stożka przed nami, jak 

pokazano na rysunku.  



 

 

Jeśli głowa jest nieruchoma, ma stożek wzroku o kącie pionowym około 120◦ i kącie poziomym około 

220◦. Jesteśmy w stanie widzieć w dowolnym kierunku 360◦, poruszając szyją i oczami, jednocześnie 

utrzymując resztę ciała w bezruchu. Jest to możliwy stożek widzenia dla postaci, która szuka informacji. 

Ludzie zajmujący się normalnym biznesem koncentrują się na bardzo małej części swojego pola 

widzenia. Świadomie jesteśmy w stanie monitorować stożek o zaledwie kilku stopniach, ale ruchy gałek 

ocznych przesuwają ten stożek szybko, dając złudzenie szerszego pola widzenia. Badania 

psychologiczne wskazują, że ludzie bardzo słabo zauważają rzeczy, których specjalnie nie szukają. W 

rzeczywistości jesteśmy gorsi w zauważaniu rzeczy, których szukamy, niż możesz sobie wyobrazić. 

Jeden z eksperymentów obejmował nagranie wideo z treningu koszykówki, przez który przechodził 

ktoś w puszystym kostiumie zwierzęcym. Poproszony o policzenie liczby podań wykonanych przez 

koszykarzy, większość widzów nie zauważyła osoby w stroju stojącej na środku kortu, machając rękami. 

Aby uzyskać posmak tych ograniczeń, często używa się stożka wzroku około 60◦. Uwzględnia normalny 

ruch gałek ocznych, ale skutecznie oślepia postać na dużą powierzchnię, którą widzi, ale raczej nie 

zwraca na nią uwagi. 

Linia wzroku 

Najbardziej charakterystyczną cechą Vision jest nieumiejętność pokonywania zakrętów. Aby coś 

zobaczyć, musisz mieć to w linii wzroku. Chociaż jest to oczywiste, nie jest to do końca prawda. Jeśli 

postać stanie na jednym końcu zaciekłego, ciemnego korytarza, nie będzie w stanie dostrzec wroga z 

drugiego końca. Ale gdy tylko wróg wystrzeli z karabinu, postać zobaczy odbity błysk lufy. Zdarzenia, 

które emitują światło, zachowują się inaczej niż te, które go nie emitują, jeśli chodzi o symulację. 

Wszystkie powierzchnie w pewnym stopniu odbijają światło, co pozwala mu dość łatwo odbijać się od 

narożników. Jeden system zarządzania zmysłami, z którym pracowałem, miał tę funkcję. Niestety efekt 

był tak subtelny, że nie warto było go symulować (okazało się, że wydawca uznał, że cała gra nie jest 

warta zachodu i została skasowana przed publikacją). Pomimo swoich wad, symulacja zmysłów w tej 

grze przewyższała wszystko, co widziałem, i będę odnosić się do kilku jej funkcji w dalszej części tej 

sekcji. Na potrzeby tego Częśću przyjmę, że widzenie dzieje się tylko w liniach prostych. Aby 

zasymulować radiosity lub efekty takie jak lustra, będziesz musiał rozszerzyć ramy. 

Dystans 

W skalach modelowanych na średnich poziomach gry, ludzie nie mają ograniczenia odległości wzroku. 

Efekty atmosferyczne (na przykład mgła lub zamglenie) i krzywizna Ziemi ograniczają naszą zdolność 

widzenia na bardzo duże odległości, ale ludzie nie mają problemu z widzeniem przez miliony lat 

świetlnych, jeśli nic nie stoi na przeszkodzie. Istnieje jednak niezliczona ilość gier, w których odległość 

jest wykorzystywana jako ograniczenie widzenia. To nie zawsze jest to zła rzecz. Na przykład w grze 

platformowej Jak and Daxter: The Precursor Legacy nie chcielibyśmy zakradać się za każdy róg, aby 

znaleźć wrogów z drugiej strony polany, który nas widzi i nadchodzi. W grach często stosuje się 



 

konwencję, że wrogowie zauważają gracza tylko wtedy, gdy ten znajdzie się na pewną odległość. 

Celowo daje postaciom gorszy wzrok, niż mieliby w innym przypadku. Gry, które nie stosują się do tego 

ograniczenia, takie jak Tom Clancy’s Ghost Recon , wymagają innej taktyki gry, zwykle obejmującej 

znacznie więcej skradania się. 

Tam, gdzie odległość ma znaczenie, jest rozmiar oglądanej rzeczy. Wszystkie zwierzęta mogą 

rozpoznawać obiekty tylko wtedy, gdy wydają się wystarczająco duże (ignorując na chwilę jasność i 

wzory tła). W skali ludzkiej dla większości poziomów gry nie stanowi to problemu. Możemy na przykład 

rozróżnić człowieka oddalonego o ponad pół mili. Podobnie jak w przypadku stożków wzroku, istnieje 

różnica między zdolnością a prawdopodobieństwem. Chociaż możemy rozróżnić istoty ludzkie w 

odległości setek metrów, jest mało prawdopodobne, że zauważymy osobę z tej odległości, chyba że 

mamy specjalne zadanie ich szukania. Nawet w grach, które nie ograniczają odległości widzianej przez 

postać, zalecany jest pewien próg odległości do zauważenia małych obiektów. 

Jasność 

Polegamy na fotonach docierających do naszego oka, aby widzieć rzeczy. Światłoczułe komórki w oku 

stają się podekscytowane, gdy uderza w nie foton, i stopniowo rozluźniają się w ciągu następnych kilku 

milisekund. Jeśli wystarczająca ilość fotonów dotrze do komórki, zanim się rozluźnia, będzie ona coraz 

bardziej podekscytowana i ostatecznie wyśle swój sygnał do mózgu. Uważamy, że bardzo trudno jest 

nam widzieć w słabym świetle. Splinter Cell wykorzystuje tę cechę ludzkiego wzroku z dobrym 

skutkiem, pozwalając graczowi ukrywać się w cieniu i unikać wykrycia przez strażników (mimo że 

postać gracza ma trzy jasnozielone pochodnie przypięte do czoła). W rzeczywistości rzadko 

przebywamy w wystarczająco ciemnych warunkach, aby wrażliwość naszych oczu na światło była 

czynnikiem ograniczającym nasze widzenie. Zdecydowana większość naszego problemu z widzeniem 

w słabym świetle to nie brak fotonów, to problem różnicowania. 

Różnicowanie 

Ludzki wzrok ewoluował w oparciu o nasze potrzeby przetrwania. To, co widzimy okiem umysłu jako 

obraz świata zewnętrznego, jest w rzeczywistości iluzją zrekonstruowaną z wielu różnych sygnałów i 

wielu oczekiwań. Wszystkie bodźce wzrokowe są filtrowane i przetwarzane. Kiedy na przykład 

przechylasz głowę, obraz, który widzisz, nie przechyla się; mamy wyspecjalizowane komórki w naszym 

systemie wizualnym, które są przeznaczone do wyszukiwania pionu. Wszystkie wyniki z reszty naszego 

układu wzrokowego są następnie wewnętrznie obracane z powrotem, zanim ich wynik trafi do naszego 

świadomego mózgu. Większość z nas fizycznie nie widzi w przechyleniu (jest to jeden z powodów, dla 

których większość gier samochodowych nie przechyla kamery tak, jak na zakrętach samochodu, a te, 

które rzadko przechylają się do głów większości kierowców, a nie często w tym samym kierunku). 

Najważniejszą adaptacją do zarządzania zmysłami są nasze detektory kontrastu. Posiadamy całą gamę 

komórek dedykowanych do identyfikacji obszarów, w których zmieniają się kolory lub odcienie.  

Niektóre z tych komórek są przeznaczone do znajdowania wyraźnych linii pod różnymi kątami, a inne 

do znajdowania plam, w których Wydajność uje zmiana kontrastu. Ogólnie rzecz biorąc, trudno jest 

nam coś zobaczyć bez wystarczającej zmiany kontrastu. Zmiana kontrastu może wystąpić tylko w 

jednym składniku koloru. To jest podstawa tych testów na daltonizm; jeśli nie możesz wykryć różnicy 

między czerwienią a zielenią, nie możesz wykryć jednoczesnej, ale przeciwnej zmiany intensywności 

czerwieni i zieleni, a zatem nie możesz zobaczyć liczby. Oznacza to, że nie możemy zobaczyć obiektów, 

które nie kontrastują z ich tłem, i jesteśmy bardzo dobrzy w widzeniu obiektów, które kontrastują. 

Wszystkie kamuflaże działają na tej zasadzie; stara się upewnić, że nie ma zmiany kontrastu między 

krawędzią czegoś a jego tłem. Powodem, dla którego nie możemy zobaczyć rzeczy w słabym świetle, 

jest to, że nie ma wystarczającego kontrastu, aby to zobaczyć, a nie dlatego, że fotony nie docierają do 



 

naszych oczu. Gry Ghost Recon mają dobrą implementację kamuflażu tła. Jeśli twoja drużyna znajduje 

się na wojskowej zieleni, leżąc w gąszczu listowia, wrogie postacie ich nie zobaczą. W tym samym 

mundurze, stojąc przed ceglaną ścianą, siedzą kaczki. Z drugiej strony Splinter Cell, słusznie chwalony 

za chowanie się w cieniu, nie bierze pod uwagę tła. Sam Fisher (postać, którą grasz) może stać w cieniu 

w połowie bardzo jasno oświetlonego korytarza, a wróg na jednym końcu korytarza go nie zobaczy. W 

rzeczywistości, oczywiście, wróg zobaczyłby ogromną czarną sylwetkę na jasnym tle, a Sam by się 

poruszył. (Szczerze mówiąc, projektanci poziomów ciężko pracują, aby ta sytuacja nie Wydajność 

ewoluowała zbyt często.) 

Nasłuchiwanie 

Słuch nie jest ograniczony liniami prostymi. Dźwięk rozchodzi się w postaci fal kompresji przez dowolne 

medium fizyczne. Fala potrzebuje czasu, aby się poruszyć, a gdy się porusza, rozprzestrzenia się i 

podlega tarciu. Oba czynniki służą do zmniejszania intensywności (głośności) dźwięku wraz z 

odległością. Dźwięki o niskim tonie ulegają mniejszemu tarciu (ponieważ ich wibracje są wolniejsze) i 

dlatego przemieszczają się dalej niż dźwięki o wysokim tonie. Dźwięki o niskim tonie są również w 

stanie łatwiej omijać przeszkody. Dlatego dźwięk dobiegający zza przeszkody brzmi mętnie i nisko. 

Słonie emitują infradźwiękowe szczekanie poniżej poziomu ludzkiego słuchu, aby komunikować się z 

innymi członkami swojego stada oddalonego o kilka mil przez zarośla. Natomiast nietoperze używają 

wysokich dźwięków do postrzegania ciem; dźwięki o niskiej częstotliwości po prostu zginałyby się 

wokół ofiary. Te różnice są prawdopodobnie zbyt subtelne, aby włączyć je do sztucznej inteligencji w 

grze. Wszystkie dźwięki potraktujemy jednakowo: równomiernie zmniejszają głośność wraz z 

odległością, aż przekroczą pewien próg. Pozwalamy różnym postaciom na wyczuwanie różnych 

głośności dźwięków, aby symulować ostry słuch lub głuchotę wynikającą na przykład z pobliskiego 

wybuchu bomby. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, dźwięk bez problemu przemieszcza się w 

powietrzu za rogiem, niezależnie od jego wysokości. Technologie dźwięku środowiskowego, używane 

do przygotowania trójwymiarowego (3D) dźwięku dla odtwarzacza, mają bardziej wszechstronne 

możliwości symulowania okluzji. Kiedy gracz słucha, efekty są znaczące. Jednak przy ustalaniu, czy 

postać coś wie, efekty nie są znaczące. W rzeczywistości wszystkie materiały w pewnym stopniu 

przenoszą dźwięk. Gęstsze i sztywniejsze materiały przenoszą dźwięk szybciej. Na przykład stal przenosi 

dźwięk szybciej niż woda, a woda szybciej niż powietrze. Z tego samego powodu powietrze o wyższej 

temperaturze przenosi dźwięk szybciej. Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi około 345 metrów na 

sekundę. 

Jednak w implementacji gier zazwyczaj wszystkie materiały dzielimy na dwie kategorie: te, które nie 

przekazują dźwięku i te, które to przekazują. Wszystkie materiały przenoszące dźwięk są traktowane 

jak powietrze. Ponieważ poziomy gry są zwykle dość małe, prędkość dźwięku jest często wystarczająco 

duża, aby nie zostać zauważonym. Wiele gier symuluje dźwięk, pozwalając mu zachowywać się jak 

światło, błyskawicznie podróżując. Na przykład Metal Gear Solid nie ma dostrzegalnej prędkości 

dźwięku, podczas gdy Conflict: Desert Storm [159] tak. Jeśli zamierzasz wykorzystać prędkość dźwięku, 

warto ją spowolnić. W typowej grze z perspektywy trzeciej lub pierwszej osoby prędkość dźwięku około 

100 metrów na sekundę daje „realistyczny” i zauważalny efekt. 

Dotyk 

Dotyk to zmysł, który wymaga bezpośredniego kontaktu fizycznego. Najlepiej zaimplementować to w 

grze wykorzystującej wykrywanie kolizji: postać jest powiadamiana, jeśli zderzy się z inną postacią. W 

grach z ukrycia jest to część gry. Jeśli dotkniesz postaci (lub zbliżysz się do niej w niewielkiej, ustalonej 

odległości), poczuje cię tam, niezależnie od tego, czy widzi lub słyszy cię w inny sposób. Ponieważ łatwo 

jest zaimplementować dotyk za pomocą wykrywania kolizji, opisany tutaj system zarządzania zmysłami 



 

nie obejmuje dotyku. Wykrywanie kolizji wykracza poza zakres tej książki. W tej serii znajdują się dwie 

książki [14] [73] z obszernymi szczegółami. W systemie produkcyjnym korzystne może być włączenie 

dotykania do struktury menedżera zmysłów. Po wykryciu kolizji między dotykającymi się znakami 

wysyłane jest specjalne zdarzenie dotykania. Przekierowanie tego przez menedżera zmysłów pozwala 

postaci na odbieranie wszystkich informacji o zmysłach jedną drogą, nawet jeśli dotyk jest inaczej 

obsługiwany za kulisami. 

Zapach 

Zapach jest stosunkowo niezbadanym zmysłem w grach. Zapachy są spowodowane dyfuzją gazów w 

powietrzu. Jest to proces powolny i ograniczony na odległość. Szybkość dyfuzji sprawia, że efekty 

wiatru są bardziej widoczne. Podczas gdy dźwięk może być przenoszony przez wiatr, jego szybki ruch 

sprawia, że nie zauważamy, że porusza się z wiatrem szybciej niż z wiatrem. Z wiatrem zapachy są 

znacznie bardziej wyczuwalne. Zazwyczaj zapachy, które nie są związane ze skoncentrowanymi 

chemikaliami (takie jak zapach wroga) przemieszczają się tylko na kilkadziesiąt metrów. Zwierzęta o 

lepszej wrażliwości na zapach mogą wykrywać ludzi ze znacznie większej odległości, przy odpowiednich 

warunkach wiatrowych. Gry myśliwskie są zazwyczaj jedynymi, które model pachnie. Istnieją inne 

potencjalne zastosowania zapachu. Wspomniana przeze mnie wcześniej gra (modelująca pośrednią 

transmisję światła) wykorzystywała zapach do reprezentowania dyfuzji trujących gazów. Granat 

gazowy mógł zostać zdetonowany na przykład poza posterunkiem straży. Menadżer zmysłów 

sygnalizował strażnikom, że mogą poczuć zapach gazu. W tym przypadku odpowiedzieli na zapach 

śmiercią. Jednym z najlepszych zastosowań symulacji zapachu jest Alien vs. Predator. Tutaj kosmici 

wyczuwają obecność gracza za pomocą zapachu. Gdy zapach się rozchodzi, kosmici podążają szlakiem 

o rosnącej intensywności, aby znaleźć lokalizację gracza. Daje to początek zgrabnej taktyce. Jeśli postać 

przez długi czas stoi w dobrym miejscu na zasadzkę, a następnie szybko schowa się za osłoną, kosmici 

podążą tropem do intensywnego miejsca zapachu, w którym wcześniej stała, dając graczowi inicjatywę 

do ataku. 

Moda na fantazję 

Oprócz wzroku, słuchu i węchu istnieje wiele zastosowań, do których można wykorzystać menedżera 

zmysłów. Chociaż ograniczymy symulację do tych trzech modalności, powiązane z nimi parametry 

oznaczają, że możemy symulować inne fikcyjne zmysły. Zmysły fantasy, takie jak aura lub magia, mogą 

być reprezentowane za pomocą zmodyfikowanej wizji; Telepatia może być zmodyfikowaną wersją 

słyszenia, a strach, reputacja lub urok mogą być zmodyfikowanym zapachem. Za pomocą menedżera 

zmysłów można nadawać całą gamę efektów zaklęć: ofiary zaklęcia zostaną powiadomione przez 

menedżera zmysłów, eliminując potrzebę przeprowadzania całej partii specjalnych testów w kodzie 

specyficznym dla zaklęć. 

MENEDŻER REGIONU ZMYSŁU 

Opiszę dwa algorytmy zarządzania zmysłami. Pierwsza to prosta technika wykorzystująca sferyczny 

obszar wpływu, ze stałymi prędkościami dla każdej modalności. Odmiana tej techniki jest używana w 

większości gier z symulacją zmysłów. Jest to również podejście preferowane przez oprogramowanie 

symulacyjne do animacji (takie jak Massive) i wojsko. 

Algorytm 

Algorytm działa w trzech fazach: czujniki potencjału znajdują się w fazie agregacji; czujniki potencjału 

są sprawdzane pod kątem przejścia sygnału w fazie testowania; a sygnały, które przechodzą, są 

wysyłane w fazie powiadamiania. Postacie rejestrują swoje zainteresowanie menedżerowi zmysłów 



 

wraz ze swoją pozycją, orientacją i zdolnościami sensorycznymi. Jest on przechowywany jako czujnik, 

równoważny strukturze słuchacza w menedżerze zdarzeń. W praktycznym zastosowaniu pozycja i 

orientacja są zwykle podawane jako wskaźnik do danych pozycyjnych postaci, więc postać nie musi 

stale aktualizować menedżera zmysłów podczas ruchu. Zdolności sensoryczne składają się z wartości 

progowej dla każdej modalności, którą postać może wyczuć. Menedżer zmysłów może obsługiwać 

dowolną liczbę modalności. Z każdą modalnością związany jest współczynnik tłumienia, maksymalny 

zasięg i odwrotna prędkość transmisji. Menedżer zmysłów akceptuje sygnały: komunikaty, które 

wskazują, że coś się wydarzyło na poziomie gry (odpowiednik wydarzeń w menedżerze wydarzeń). 

Sygnały są podobne do zdarzeń używanych w menedżerze zdarzeń, ale zawierają trzy dodatkowe dane: 

sposób, w jaki sygnał powinien być przesyłany, intensywność sygnału u jego źródła oraz położenie 

źródła. Współczynnik tłumienia odpowiadający każdej modalności określa, jak głośność dźwięku lub 

intensywność zapachu spada wraz z odległością. Dla każdej jednostki odległości intensywność sygnału 

jest mnożona przez współczynnik tłumienia. Algorytm przestaje przetwarzać transmisję poza 

maksymalny zasięg. Gdy intensywność sygnału spadnie poniżej wartości progowej postaci, postać nie 

jest w stanie go wyczuć. Oczywiście maksymalny zasięg modalności powinien być tak dobrany, aby był 

na tyle duży, aby dotrzeć do dowolnych postaci, które byłyby w stanie odbierać odpowiednie sygnały. 

Rysunek 11.2 przedstawia ten proces dla sygnału dźwiękowego.  

 

Menedżer zmysłów ma zarejestrowane tłumienie dźwięku 0,9. Sygnał o natężeniu 2 jest emitowany z 

pokazanego źródła. W odległości 1 jednostki od źródła natężenie dźwięku wynosi 1,8, w odległości 2 

jednostek 1,62 i tak dalej. Znak A ma próg dźwięku równy 1. W odległości 1,5 jednostki dźwięk ma 

natężenie około 1,7, a znak A jest powiadamiany o dźwięku. Znak B ma próg 1,5. W odległości 2,8 

jednostki dźwięk ma natężenie 1,49, a znak B nie jest powiadamiany. Odwrotna prędkość transmisji 

wskazuje, ile czasu zajmie sygnałowi pokonanie jednej jednostki odległości. Nie używamy 

nieodwróconej prędkości, ponieważ chcemy być w stanie poradzić sobie z nieskończoną prędkością 

związaną z widzeniem. Podstawowy algorytm działa w ten sam sposób dla każdej modalności. Kiedy 

sygnał zostaje wprowadzony do menedżera sensu, natychmiast znajduje on wszystkie znaki w 

maksymalnym promieniu odpowiedniej modalności (faza agregacji). Dla każdej postaci oblicza 

intensywność sygnału, kiedy dotrze do postaci i czas, w którym to nastąpi. Jeśli intensywność jest 

poniżej progu postaci, jest ignorowana. W przypadku pozytywnego wyniku testu intensywności 

algorytm może wykonać dodatkowe testy, w zależności od rodzaju modalności. Jeśli wszystkie testy 

zakończą się pomyślnie, w kolejce umieszczana jest prośba o powiadomienie postaci. To jest faza 

testowania. Rekordy kolejki przechowują sygnał, czujnik do powiadomienia, intensywność i czas 

dostarczenia wiadomości (liczony od czasu wyemitowania sygnału i czasu, w którym sygnał dotrze do 

postaci). Przy każdym uruchomieniu menedżera sensu sprawdza on kolejkę pod kątem komunikatów, 



 

których czas minął, i dostarcza je. To jest faza powiadamiania. Algorytm ten ujednolica sposób działania 

zapachów i dźwięków (dźwięki to po prostu szybko poruszające się zapachy). Żaden z nich nie wymaga 

dodatkowych testów; test intensywności jest wystarczający. Modalności oparte na wzroku wymagają 

dwóch dodatkowych testów w fazie testowania. Najpierw testowane jest źródło sygnału, aby upewnić 

się, że znajduje się w aktualnym stożku widzenia postaci. Jeśli ten test przejdzie pomyślnie, 

wykonywany jest rzut promienia, aby upewnić się, że istnieje linia wzroku. Jeśli chcesz wesprzeć 

kamuflaż lub ukrywanie się w cieniu, możesz dodać tutaj dodatkowe testy. Te rozszerzenia są 

omówione poniżej głównego algorytmu. Zauważ, że ten model pozwala nam mieć postacie o stałych 

odległościach widzenia: pozwalamy na osłabianie sygnałów wizualnych wraz z odległością i nadajemy 

różnym postaciom różne progi. Jeżeli natężenie sygnału wizualnego jest zawsze takie samo (rozsądne 

założenie), to próg narzuca maksymalny promień widzenia wokół postaci 

Pseudo kod 

Menadżer zmysłów można wdrożyć w następujący sposób: 

1 class RegionalSenseManager: 

2 # A record in the notification queue, ready to notify the sensor 

3 # at the correct time. 

4 class Notification: 

5 time: int 

6 sensor: Sensor 

7 signal: Signal 

8 

9 # The list of sensors. 

10 sensors: Sensor[] 

11 

12 # A queue of notifications waiting to be honored. 

13 notificationQueue: Notification[] 

14 

15 # Introduces a signal into the game. This also calculates the 

16 # notifications that this signal will be needed. 

17 function addSignal(signal: Signal): 

18 # Aggregation phase. 

19 validSensors: Sensor[] = [] 

20 

21 for sensor in sensors: 

22 # Testing phase. 



 

23 

24 # Check the modality first. 

25 if not sensor.detectsModality(signal.modality): 

26 continue 

27 

28 # Find the distance of the signal and check range. 

29 distance = distance(signal.position, sensor.position) 

30 if signal.modality.maximumRange < distance: 

31 continue 

32 

33 # Find the intensity of the signal and check 

34 # the threshold. 

35 intensity = signal.strength * 

36 pow(signal.modality.attenuation, distance) 

37 if intensity < sensor.threshold: 

38 continue 

39 

40 # Perform additional modality specific checks. 

41 if not signal.modality.extraChecks(signal, sensor): 

42 continue 

43 

44 # Notification phase. 

45 

46 # We’re going to notify the sensor, work out when. 

47 time = getCurrentTime() + 

48 distance * signal.modality.inverseTransmissionSpeed 

49 

50 # Create a notification record and add it to the queue. 

51 notification = new Notification() 

52 notification.time = time 

53 notification.sensor = sensor 



 

54 notification.signal = signal 

55 notificationQueue.add(notification) 

56 

57 # Send signals, in case the current signal is ready to 

58 # notify immediately. 

59 sendSignals() 

60 

61 # Flush notifications from the queue, up to the current time. 

62 function sendSignals(): 

63 # Notification Phase. 

64 currentTime: int = getCurrentTime() 

65 

66 while notificationQueue: 

67 notification: Notification = notificationQueue.peek() 

68 

69 # Check if the notification is due. 

70 if notification.time < currentTime: 

71 notification.sensor.notify(notification.signal) 

72 notificationQueue.pop() 

73 

74 # If we are beyond the current time, then stop 

75 # (assuming the queue is sorted). 

76 else: 

77 break 

Kod zakłada funkcję getCurrentTime, która zwraca bieżący czas gry. Zakłada również istnienie funkcji 

matematycznej pow. Należy zauważyć, że funkcja sendSignals powinna być wywoływana w każdej 

ramce, niezależnie od tego, czy wprowadzono jakiekolwiek sygnały, aby upewnić się, że buforowane 

powiadomienia są prawidłowo wysyłane. 

Struktury danych i interfejsy 

Ten kod zakłada interfejs dla modalności, czujników i sygnałów. Sposoby zgodne z interfejsem: 

1 class Modality: 

2 maximumRange: float 



 

3 attenuation: float 

4 inverseTransmissionSpeed: float 

5 

6 function extraChecks(signal: Signal, sensor: Sensor) -> bool 

gdzie extraChecks przeprowadza kontrole specyficzne dla modalności w fazie testowania. Będzie to 

realizowane inaczej dla każdej konkretnej modalności. Niektóre modalności zawsze mogą zdać ten test. 

Dla wzroku możemy mieć: 

1 class SightModality: 

2 function extraChecks(signal: Signal, sensor: Sensor) -> bool 

3 if not checkSightCone(signal.position, 

4 sensor.position, 

5 sensor.orientation): 

6 continue 

7 if not checkLineOfSight(signal.position, 

8 sensor.position): 

9 continue 

gdzie checkSightCone i checkLineOfSight przeprowadzają poszczególne testy; oba zwracają prawdę, 

jeśli zdają. Czujniki posiadają interfejs: 

1 class Sensor: 

2 position: Vector 

3 orientation: Quaternion 

4 

5 function detectsModality(modality: Modality) -> bool 

6 function notify(signal: Signal) 

gdzie detectsModality zwraca prawdę, jeśli czujnik może wykryć daną modalność; modalność jest 

instancją modalności. Metoda powiadamiania jest taka sama, jak w przypadku zwykłego zarządzania 

zdarzeniami: powiadamia czujnik o sygnale. Sygnały mają interfejs: 

1 class Signal: 

2 strength: float 

3 position: Vector 

4 modality: Modality 

Oprócz tych trzech interfejsów kod zakłada, że notyfikacjaQueue jest zawsze posortowana według 

czasu. Ma strukturę: 



 

1 class NotificationQueue: 

2 function add(notification: Notification) 

3 function peek() -> Notification 

4 function pop() -> Notification 

gdzie metoda add dodaje dane powiadomienie we właściwe miejsce w kolejce. Ta struktura danych 

jest kolejką priorytetową, aby czas. Ze względu na jego zastosowanie w algorytmie A* Część 4 zawiera 

więcej szczegółów na temat efektywnej implementacji kolejek priorytetowych. 

Wydajność  

Regionalny menedżer zmysłów to O(nm) w czasie, gdzie n to liczba zarejestrowanych czujników, amis 

liczba sygnałów. Przechowuje tylko oczekujące sygnały, więc jest to O(p) w pamięci, gdzie p jest liczbą 

oczekujących sygnałów. W zależności od prędkości sygnałów może to zbliżyć się do O(m) w pamięci, 

ale w większości przypadków będzie znacznie mniejsze. 

Kamuflaż i Cienie 

Aby wesprzeć kamuflaż, możemy dodać dodatkowy test dla wizualnych modalności w klasie 

SightModality. Po rzuceniu promienia, aby sprawdzić, czy sygnał znajduje się w linii wzroku z postacią, 

wykonujemy jeden lub więcej dodatkowych promieni zarzucanych poza postać. Znajdujemy materiały 

związane z pierwszym obiektem, który przecina każdy promień. 

Zazwyczaj projektant poziomów oznacza każdy materiał zgodnie z jego rodzajem wzoru. Możemy mieć 

na przykład dziesięć typów wzorów, w tym cegła, liście, kamień, trawa, niebo i tak dalej. W oparciu o 

rodzaje materiałów tła obliczany jest dodatkowy współczynnik tłumienia. Załóżmy, że postać ma na 

sobie zielony kamuflaż. Projektant może zdecydować, że tło liści daje dodatkowe tłumienie 0,1, 

podczas gdy niebo daje dodatkowe tłumienie 1,5. Dodatkowe tłumienie jest mnożone przez siłę 

sygnału i przekazywane tylko wtedy, gdy wynik jest wyższy niż próg znaku. Możemy użyć podobnego 

procesu, aby wesprzeć ukrywanie się w cieniu. Łatwiejszą metodą jest po prostu uczynienie 

początkowej siły sygnału proporcjonalną do światła padającego na jego emiter. Jeśli postać jest w 

pełnym świetle, wysyła silne sygnały „Jestem tutaj” do menedżera zmysłów. Jeśli postać znajduje się 

w cieniu, siła sygnału będzie niższa, a postacie z progiem wysokiej intensywności mogą ich nie 

zauważyć. 

Słabości 

Rysunek  przedstawia sytuację, w której załamuje się implementacja prostego menedżera sensu.  



 

 

Dźwięk emitowany przez znak A jest słyszany jako pierwszy przez znak C, mimo że C jest dalej od źródła 

niż znak B. Transmisja jest zawsze obsługiwana przez odległość i nie uwzględnia geometrii poziomu, z 

wyjątkiem testów linii wzroku . Ta niewielka rozbieżność w czasie może nie być zbyt zauważalna. 

Rysunek przedstawia poważniejszą sytuację.  

 

Tutaj postać B słyszy dźwięk, mimo że B nie znajduje się w pobliżu źródła dźwięku i jest izolowana dużą 

barierą. Dotychczasowy kod zakładał również, że znaki są zawsze nieruchome. Weźmy przypadek z 

rysunku.  

 

Dwie postacie zaczynają się w tej samej odległości od dźwięku. Jedna postać porusza się szybko w 

kierunku źródła. Realistycznie rzecz biorąc, postać A usłyszy dźwięk wcześniej niż znak B w punkcie 

zaznaczonym na schemacie. W naszym modelu jednak słyszą dźwięk razem. Zwykle nie jest to 

zauważalne w przypadku dźwięków, ponieważ mają tendencję do poruszania się znacznie szybciej niż 

postacie. Jednak w przypadku zapachów może mieć duże znaczenie. Ten algorytm zarządzania 



 

zmysłami jest bardzo prosty, szybki i wydajny. Doskonale sprawdza się w przypadku poziomów na 

wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach, w których grubość ścian jest większa niż odległość, jaką 

może pokonać sygnał. Jednak w środowiskach powszechnych w grach akcji z perspektywy pierwszej i 

trzeciej osoby może to powodować nieprzyjemne artefakty. Korzystanie z tego rodzaju menedżera 

zmysłów ułatwia rozszerzenie gry o dodatkowe testy, kod na specjalne przypadki i heurystykę, aby 

sprawić wrażenie omijania ograniczeń algorytmu. Zamiast tracić czas na łatanie podstawowego 

systemu (co jest poprawnym planem, o ile łaty nie wymagają zbyt dużego wysiłku wdrożeniowego), 

opiszę bardziej kompleksowe rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem 

zaawansowania pojawią się odpowiednio większe wymagania dotyczące przetwarzania. 

MENEDŻER CZUJNIKÓW MODELI ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH 

Dokładne modelowanie wzroku, słuchu i węchu wymagałoby poważnego wysiłku rozwojowego. W 

eksperymentach kodowania przeprowadzonych w mojej firmie zajmującej się oprogramowaniem 

pośredniczącym AI na początku 2000 roku, przyjrzeliśmy się tworzeniu geometrycznie dokładnej 

symulacji zmysłów. Zadanie jest ogromne i wtedy było całkowicie niepraktyczne. Jestem przekonany, 

że nie ma praktycznego sposobu, aby to zrobić nawet w przypadku obecnej generacji sprzętu. Zamiast 

tego opracowaliśmy mechanizm oparty na modelach elementów skończonych, który działa dobrze i 

może być dość wydajny. Później dowiedzieliśmy się, że była to technika opracowana niezależnie przez 

co najmniej dwóch innych programistów (nic dziwnego, biorąc pod uwagę jej podobieństwo do innych 

algorytmów gier). 

Modele elementów skończonych 

Model elementów skończonych (MES) dzieli ciągły problem na skończoną liczbę elementów 

dyskretnych. Zastępuje trudność rozwiązania problemu dla nieskończonej liczby lokalizacji w ciągłym 

świecie problemem dla skończonej liczby lokalizacji. Chociaż odnajdywanie ścieżek nie wykorzystuje 

ściśle MES, stosuje bardzo podobne podejście. Dzieli ciągły problem na elementy skończone, w taki 

sam sposób, w jaki będziemy musieli to zrobić dla naszego algorytmu. (Nie jest to ściśle MES, ponieważ 

nie stosuje algorytmu do każdego regionu równolegle; stosuje algorytm jednorazowy do całego 

modelu). Dzieląc ciągły problem na regiony, prostsze algorytmy mogą być stosowane. W odnajdywaniu 

ścieżek zamieniamy trudny problem znajdowania najszybszej trasy przez dowolną geometrię 3D z 

prostszym problemem przemierzania wykresu. Za każdym razem, gdy używasz MES do rozwiązania 

problemu, dokonujesz uproszczonego przybliżenia. Nie rozwiązując prawdziwego problemu, 

ryzykujesz odzyskanie tylko przybliżonego rozwiązania. Dopóki aproksymacja jest dobra, model działa. 

Opisałem ten proces aproksymacji zarówno dla celów wyszukiwania ścieżki, jak i analizy taktycznej, 

wraz ze wskazówkami, jak podzielić poziom na regiony, aby powstałe ścieżki były wiarygodne, a taktyka 

spójna. Podobnie, gdy używamy MES do modelowania percepcji w grze, musimy ostrożnie wybierać 

regiony, aby upewnić się, że uzyskany wzór percepcji postaci jest wiarygodny. 

Wykres zmysłów 

W taki sam sposób, jak w przypadku odnajdywania ścieżki, przekształcamy poziom gry w 

ukierunkowany acykliczny wykres do zarządzania zmysłami. Każdy węzeł na wykresie reprezentuje 

region poziomu gry, w którym sygnały mogą przepływać bez przeszkód. Dla każdej modalności opartej 

na zapachu węzeł zawiera wartość rozpraszania, która wskazuje, ile zapachu zaniknie na sekundę. Na 

przykład rozproszenie 0,5 oznacza, że zapach traci co sekundę o połowę swoją intensywność. Dla 

wszystkich modalności węzeł zawiera wartość tłumienia, która wskazuje, jak zanika sygnał dla każdej 

jednostki przebytej odległości. Połączenia są tworzone między parami węzłów, gdzie jedna lub więcej 

modalności może przechodzić między odpowiednimi regionami. Rysunek pokazuje przykład.  



 

 

Dwa oddzielne pokoje oddzielone są dźwiękoszczelnym, jednokierunkowym oknem. Wykres zmysłów 

zawiera dwa węzły, po jednym dla każdego pomieszczenia. Sala A jest połączona z salą B, ponieważ 

bodźce wzrokowe mogą przechodzić w tym kierunku, chociaż dźwięk i zapach nie mogą. Sala B nie jest 

jednak połączona z salą A, ponieważ żadne bodźce nie mogą przejść w tym kierunku. Dla każdej 

modalności połączenie ma odpowiedni współczynnik tłumienia i odległość. To pozwala nam obliczyć 

ilość przesyłanego sygnału. W powyższym przykładzie połączenie będzie miało tłumienie 0 zarówno 

dla zapachu, jak i dźwięku (nie przepuszcza żadnego). Ma współczynnik tłumienia 0,9 dla widzenia, aby 

symulować fakt, że okno jest przyciemnione. Odległość wzdłuż połączenia jest podana jako 1, dla 

uproszczenia (więc całkowite tłumienie przez okno wyniesie 0,9). Głównym powodem posiadania 

zarówno tłumienia, jak i odległości, jest umożliwienie wolno poruszającym się sygnałom (mianowicie 

zapachom) czasu na przemieszczanie się wzdłuż połączenia. Połączenia mają również skojarzoną 

pozycję 3D dla obu ich końców, jak pokazano na rysunku.  

 

Pozycja połączenia służy do ustalenia, w jaki sposób sygnał przesyłany jest przez węzeł z połączenia 

przychodzącego. Ponieważ węzły zwykle graniczą ze sobą, często punkt początkowy i końcowy 

połączenia znajdują się w tej samej pozycji: algorytm poradzi sobie z tą sytuacją. Odległość skojarzona 

z połączeniem nie musi być taka sama jak odległość 3D między jego punktem początkowym i 

końcowym. Algorytm zajmuje się nimi całkowicie oddzielnie. Nie ma powodu, aby połączenia 

ograniczały się do pobliskich regionów poziomu. Rysunek ilustruje połączenie na duże odległości, które 

umożliwia tylko wąchanie.  



 

 

To przykład z nieszczęsnej gry opartej na zmysłach, którą przedstawiłem wcześniej. Połączenie 

reprezentuje kanał klimatyzacyjny, kluczową zagadkę w grze. Rozwiązanie polega na zdetonowaniu 

granatu z trującym gazem w pokoju A i przepuszczeniu go przez kanał klimatyzacji, aby zabić strażnika 

stojącego w pokoju B. Kanał jest jedynym połączeniem między dwoma pomieszczeniami. Innym 

przypadkiem może być pokój kontrolny z łączami wideo do kilku pomieszczeń na poziomie; mogą 

istnieć wizualne powiązania między salą konferencyjną a badanymi obszarami, nawet jeśli znajdują się 

one w pewnej odległości. Strażnicy w dyspozytorni byliby powiadamiani i reagowali na zdarzenia 

uchwycone przez kamerę. 

Widzenie 

Wzrok zasługuje na szczególną wzmiankę. Połączenie między dwoma węzłami powinno umożliwiać 

przekazywanie sygnałów wzrokowych, jeśli dowolna lokalizacja w węźle docelowym jest widoczna z 

dowolnego miejsca w źródle. Ogólnie rzecz biorąc, w węźle docelowym będzie wiele lokalizacji, których 

nie można wyświetlić z wielu lokalizacji w źródle. Jak zobaczymy, te przypadki zostaną uwięzione przez 

testy linii wzroku w algorytmie. Ale testy linii wzroku nie będą brane pod uwagę, jeśli węzły nie są 

połączone. Rysunek pokazuje połączenie między dwoma pokojami, mimo że tylko bardzo mały obszar 

Pokoju B jest widoczny z Pokoju A, i to tylko po przesunięciu się w róg Pokoju A.  

 

 



 

Inną konsekwencją poniższego algorytmu jest to, że wszystkie pary węzłów które mają połączone linie 

widzenia, muszą mieć połączenie. W przeciwieństwie do odnajdywania ścieżki, nie możemy polegać na 

węzłach pośrednich do przenoszenia informacji. Nie dotyczy to modalności innych niż wzrok. Rysunek 

przedstawia poprawny wykres zmysłu dla serii trzech pomieszczeń.  

 

Zwróć uwagę, że istnieją połączenia wzrokowe między pokojami A i C, mimo że pomieszczenie B jest 

na drodze. Nie ma jednak połączeń zapachowych ani dźwiękowych między pokojami A i C. 

Menedżerowie Sense korzystający z tego modelu czasami używali oddzielnego wykresu dla wzroku, 

ponieważ jest on wyspecjalizowany. Szczególnie solidna implementacja wykorzystuje dane 

potencjalnie widocznego zestawu (PVS) z silnika renderującego do obliczenia wykresu widoku. 

Potencjalnie widoczny zestaw to nazwa nadana szeregowi technik graficznych używanych do 

zmniejszenia ilości geometrii, która musi być renderowana w każdej klatce. Jest to standardowa 

funkcja wszystkich nowoczesnych silników renderujących. W poniższym algorytmie użyję jednego 

wykresu dla wszystkich zmysłów, ale ponieważ każdy zmysł jest obsługiwany nieco inaczej, stosunkowo 

prostą modyfikacją jest zastąpienie jednego wykresu dwoma lub więcej. 

Algorytm 

Algorytm działa w tych samych trzech fazach, co poprzednio: agregując czujniki, które mogą zostać 

powiadomione, testując je w celu sprawdzenia, czy są prawidłowe i powiadamiając o sygnale. Tak jak 

poprzednio, menedżer zmysłów jest powiadamiany o sygnałach z zewnętrznego kodu (często jakiegoś 

mechanizmu odpytywania), który nie jest częścią algorytmu. Sygnały są dostarczane wraz z ich 

lokalizacją, intensywnością, modalnością i wszelkimi dodatkowymi danymi, które muszą zostać 

przekazane. Menedżer zmysłów przechowuje również listę czujników: detektorów zdarzeń zdolnych 

do wykrywania jednej lub więcej modalności. Ponownie zawierają one listę modalności i wartości 

progowych intensywności. Zostaną powiadomieni o każdym sygnale, który są w stanie wykryć. 

Algorytm otrzymuje również graf sensu wraz z pewnym mechanizmem kwantyzacji lokalizacji w świecie 

gry na węzły w grafie sensu. Zarówno czujniki, jak i sygnały muszą zostać skwantowane w węźle, zanim 

algorytm będzie mógł działać. Ta kwantyzacja może być wykonana dokładnie tak, jak kwantyzacja ze 

znajdowaniem ścieżki. Więcej szczegółów znajdziesz w Części 4 o odnajdywaniu ścieżek. Wewnętrznie 

menedżer czujników przechowuje czujniki dla każdego węzła, dzięki czemu może szybko znaleźć 

czujniki obecne w danym węźle. W zależności od rodzaju modalności algorytm zachowuje się nieco 

inaczej. W celu zwiększenia złożoności obrazy, dźwięki i zapachy są obsługiwane przez różne 

podalgorytmy. 

Widzenie 

Celowniki to najprostsze sygnały do obsługi. Po wprowadzeniu celownika algorytm otrzymuje listę 

potencjalnych czujników: jest to faza agregacji. Ta lista zawiera wszystkie czujniki w tym samym węźle 



 

co sygnał oraz wszystkie czujniki w węzłach, które są połączone z tym węzłem. Przestrzegany jest tylko 

jeden zestaw połączeń; nie pozwalamy, aby sygnały wizualne rozprzestrzeniały się po całym poziomie. 

Jeśli chcesz zasymulować radiosity, jak wspomniano wcześniej, dwa zestawy połączeń można śledzić 

wtedy i tylko wtedy, gdy sygnał wizualny emituje światło. Algorytm przechodzi następnie do fazy 

testowania. Lista potencjalnych czujników jest testowana dokładnie tak, jak w regionalnym 

menedżerze wyczuwania. Sprawdza się, czy interesują ich bodźce wzrokowe, czy sygnał będzie miał 

wystarczające natężenie, czy sygnał znajduje się w stożku wzroku i czy jest na linii wzroku. Kontrast tła 

można również sprawdzić, dokładnie tak jak poprzednio. Dane dotyczące czasu i intensywności są 

obliczane na podstawie danych dotyczących pozycji, transmisji i odległości w każdym połączeniu. To 

samo dotyczy wszystkich trzech modalności i jest szczegółowo opisane poniżej. Jeśli czujnik przejdzie 

wszystkie testy, wówczas kierownik ustala, kiedy należy go powiadomić, na podstawie jego odległości 

od bodźca (obliczonej jako odległość euklidesowa w trzech wymiarach, w przeciwieństwie do innych 

modalności poniżej). Powiadomienie jest następnie dodawane do kolejki powiadomień, dokładnie tak 

jak poprzednio. Jeśli w twojej grze wzrok jest zawsze natychmiastowy, możesz pominąć ten krok i 

natychmiast powiadomić czujnik. 

Dźwięk 

Podobnie traktuje się dźwięk i zapach, ale z jednym zasadniczym wyróżnieniem. Z czasem zapachy 

utrzymują się w danym regionie. Dźwięki w naszym modelu nie (nie bierzemy pod uwagę np. echa, 

chociaż można je modelować wysyłając świeże dźwięki co kilka klatek). Dźwięk traktujemy jak falę, 

rozchodzącą się od źródła i coraz bardziej słabnącą. Kiedy osiągnie swój minimalny limit intensywności, 

znika na zawsze. Oznacza to, że dźwięk może być odbierany tylko wtedy, gdy fala Cię mija. Jeśli fala 

dźwiękowa dotarła do krawędzi pomieszczenia, dźwięk nie jest już słyszalny w pomieszczeniu. 

Modelowanie dźwięków zaczynamy od węzła, w którym znajduje się źródło dźwięku. Algorytm 

wyszukuje wszystkie czujniki w tym węźle. Oznacza węzeł jako odwiedzony. Następnie podąża za 

połączeniami oznaczonymi jako dźwięk, zmniejszając intensywność o wartość określoną przez 

połączenie. Kontynuuje ten proces tak daleko, jak to możliwe, pracując od węzła do węzła za 

pośrednictwem połączeń i oznaczając każdy odwiedzany węzeł. Jeśli dotrze do węzła, w którym już był, 

nie przetwarza go ponownie. Węzły są przetwarzane w porządku odległości (który jest równy 

porządkowi czasu, jeśli założymy, że dźwięk rozchodzi się ze stałą prędkością). W każdym odwiedzanym 

węźle gromadzona jest lista potencjalnych czujników. Jeśli intensywność dźwięku jest poniżej 

minimalnej intensywności, nie są przetwarzane żadne węzły. Intensywność oblicza się w ten sam 

sposób dla każdej modalności i opisano poniżej. W fazie testowania dla każdego czujnika wykonywane 

są kontrole intensywności: te, które są w stanie odebrać sygnał, mają dodawane żądanie 

powiadomienia do kolejki gotowej do fazy wysyłki. 

Zapach 

Zapach zachowuje się w sposób bardzo podobny do dźwięku. Dźwięk śledzi każdy węzeł, przez który 

przeszedł, i odmawia przetwarzania poprzednich węzłów. Zapach zastępuje to przechowywaną 

intensywnością i powiązaną informacją o czasie. Każdy węzeł może mieć dowolną utrzymującą się 

intensywność zapachu, więc przechowuje wartość intensywności zapachu. Aby upewnić się, że ta 

wartość jest dokładnie aktualizowana, przechowywana jest również wartość czasu. Wartość czasu 

wskazuje, kiedy intensywność była ostatnio aktualizowana. Za każdym razem, gdy algorytm jest 

uruchamiany, rozsyła swój zapach do sąsiadów w oparciu o transmisję i odległość interweniujących 

połączeń. Nie rozchodzi się, jeśli intensywność źródła lub nowego miejsca docelowego jest poniżej 

progu minimalnej intensywności lub jeśli sygnał nie może dotrzeć do miejsca docelowego w czasie 

symulowanym przez menedżera czujników. Ten czas symulacji zwykle odpowiada okresowi między 

wywołaniami menedżera wykrywania (być może ramka). Ograniczenie go przez czas w ten sposób 



 

zapobiega szybszemu rozprzestrzenianiu się zapachu na wykresie zmysłowym niż na poziomie. Zapach 

w pojedynczym węźle wygasa w oparciu o parametr rozpraszania węzła. Aby uniknąć wielokrotnego 

aktualizowania węzła na iterację menedżera wykrywania, przechowywany jest znacznik czasu. Węzeł 

jest przetwarzany tylko wtedy, gdy jego znacznik czasu jest mniejszy niż czas bieżący. W każdej iteracji 

agreguje czujniki z każdego węzła, w którym Wydajność uje intensywność większa niż wartość 

minimalna. Są one następnie testowane w fazie testowej pod kątem zainteresowania modalnością i 

progiem intensywności. Prośby o powiadomienia są zaplanowane dla tych, które przechodzą w 

normalny sposób. 

Obliczanie intensywności od węzła do węzła 

Aby obliczyć intensywność i czas podróży bodźca niewizualnego w miarę przemieszczania się od węzła 

do węzła, podzieliliśmy podróż na trzy sekcje: podróż od źródła do początku połączenia, podróż wzdłuż 

połączenia oraz podróż od końca połączenia do czujnika (lub do początku następnego połączenia, jeśli 

podróż jest wielostopniowa). Całkowity czas jest wyrażony jako prędkość modalności podzielona przez 

całkowitą odległość: odległość od sygnału do początku połączenia (odległość euklidesowa 3D), 

odległość wzdłuż połączenia (przechowywana jawnie) oraz odległość do czujnika (inna odległość 3D). 

Całkowite tłumienie jest określane przez współczynnik tłumienia każdego komponentu: tłumienie dla 

węzła, w którym znajduje się źródło, tłumienie połączenia i tłumienie węzła czujnika. 

Algorytm iteracyjny 

Do tej pory zakładaliśmy, że cała propagacja wzroku i dźwięku jest obsługiwana w jednym przebiegu 

menedżera zmysłów. Z zapachem, ponieważ pełza i stopniowo się rozprasza, należy postępować 

iteracyjnie. Wzrok działa tak szybko, że natychmiast musimy przetworzyć wszystkie jego efekty. Dźwięk 

może zajmować pośrednią pozycję. Jeśli porusza się wystarczająco wolno, może skorzystać na 

traktowaniu go jak zapachu: jest rozprowadzany przez kilka węzłów i połączeń za każdym razem, gdy 

uruchamiany jest menedżer zmysłów. Ten sam znacznik czasu używany do aktualizacji zapachu może 

być używany do aktualizacji dźwięku, o ile nie szukasz doskonałej dokładności w odniesieniu do 

sposobu rozszerzania się fali dźwiękowej. (Idealnie chcielibyśmy przetwarzać węzły od źródła na 

zewnątrz, ale użycie tylko jednego znacznika czasu oznacza, że nie możemy tego zrobić dla każdego 

źródła). Oprogramowanie pośredniczące menedżera zmysłów, które zbudowali moi koledzy przy 

użyciu tego algorytmu, pozwalało na spowolnienie dźwięku tego rodzaju. W praktyce jednak nigdy nie 

był potrzebny. Jeśli dźwięk był obsługiwany natychmiast, był równie wiarygodny. 

Wysyłka 

Na koniec algorytm wysyła wszystkie zdarzenia bodźcowe do czujników, które zostały zagregowane i 

przetestowane. Czyni to w oparciu o czas, dokładnie tak, jak w przypadku kierownika ds. wyczucia 

regionu. W przypadku zapachów lub wolno poruszających się dźwięków generowane są tylko 

powiadomienia na najbliższą przyszłość. Jeśli dźwięk jest obsługiwany w jednej iteracji, kolejka może 

przechowywać powiadomienie przez kilka milisekund lub sekund. 

Uwagi dotyczące implementacji 

Jeśli zapachy są wykluczone, ten algorytm zachowuje się podobnie do regionalnego menedżera 

zmysłów. Korzystanie z reprezentacji opartej na wykresie skutecznie przyspiesza wykrywanie 

czujników kandydujących (faza agregacji) i zatrzymuje dodatkowe przypadki, w których oryginalny 

algorytm dawał błędne wyniki (takie jak modalności przechodzące przez ściany). Jest stosunkowo 

wolny od stanów (musi tylko przechowywać, które węzły zostały sprawdzone pod kątem transmisji 

dźwięku). Dodawanie zapachów lub sprawdzanie dźwięku podzielone na wiele iteracji zmienia go w 



 

zupełnie inną bestię. Potrzeba znacznie więcej stanu, a zapachy przechodzące w przód iw tył między 

węzłami mogą radykalnie zwiększyć liczbę potrzebnych obliczeń. Chociaż zapach ma swoje 

zastosowania i może umożliwić nową, świetną rozgrywkę, radzę wdrożyć go tylko wtedy, gdy tego 

potrzebujesz. 

Słabości 

Gdy dźwięk jest przetwarzany w całości w jednej klatce, algorytm ten ma te same słabości, co menedżer 

wykrywania regionu: potencjalnie możemy zostać powiadomieni w niewłaściwym czasie. W przypadku 

bardzo szybko poruszających się postaci może to być zauważalne. Algorytm ten usunął problem 

związany z zapachem i może go całkowicie rozwiązać, jeśli dźwięk jest obsługiwany iteracyjnie 

(oczywiście kosztem dodatkowej pamięci i czasu). 

Tworzenie treści 

Algorytm ten zapewnia wiarygodną symulację zmysłów i radzi sobie z naprawdę interesującymi 

projektami poziomów: szkło jednokierunkowe, jednostki klimatyzacyjne, kamery wideo, wietrzne 

korytarze i tak dalej. Zarządzanie zmysłami FEM i podobne algorytmy są najnowocześniejszym 

rozwiązaniem w symulacji zmysłów w grach. Jak często w tej książce, stan wiedzy jest tutaj synonimem 

kompleksu. Najtrudniejszym elementem tego algorytmu są dane źródłowe; dokładne określenie 

wykresów sensu wymaga dedykowanego wsparcia narzędziowego. Projektant poziomów musi być w 

stanie zaznaczyć, dokąd mogą pójść różne modalności. Zgrubne przybliżenie można uzyskać za pomocą 

geometrii poziomu, wystrzeliwując promienie dookoła, ale to nie poradzi sobie z efektami specjalnymi, 

takimi jak szklane okna, kanały lub telewizja przemysłowa. Na razie symulacja zmysłów jest luksusem, 

a jeśli twoja gra nie zawiera jej funkcji, lepszym rozwiązaniem jest prostsze rozwiązanie, takie jak 

regionalne zarządzanie zmysłami lub menedżer zdarzeń waniliowych. Ale tendencja do zwiększania 

wszechobecności symulacji zmysłów, szczególnie w grach akcji z perspektywy pierwszej i trzeciej osoby 

z elementami skradanki (nie są one tak ważne w mniej realistycznych gatunkach). Może nie minąć dużo 

czasu, zanim spodziewana jest złożona symulacja zmysłów. 



NARZĘDZIA I TWORZENIE TREŚCI 

Programowanie stanowi stosunkowo niewielki wysiłek w grze na rynek masowy. Większość czasu 

rozwoju poświęca się na tworzenie treści, tworzenie modeli, tekstur, środowisk, dźwięków, muzyki i 

animacji — od grafiki koncepcyjnej po dopracowanie poziomu. W ciągu ostatnich 15 lat programiści 

jeszcze bardziej ograniczyli wysiłek programistyczny, ponownie wykorzystując technologię w wielu 

tytułach, tworząc lub licencjonując silnik gry, na którym można uruchomić kilka gier. Dodanie do silnika 

wszechstronnego zestawu sztucznej inteligencji jest naturalnym rozszerzeniem. Jednak większość 

programistów nie jest zadowolona, aby na tym poprzestać. Ponieważ wysiłek związany z tworzeniem 

treści jest tak duży, proces tworzenia treści również musi być ustandaryzowany i narzędzia 

wykonawcze muszą być płynnie zintegrowane z narzędziami programistycznymi. Od ponad dekady te 

kompletne łańcuchy narzędzi są niezbędne do tworzenia dużych gier. Wraz z eksplozją popularności 

silnika Unity, stały się kluczowe dla istnienia małych studiów, niezależnych deweloperów i hobbystów. 

W rzeczywistości trudno przecenić znaczenie łańcucha narzędzi we współczesnym tworzeniu gier. W 

czasie pierwszego wydania tej książki łańcuch narzędzi był postrzegany jako główny czynnik decydujący 

o decyzjach wydawcy o wsparciu projektu. Teraz jest prawie wszechobecny. To naprawdę rzadki i 

odważny programista, który tworzy nową grę od podstaw bez sprawdzonego zestawu narzędzi. 

Częściowo wynika to z ich dostępności. Renderware Studio było głównym punktem sprzedaży 

graficznego oprogramowania pośredniczącego Criterion na początku 2000 roku. Ale licencjonowanie 

było kosztowne i wymagało szczegółowej umowy z dostawcą. Teraz pobranie Unity lub Unreal Engine 

z sieci, eksperymentowanie na prostej licencji użytkownika końcowego i dostęp do szeroko 

obsługiwanego i wydajnego zestawu narzędzi jest teraz banalnie proste. Narzędzia te nie są darmowe, 

ale łatwość ich użycia zmieniła branżę. Oprócz tych dwóch liderów rynku, inne systemy, takie jak open 

source Godot i Amazon’s Lumberyard (widelec Crytek’s Cryengine), również podkreślają ten sam styl 

tworzenia gier, z łańcuchem narzędzi i niestandardowym edytorem w centrum. 

LIMIT ŁAŃCUCHÓW NARZĘDZI AI 

Znaczenie łańcuchów narzędzi nakłada ograniczenia na sztuczną inteligencję. Zaawansowane techniki, 

takie jak sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i planowanie działań zorientowane na cel (GOAP) nie 

były szeroko stosowane w komercyjnych tytułach. W pewnym stopniu dzieje się tak, ponieważ są one 

naturalnie trudne do odwzorowania w narzędziu do edycji poziomów. Wymagają specjalnego 

programowania dla postaci, co ogranicza szybkość tworzenia nowych poziomów i ponownego 

wykorzystania kodu między projektami. Większość narzędzi projektowych przeznaczonych dla 

sztucznej inteligencji dotyczy technik „chleba i masła”: maszyn skończonych lub drzew zachowań, 

ruchu i odnajdywania ścieżek. Podejścia te opierają się na prostych procesach i znaczącej wiedzy. 

Łańcuchy narzędzi są naturalnie lepsze w umożliwianiu projektantom modyfikowania danych, a nie 

kodu, dlatego wzmacniane jest stosowanie tych klasycznych technik. 

SKĄD POCHODZI WIEDZA AI 

Dobra sztuczna inteligencja wymaga dużej wiedzy. Jak wielokrotnie widzieliśmy, posiadanie dobrej i 

odpowiedniej wiedzy na temat środowiska gry pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu 

przetwarzania. A w czasie wykonywania, gdy gra ma wiele rzeczy do śledzenia, czas przetwarzania jest 

kluczowym zasobem. Wiedza wymagana przez algorytmy AI zależy od środowiska gry. Na przykład 

poruszająca się postać potrzebuje pewnej wiedzy o tym, gdzie i jak można się poruszać. Mogą to 

zapewnić programiści, przekazując AI bezpośrednio potrzebne dane. Jednak gdy poziom gry się zmieni, 

programista musi dostarczyć nowe zestawy danych. Nie promuje to ponownego wykorzystania między 

wieloma grami i utrudnia wprowadzanie prostych zmian na poziomach. Podejście typu toolchain do 

tworzenia gry nakłada na zespół tworzący treść obowiązek zapewnienia niezbędnej wiedzy o sztucznej 



inteligencji. Proces ten może być wspomagany przez przetwarzanie offline, które automatycznie 

tworzy bazę wiedzy na podstawie informacji na poziomie surowym. Od lat zespół zajmujący się 

tworzeniem treści dostarcza wiedzę AI do poruszania się i odnajdywania ścieżek. Albo wprost, poprzez 

oznaczenie samego poziomu, albo przez automatyczne wygenerowanie takich danych z treści, które 

tworzą. Niedawno do łańcucha narzędzi włączono również podejmowanie decyzji i funkcje sztucznej 

inteligencji wyższego poziomu, zwykle za pomocą niestandardowych narzędzi zintegrowanych z 

aplikacją edytora. 

WIEDZA DOTYCZĄCA PATHFINDINGU I PUNKTÓW TRASY 

Algorytmy odnajdywania ścieżek działają na grafie ukierunkowanym: podsumowaniu poziomu gry w 

formie optymalnej dla algorytmu odnajdywania ścieżek. W rozdziale 4 omówiono kilka sposobów, w 

jakie geometrię środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego można podzielić na regiony do 

wykorzystania w odnajdywaniu ścieżek. Ten sam rodzaj struktury danych jest używany w niektórych 

taktycznych AI. Na szczęście te same wymagania dotyczące narzędzi do odnajdywania ścieżki dotyczą 

taktyk z punktami orientacyjnymi. Podział geometrii poziomu na węzły i połączenia może być 

wykonany ręcznie przez projektanta poziomu lub może być wykonany automatycznie w procesie 

offline. Ponieważ ręczne tworzenie wykresu odnajdywania ścieżki może być czasochłonnym procesem 

(i trzeba go powtarzać za każdym razem, gdy zmienia się geometria poziomu), wielu programistów 

używa procesów automatycznych, przynajmniej do wstępnego szkicu. Wyniki czysto automatycznych 

procesów są zazwyczaj mieszane, a wraz ze wzrostem stopnia złożoności pojawia się więcej 

problemów. Aby uzyskać optymalne wyniki, zwykle wymagany jest pewien nadzór człowieka. 

RĘCZNE TWORZENIE DANYCH REGIONU 

Istnieją trzy elementy grafu odnajdywania ścieżek, które należy utworzyć: rozmieszczenie węzłów 

grafu (i wszelkie powiązane informacje o lokalizacji), połączenia między tymi węzłami oraz koszty 

związane z połączeniami. Cały wykres można utworzyć za jednym razem, ale często każdy element jest 

tworzony oddzielnie przy użyciu różnych technik. Projektant poziomów może ręcznie umieszczać węzły 

na poziomie gry. Połączenia można następnie obliczyć na podstawie informacji o zasięgu wzroku, a 

koszty można obliczyć podobnie algorytmicznie. Do pewnego stopnia koszt i połączenia między 

węzłami można łatwo obliczyć algorytmicznie. Prawidłowe umieszczanie węzłów obejmuje 

zrozumienie struktury poziomu i docenienie wzorców ruchu, które mogą wystąpić. Ta ocena jest 

znacznie łatwiejsza dla operatora niż algorytmu. W tej sekcji omówiono problemy związane z ręcznym 

określaniem wykresów (głównie węzłów wykresu). W poniższej sekcji omówiono automatyczne 

obliczanie wykresów, w tym połączeń i kosztów. Aby wesprzeć ręczne tworzenie węzłów wykresu, 

możliwości narzędzia do edycji poziomów zależą od używanej reprezentacji świata. 

Wykresy kafelkowe 

Wykresy kafelkowe zwykle nie wymagają od projektantów ręcznego określania jakichkolwiek danych 

w narzędziu do modelowania. Układ poziomu jest zwykle ustalony (na przykład gra RTS zwykle opiera 

się na stałej siatce, często o ograniczonej liczbie różnych rozmiarów). Należy również określić funkcje 

kosztów związane z odnajdywaniem ścieżki. Większość funkcji kosztowych bazuje na odległości i 

nachyleniu, modyfikowanych parametrami właściwymi dla danego typu znaku. Wartości te mogą być 

zazwyczaj generowane automatycznie (gradienty mogą być obliczane bezpośrednio z wartości np. 

wysokości). Modyfikatory specyficzne dla znaków są zwykle dostarczane w danych znakowych. Na 

przykład jednostka artylerii może ponieść dziesięciokrotnie większy koszt gradientu niż lekka jednostka 

rozpoznania. Często narzędzie do projektowania poziomów w grze opartej na kafelkach może zawierać 

dane AI za kulisami. Na przykład umieszczenie skrawka lasu może automatycznie zwiększyć koszt ruchu 

przez ten kafelek. Projektant poziomów nie musi wyraźnie określać zmiany kosztów ani nawet 



wiedzieć, że dane AI są obliczane. W rezultacie do obsługi odnajdywania ścieżek na wykresach opartych 

na kafelkach nie jest wymagana dodatkowa infrastruktura. Jest to jeden z powodów, dla których nadal 

są one tak intensywnie wykorzystywane w sztucznej inteligencji w grach, które wymagają dużo 

odnajdywania ścieżki (takich jak RTS), nawet gdy grafika odsunęła się od kafelków sprite'ów.  

Domeny Dirichleta.  

Domeny Dirichleta są użyteczną reprezentacją świata w wielu gatunkach. Mają one zastosowanie (w 

formie punktów orientacyjnych) do wszystkiego, od gier samochodowych, przez strzelanki, po gry 

strategiczne. Edytor poziomów musi tylko umieścić zestaw punktów na poziomie gry, aby określić 

węzły wykresu. Region powiązany z każdym punktem to objętość, która jest najbliżej tego punktu niż 

do jakiegokolwiek innego. Większość narzędzi do edycji poziomów i wszystkie narzędzia do 

modelowania trójwymiarowego (3D) pozwalają użytkownikowi na dodanie niewidocznego obiektu 

pomocniczego w punkcie. Można to odpowiednio oznaczyć i wykorzystać jako węzeł na wykresie. Jak 

omówiono w rozdziale 4, z domenami Dirichleta wiążą się pewne problemy. Rysunek przedstawia dwie 

domeny Dirichleta w dwóch sąsiednich korytarzach.  

 

Pokazane są regiony powiązane z każdym węzłem. Zauważ, że krawędź jednego korytarza jest 

niepoprawnie zgrupowana z następnym korytarzem. Postać, która zabłąka się w ten obszar, pomyśli, 

że znajduje się w zupełnie innym obszarze poziomu. Dlatego jego zaplanowana ścieżka będzie błędna. 

Podobne problemy z grupowaniem regionów występują w pionie, gdzie jedna trasa przechodzi przez 

drugą. Problemy komplikują się, gdy z każdym z nich można powiązać różne „wagi” węzła (więc większa 

objętość jest przyciągana do jednego węzła niż do drugiego). Rozwiązanie tego rodzaju błędnej 

klasyfikacji może wiązać się z wieloma testami zabawy i frustracją ze strony projektanta poziomów. 

Dlatego ważne jest, aby narzędzia wspierały wizualizację regionów powiązanych z każdą domeną. Jeśli 

projektanci poziomów są w stanie zobaczyć zbiór lokalizacji skojarzonych z każdym węzłem, mogą 

szybciej przewidywać i diagnozować problemy. Wielu problemów można całkowicie uniknąć, 

projektując poziomy, na których obszary żeglowne nie sąsiadują ze sobą. Poziomy z cienkimi ścianami, 

przejściami przez pomieszczenia i dużą ilością ruchu w pionie trudno właściwie podzielić na domeny 

Dirichleta. Oczywiście zmiana stylu gry nie jest możliwa tylko ze względu na narzędzie do oznaczania 

AI. 

Siatki nawigacyjne 

Ta sama siatka wielokątów używana do renderowania może być używana jako siatka nawigacyjna do 

wyszukiwania ścieżek. Każdy wielokąt piętra jest węzłem na wykresie, a łączność między węzłami jest 

określona przez łączność między wielokątami. To podejście wymaga od edytora poziomów określenia 

wielokątów jako części „podłogi”. Najczęściej osiąga się to za pomocą materiałów: pewien zestaw 

materiałów jest uważany za podłogi. Każdy wielokąt, do którego nałożony jest jeden z tych materiałów, 

jest częścią podłogi. Niektóre narzędzia 3D i edytory poziomów pozwalają użytkownikowi powiązać 



dodatkowe dane z wielokątem. Można to również wykorzystać do ręcznego oflagowania każdego 

wielokąta kondygnacji. W obu przypadkach przydatne może być zaimplementowanie narzędzia, dzięki 

któremu edytor poziomów może szybko zobaczyć, które wielokąty są częścią podłogi. Częstym 

problemem jest posiadanie zestawu tekstur dekoracyjnych na środku pokoju, który jest błędnie 

oznaczony jako „niepodłogowy” i uniemożliwia nawigację po pomieszczeniu. Można to łatwo zobaczyć, 

jeśli można łatwo zwizualizować wielokąty podłogi. Siatki nawigacyjne mają reputację niezawodnego 

sposobu reprezentowania świata podczas wyszukiwania ścieżek. Są one obsługiwane po wyjęciu z 

pudełka zarówno przez Unity, jak i Unreal Engine, dzięki czemu stały się najczęściej stosowaną 

techniką. Nie są jednak bez problemu. Jak omówiono w rozdziale dotyczącym odnajdywania ścieżek, 

niektóre geometrie poziomów mogą prowadzić do nieoptymalnych wykresów. Po raz kolejny bardzo 

przydatna jest możliwość nadpisania przez człowieka automatycznie generowanego wykresu. 

Regiony ograniczone 

Najbardziej ogólną formą grafu odnajdywania ścieżek jest taka, w której projektant poziomów może 

umieścić dowolne struktury ograniczające, aby utworzyć węzły grafu. Wykres można następnie 

zbudować bez ograniczania się do problemów domen Dirichleta lub ograniczeń wielokątów podłogi. 

Arbitralne regiony ograniczające są skomplikowane w obsłudze w narzędziu do projektowania 

poziomów lub modelowania. To podejście jest zatem zwykle uproszczone do umieszczania arbitralnie 

wyrównanych ramek ograniczających. Projektant poziomów może przeciągnąć ramkę ograniczającą 

nad regionami poziomu gry, aby określić, że zawartość tego pola powinna być liczona jako jeden węzeł 

na wykresie planowania. Węzły można następnie łączyć ze sobą, a ich koszty ustawiać ręcznie lub 

generować z właściwości geometrycznych skrzynek węzłowych. 

AUTOMATYCZNE TWORZENIE WYKRESÓW 

W przypadku wielu poprzednich podejść do obliczenia kosztów związanych z połączeniami w grafie 

można użyć algorytmu. Podejścia oparte na ręcznie określonych punktach widoczności lub domenach 

Dirichleta również wykorzystują algorytmy do określania łączności między węzłami. Automatyczne 

umieszczanie węzłów na pierwszym miejscu jest znacznie trudniejsze. Dla ogólnych poziomów w 

pomieszczeniach nie ma jednej optymalnej techniki. Z mojego doświadczenia wynika, że programiści, 

którzy polegają na automatycznym rozmieszczaniu węzłów, będą musieli ostatecznie dysponować 

mechanizmem pozwalającym projektantowi poziomów wywierać pewien wpływ i ręcznie poprawiać 

wynikowy wykres. Techniki automatycznego umieszczania węzłów można podzielić na dwa podejścia: 

analizę geometryczną i eksplorację danych. 

ANALIZA GEOMETRYCZNA 

Techniki analizy geometrycznej działają bezpośrednio na geometrii poziomu gry. Analizują strukturę 

poziomu gry i obliczają odpowiednie elementy grafu odnajdywania ścieżki. Analiza geometryczna jest 

również wykorzystywana w innych obszarach tworzenia gier, takich jak obliczanie potencjalnie 

widocznej geometrii, wykonywanie obliczeń globalnego radiosity i zapewnianie, że budżety 

renderowania są spełnione. 

Obliczanie kosztów 

W przypadku danych wyszukiwania ścieżek większość analiz geometrycznych oblicza koszt połączeń 

między węzłami. Jest to stosunkowo prosty proces, do tego stopnia, że rzadko można znaleźć grę, 

której koszt wykresu został ustalony ręcznie. Większość kosztów połączeń jest obliczana na podstawie 

odległości. Odnajdywanie ścieżek zwykle wiąże się ze znalezieniem krótkiej ścieżki, dlatego naturalną 

miarą jest odległość. Odległość między dwoma punktami można obliczyć trywialnie. W przypadku 



reprezentacji, w których węzły są traktowane jako punkty, odległość połączenia może być traktowana 

jako odległość między dwoma punktami. Reprezentacja siatki nawigacyjnej zwykle ma koszty 

połączenia oparte na odległości między środkami sąsiednich trójkątów. Reprezentacje obszarów 

granicznych mogą podobnie wykorzystywać punkty środkowe regionów do obliczania odległości. 

Obliczanie połączeń 

Obliczanie, które węzły są połączone, jest również powszechną aplikacją. Najczęściej jest to 

wykonywane przez sprawdzanie linii wzroku między punktami. 

Reprezentacje punktowe 

Reprezentacje węzłów oparte na punktach (takie jak domeny Dirichleta i reprezentacje punktów 

widoczności) wiążą każdy węzeł z jednym reprezentatywnym punktem. Pomiędzy każdą parą takich 

punktów można sprawdzić linię wzroku. Jeśli między punktami znajduje się linia wzroku, następuje 

połączenie między węzłami. Takie podejście może prowadzić do ogromnej liczby połączeń na wykresie. 

Rysunek 12.2 pokazuje dramatyczną złożoność wykresu opartego na widoczności dla stosunkowo 

prostego pomieszczenia. Z tego powodu często pojawiają się obawy dotyczące wydajności wykresów 

opartych na widoczności. Ale takie obawy są ciekawe, ponieważ prosty etap przetwarzania końcowego 

może łatwo naprawić sytuację i wygenerować użyteczne wykresy: 

1. Każde połączenie jest rozpatrywane po kolei. 

2. Połączenie zaczyna się w jednym węźle i kończy w innym. Jeśli połączenie przechodzi po drodze przez 

węzły pośrednie, to połączenie jest usuwane. 

3. Tylko pozostałe połączenia stanowią część grafu odnajdywania ścieżki. 

Ten algorytm szuka par węzłów, które są w zasięgu wzroku, ale nie ma między nimi bezpośredniej trasy. 

Ponieważ postać będzie musiała przejść po drodze przez inne węzły, nie ma sensu utrzymywać 

połączenia. Druga część rysunku pokazuje efekt zastosowania algorytmu do oryginalnego wykresu. 

 

 

Arbitralne regiony graniczne 

Dowolne obszary ograniczające są zwykle połączone w podobny sposób do punktów. W każdej parze 

regionów wybierany jest wybór punktów próbkowania i przeprowadzane są kontrole linii wzroku. 

Połączenie jest dodawane, gdy przechodzi pewna część kontroli linii wzroku. Poza używaniem wielu 



sprawdzeń dla każdej pary regionów, proces jest taki sam, jak w przypadku reprezentacji punktowej. 

Często proporcja wymaganych przejść jest ustawiona na zero; połączenie jest dodawane, jeśli 

którakolwiek z kontroli pola widzenia zakończy się pomyślnie. W większości przypadków, jeśli 

jakakolwiek kontrola pola widzenia zakończy się pomyślnie, większość z nich to zrobi. Gdy tylko jedna 

kontrola przejdzie, możesz przestać sprawdzać i po prostu dodać połączenie. W przypadku regionów, 

które są od siebie bardzo oddalone, kilka sprawdzeń linii wzroku może przejść przez przeciskanie się 

przez drzwi, rozwarte narożniki pod kątem, wzniesienia i tak dalej. Te pary regionów nie powinny być 

połączone. Zwiększenie proporcji wymaganych przejść może rozwiązać problem, ale może znacznie 

wydłużyć czas potrzebny na analizę połączenia. Dodanie powyższego algorytmu przetwarzania 

końcowego wyeliminuje prawie wszystkie błędne połączenia, ale nie wyeliminuje fałszywych połączeń, 

które nie mają pośredniego zestawu regionów nawigowanych (takich jak w przypadku dużej pionowej 

przerwy między regionami). Połączenie obu rozwiązań poprawi sytuację, ale moje doświadczenie 

pokazało, że nadal będą problemy, które trzeba będzie rozwiązać ręcznie. 

Ograniczenia podejść do widoczności 

Podstawowym problemem związanym z podejściami na linii wzroku jest żeglowność. Tylko dlatego, że 

dwa regiony na poziomie są widoczne od siebie, nie oznacza to, że możesz się między nimi poruszać. 

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma prostego testu sprawdzającego, czy możesz poruszać się między dwoma 

lokalizacjami w grze. W przypadku przygodowych gier akcji z perspektywy trzeciej osoby dotarcie do 

określonej lokalizacji może wymagać złożonej kombinacji dokładnych ruchów. Przewidywanie takich 

sekwencji ruchów jest trudne geometrycznie. Na szczęście postacie AI w takich grach rzadko muszą 

wykonywać takie sekwencje akcji. Zwykle ograniczają się one do poruszania się po łatwo dostępnych 

obszarach. To otwarte pytanie badawcze, czy analiza geometryczna może generować dokładne 

wykresy w złożonych środowiskach. Zespoły, którym się to udało, osiągnęły to poprzez ograniczenie 

nawigowalności poziomów, a nie przez poprawę złożoności algorytmów analizy. Reprezentacje 

siatkowe pozwalają uniknąć niektórych problemów, ale wprowadzają własne (w szczególności 

przeskakiwanie jest trudne do włączenia). Jak dotąd eksploracja danych jest najbardziej obiecującym 

podejściem do tworzenia wykresów odnajdywania ścieżek na poziomach o złożonej nawigacji. 

Reprezentacje siatki 

Reprezentacje siatki jawnie dostarczają informacji o połączeniu wymaganych do znajdowania ścieżek. 

Reprezentacja siatki oparta na trójkątach ma każdy trójkąt podłogi powiązany z węzłem wykresu. 

Trójkąt można opcjonalnie połączyć wzdłuż każdego z jego trzech boków z sąsiednim trójkątem 

podłogowym. Dlatego dla każdego węzła są do trzech połączeń. Połączenia można łatwo wyliczyć na 

podstawie danych geometrycznych: dwa trójkąty są połączone, jeśli mają wspólne dwa wierzchołki i 

oba są oznaczone jako trójkąty podłogi. Możliwe jest również łączenie trójkątów, które spotykają się 

w punkcie (tj. dzielą tylko jeden wierzchołek). Zmniejsza to ilość ruchów, które postać odnajdująca 

ścieżki będzie wyświetlać podczas poruszania się po gęstej siatce, ale może również powodować 

problemy z postaciami próbującymi skrócić rogi. 

Obliczanie węzłów 

Obliczenie położenia i geometrii węzłów za pomocą analizy geometrycznej jest bardzo trudne. 

Większość programistów unika tego wszystkiego razem. Jak dotąd jedynym (pół-)praktycznym 

rozwiązaniem było zastosowanie redukcji wykresów. 

Redukcja grafów to szeroko badany temat w matematycznej teorii grafów. Zaczynając od bardzo 

złożonego wykresu z tysiącami lub milionami węzłów, tworzony jest nowy wykres, który oddaje 

„istotę” większego wykresu. W Części 4 przyjrzeliśmy się procesowi tworzenia grafu hierarchicznego. 



Aby zastosować to podejście, geometria poziomu jest zalana milionami węzłów wykresów. Często 

można to zrobić po prostu za pomocą siatki: na przykład węzły wykresu są umieszczane co pół metra 

na całym poziomie. Węzły siatki znajdujące się poza obszarem gry (w ścianie lub nieosiągalne z ziemi) 

są usuwane. Jeśli poziom jest podzielony na sekcje (co jest powszechne w silnikach korzystających z 

portali do renderowania wydajności), węzły siatki można dodawać na zasadzie sekcja po sekcji. Ten 

wykres jest następnie połączony i wyceniony przy użyciu technik, które analizowaliśmy do tej pory. 

Wykres na tym etapie jest ogromny i bardzo gęsty. Średni poziom może mieć dziesiątki milionów 

węzłów i setki milionów połączeń. Zazwyczaj tworzenie tego wykresu zajmuje bardzo dużo czasu 

przetwarzania i pamięci. Wykres można następnie uprościć, tworząc wykres z rozsądną liczbą węzłów 

- na przykład kilkoma tysiącami. Struktura poziomu wyrażona wyraźnie na wysokim poziomie 

szczegółowości zostanie do pewnego stopnia ujęta na uproszczonym wykresie. Chociaż brzmi to dość 

prosto, wykresy tworzone przez to podejście są często niezadowalające bez wprowadzania poprawek. 

Często upraszczają kluczowe informacje, które człowiek uznałby za oczywiste. Trwają badania nad 

lepszymi technikami upraszczania, ale zespoły, które używają tej metody w swoim łańcuchu narzędzi, 

niezmiennie liczą na możliwość wizualizacji i poprawiania wynikowych wykresów. 

EKSPLOATACJA DANYCH 

Metody eksploracji danych do tworzenia wykresów znajdują węzły, analizując dane dotyczące ruchu 

postaci w świecie gry. Budowane jest środowisko gry i tworzona jest geometria poziomu. Postać jest 

następnie umieszczana na poziomie. Postać może być pod kontrolą gracza lub może być 

zautomatyzowana. Gdy postać porusza się po poziomie, jej pozycja jest stale rejestrowana. 

Zarejestrowane dane o pozycji można następnie przeszukiwać w celu uzyskania interesujących danych. 

Jeśli postać wystarczająco się poruszała, większość legalnych lokalizacji na poziomie gry będzie 

znajdować się w pliku dziennika. Ponieważ postać w silniku gry będzie mogła wykorzystać wszystkie 

możliwe ruchy (skoki, latanie itd.), nie ma potrzeby wykonywania skomplikowanych obliczeń aby 

określić, gdzie postać może się dostać. 

Obliczanie węzłów 

Lokacje, w których postać często się znajduje, będą prawdopodobnie składać się z skrzyżowań i arterii 

na poziomie gry. Można je zidentyfikować i ustawić jako węzły w grafie odnajdywania ścieżki. Plik 

dziennika jest agregowany, więc pobliskie punkty dziennika są scalane w pojedyncze lokalizacje. Można 

to wykonać za pomocą algorytmu kondensacji z rozdziału 4 lub śledząc liczbę punktów logarytmicznych 

nad każdym wielokątem kondygnacji i używając punktu środkowego wielokąta (tj. za pomocą siatki 

nawigacji opartej na wielokątach). Chociaż może być używany z siatkami nawigacyjnymi, eksploracja 

danych jest zwykle używana w połączeniu z reprezentacją poziomu w domenie Dirichleta. W tym 

przypadku węzeł można umieścić w każdym obszarze szczytowym gęstości ruchu. Zazwyczaj wykresy 

mają stały rozmiar (liczba węzłów dla wykresu jest określona z góry). Algorytm następnie wybiera z 

wykresu taką samą liczbę lokalizacji gęstości szczytowej, tak aby żadne dwie lokalizacje nie były zbyt 

blisko siebie. 

Obliczanie połączeń 

Wykres można następnie wygenerować z tych węzłów, stosując podejście oparte na punktach 

widoczności lub dalszą analizę danych z pliku dziennika. Podejście oparte na punktach widoczności jest 

szybkie, ale nie ma gwarancji, że wybrane węzły będą znajdować się w bezpośredniej linii wzroku. Dwa 

obszary o dużej gęstości mogą znajdować się za rogiem od siebie. Podejście „line-of-sight” będzie 

błędnie zakładać, że nie ma połączenia między dwoma węzłami. Lepszym rozwiązaniem jest użycie 

danych połączenia z pliku dziennika. Dane z pliku dziennika można dalej analizować i obliczać trasy 

między różnymi węzłami. Dla każdego wpisu w pliku dziennika można obliczyć odpowiedni węzeł (przy 



użyciu normalnej lokalizacji; więcej szczegółów znajduje się w Rozdziale 4). Połączenia można dodawać 

między węzłami, jeśli plik dziennika pokazuje, że znak został przeniesiony bezpośrednio między nimi. 

Daje to solidny zestaw połączeń dla grafu. 

Ruch postaci 

Aby zaimplementować algorytm eksploracji danych, potrzebny jest mechanizm poruszania postacią po 

poziomie gry. Może to być tak proste, jak sterowanie postacią przez człowieka lub granie w wersję beta 

gry. Jednak w większości przypadków potrzebna jest w pełni automatyczna technika. W tym przypadku 

postać jest kontrolowana przez AI. Najprostszym podejściem jest użycie kombinacji zachowań 

kierowania, aby losowo wędrować po mapie. Może to być tak proste, jak zachowanie „wędrówki”, ale 

zwykle obejmuje dodatkowe przeszkody i omijanie ścian. W przypadku postaci, które potrafią skakać 

lub latać, zachowanie sterowania powinno umożliwiać postaci korzystanie z pełnego zakresu opcji 

ruchu. W przeciwnym razie plik dziennika będzie niekompletny, a wykres odnajdywania ścieżki nie 

obejmie dokładnie całego poziomu. Stworzenie tego rodzaju eksplorującej postaci jest samo w sobie 

trudnym zadaniem AI. Idealnie, postać będzie mogła eksplorować wszystkie obszary poziomu, nawet 

te, do których trudno jest dotrzeć. W rzeczywistości automatyczne eksplorowanie postaci często może 

utknąć i wielokrotnie eksplorować niewielki obszar poziomu. Zazwyczaj automatyczne postacie są 

eksplorowane tylko przez stosunkowo krótki czas (maksymalnie kilka minut gry). Aby stworzyć 

dokładny dziennik poziomu, postać jest za każdym razem restartowana z losowej lokalizacji. Błędy 

spowodowane zablokowaniem się postaci są zminimalizowane, a połączone pliki dziennika z większym 

prawdopodobieństwem pokrywają większość poziomu. 

Ograniczenia 

Minusem takiego podejścia jest czas. Aby upewnić się, że żadne regiony poziomu nie zostaną 

przypadkowo pozostawione niezbadanym i aby upewnić się, że wszystkie możliwe połączenia między 

węzłami są reprezentowane w pliku dziennika, postać będzie musiała się poruszać przez bardzo długi 

czas. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy postać porusza się w sposób losowy lub jeśli są obszary 

poziomu, które wymagają precyzyjnych sekwencji skoków i innych ruchów, aby dotrzeć. Zazwyczaj 

przeciętny poziom gry (przejście postaci poruszającej się z pełną prędkością zajmuje około 30 sekund) 

wymaga zarejestrowania milionów punktów dziennika. Pod kontrolą gracza wymagana jest mniejsza 

liczba próbek. Gracz może wykonywać kombinacje ruchów dokładnie i wyczerpująco eksplorować 

wszystkie obszary poziomu. Niestety to podejście jest ograniczone czasowo: graczowi zajmuje dużo 

czasu, aby przejść przez wszystkie możliwe obszary poziomu we wszystkich kombinacjach. Podczas gdy 

postać zautomatyzowana może robić to przez całą noc, jeśli jest to wymagane (i zwykle tak jest), 

używanie do tego ludzkiego gracza jest marnotrawstwem. Szybciej byłoby ręcznie utworzyć w 

pierwszej kolejności wykres odnajdywania ścieżki. Niektórzy deweloperzy eksperymentowali z 

podejściem hybrydowym: automatyczne wędrowanie postaci w połączeniu z tworzonymi przez graczy 

plikami dziennika dla trudnych obszarów. Aktywnym obszarem badań jest zaimplementowanie 

wędrującej postaci, która wykorzystuje dane z poprzednich plików dziennika, aby systematycznie 

badać słabo zarejestrowane obszary, próbując nowatorskich kombinacji ruchów, aby dotrzeć do 

miejsc, które nie są obecnie badane. Dopóki nie zostanie osiągnięta wiarygodna eksploracja sztucznej 

inteligencji, ograniczenia tego podejścia będą oznaczać, że optymalizacja rąk będzie nadal potrzebna 

do konsekwentnego tworzenia użytecznych wykresów. 

Inne Reprezentacje 

Do tej pory opisywałem eksplorację danych w odniesieniu do reprezentacji grafów punktowych. 

Reprezentacje oparte na siatce nie wymagają metod eksploracji danych; węzły są wyraźnie 

zdefiniowane jako wielokąty w siatce. Pytaniem otwartym jest, czy za pomocą eksploracji danych 



można zidentyfikować ogólne regiony ograniczające. Problem dopasowania ogólnego regionu do mapy 

gęstości danych dziennika jest z pewnością bardzo trudny i może być niemożliwy do wykonania w 

rozsądnych skalach czasowych. Dotychczas znane mi praktyczne narzędzia do eksploracji danych 

opierały się na reprezentacjach punktowych. 

WIEDZA DLA RUCHU 

Podczas gdy taktyka odnajdywania drogi i punktów orientacyjnych stanowi najczęstszą i najtrudniejszą 

presję w łańcuchu narzędzi, uzyskanie danych o ruchu jest bardzo ważne. 

PRZESZKODY 

Sterowanie to prosty proces, gdy odbywa się na płaskiej, pustej płaszczyźnie. W środowisku 

wewnętrznym istnieje zazwyczaj wiele różnych ograniczeń dotyczących ruchu postaci. Postać AI musi 

zrozumieć, gdzie leżą ograniczenia i być w stanie odpowiednio dostosować sterowanie. Informacje te 

można obliczyć w czasie wykonywania, badając geometrię poziomu. W większości przypadków jest to 

marnotrawstwo, a do zbudowania reprezentacji specyficznej dla AI do sterowania wymagany jest etap 

wstępnego przetwarzania. 

Ściany 

Przewidywanie kolizji ze ścianami nie jest trywialnym zadaniem. Zachowania związane z kierowaniem 

traktują postacie jako cząsteczki bez szerokości, ale postacie nieuchronnie muszą zachowywać się tak, 

jakby były stałym obiektem w grze. Obliczenia kolizji można wykonać, dokonując wielu kontroli 

geometrii poziomu (na przykład kontroli z prawego i lewego krańca postaci). Ale może to powodować 

problemy ze sterowaniem i blokowanie postaci. Rozwiązaniem jest zastosowanie osobnej geometrii AI 

dla poziomu przesuniętego ze wszystkich ścian o promień postaci (zakładając, że postać może być 

reprezentowana jako kula lub cylinder). Ta geometria umożliwia obliczenie wykrywania kolizji z 

lokalizacjami punktów i obniża koszt przewidywania i unikania kolizji. Obliczenie tej geometrii odbywa 

się zwykle automatycznie za pomocą algorytmu geometrycznego. Niestety, te algorytmy często mają 

efekt uboczny polegający na wprowadzaniu bardzo małych wielokątów w rogach lub szczelinach, które 

mogą uwięzić postać. Rysunek przedstawia przypadek, w którym geometria może spowodować 

powstanie drobnej szczeliny, która prawdopodobnie spowoduje problemy dla agenta. 

 

 

 W przypadku bardzo złożonych geometrii poziomu może być wymagana wstępna uproszczona 

geometria kolizji lub wsparcie dla wizualizacji i modyfikacji geometrii AI w pakiecie modelowania. 

Reprezentacja przeszkód 

AI nie działa wydajnie z surową geometrią wielokątów poziomu. Wykrywanie przeszkód poprzez 

szukanie ich geometrycznie to czasochłonne zadanie, które zawsze działa słabo. Geometria kolizji jest 

często uproszczoną wersją geometrii renderowania. Wielu programistów korzysta ze sztucznej 



inteligencji, która wyszukuje w oparciu o geometrię kolizji. Często do przeszkody należy zastosować 

dodatkową geometrię AI, aby można ją było łatwo ominąć. Skomplikowane kontury przedmiotu nie 

mają znaczenia dla postaci, która stara się go całkowicie uniknąć. Tak jak na rysunku, wystarczyłaby 

otaczająca całość sfera.  

 

 

W miarę jak środowisko staje się bardziej złożone, wzrastają ograniczenia dotyczące ruchu postaci. 

Podczas gdy poruszanie się po pomieszczeniu, w którym znajduje się jedna skrzynia, jest łatwe (bez 

względu na to, gdzie jest skrzynia), znalezienie drogi przez pomieszczenie usiane skrzyniami jest 

trudniejsze. Mogą istnieć trasy przez geometrię, które są wykluczone, ponieważ sfery ograniczające 

nakładają się na siebie. W takim przypadku wymagana jest bardziej złożona geometria AI. 

ETAP NA WYSOKIM POZIOMIE 

Chociaż pierwotnie zaprojektowany do użytku w przemyśle filmowym, inscenizacja AI jest coraz 

częściej wykorzystywana do efektów w grach. Inscenizacja polega na koordynowaniu wydarzeń w 

grach opartych na ruchu. Zazwyczaj projektant poziomów umieszcza na poziomie gry wyzwalacze, 

które włączają lub wyłączają określone postacie. AI postaci zacznie wtedy sprawiać, by postacie działały 

poprawnie. Historycznie było to często widoczne dla gracza (postacie nagle ożywają, gdy gracz się 

zbliża), ale teraz jest to ogólnie lepiej ukryte przed wzrokiem. Inscenizacja idzie o jeden krok dalej i 

pozwala projektantowi poziomów ustawić akcje wysokiego poziomu dla postaci w odpowiedzi na 

wyzwalacze. Zwykle dotyczy to sytuacji, w których na scenie występuje wiele różnych postaci AI (takich 

jak rój pająków lub oddział żołnierzy). Tak ustawione działania są w przeważającej mierze związane z 

ruchem. Jest to zaimplementowane jako stan w narzędziu decyzyjnym postaci, w którym wykona ona 

ruch parametryczny (zwykle „przenieś się do tej lokalizacji”, przy czym lokalizacja jest parametrem). 

Ten parametr można następnie ustawić w narzędziu do inscenizacji, bezpośrednio lub w wyniku 

wyzwalacza podczas gry. Bardziej wyrafinowana inscenizacja wymaga bardziej złożonych zestawów 

decyzji. Może być wspierany przez bardziej kompletne narzędzie do projektowania AI, zdolne do 

modyfikowania procesu decyzyjnego postaci. Zmiany stanu wewnętrznego postaci można następnie 

zażądać w wyniku wyzwalaczy na poziomie. 

WIEDZA DO PODEJMOWANIA DECYZJI 

Na najprostszym poziomie podejmowanie decyzji może być realizowane wyłącznie poprzez 

odpytywanie świata gry o informacje. Na przykład postać, która musi uciekać w obliczu 



niebezpieczeństwa, może rozglądać się za niebezpieczeństwem przy każdej klatce i uciekać, jeśli test 

się sprawdzi. Ten poziom podejmowania decyzji był powszechny w grach do przełomu wieków. 

RODZAJE OBIEKTÓW 

Większość współczesnych gier używa pewnego rodzaju systemu przekazywania wiadomości do 

moderowania komunikacji. Postać będzie stać w pobliżu, dopóki nie usłyszy, że widzi 

niebezpieczeństwo, po czym ucieknie. W tym przypadku decyzja o tym, „co jest niebezpieczne” nie 

zależy od postaci; jest to właściwość gry jako całości. Pozwala to programiście zaprojektować poziom, 

w którym tworzone są zupełnie nowe obiekty, oznaczane jako niebezpieczne i pozycjonowane. Postać 

poprawnie zareaguje na te obiekty i ucieknie, bez konieczności dodatkowego programowania. 

Algorytm przekazywania wiadomości i AI postaci są stałe. Łańcuch narzędzi musi obsługiwać tego 

rodzaju dane specyficzne dla obiektu. Projektant poziomów będzie musiał oznaczyć różne obiekty, aby 

sztuczna inteligencja mogła zrozumieć ich znaczenie. Często nie jest to proces związany z AI. 

Wzmocnienie w grze platformowej, na przykład, musi być oznaczone jako kolekcjonerskie, aby gra 

poprawnie umożliwiła graczowi przejście do niego (w przeciwieństwie do uczynienia go nie do 

przebicia i odbicia się od niego). Ta „kolekcjonerska” flaga może być używana przez AI: postać może 

być ustawiona tak, aby broniła wszelkich pozostałych przedmiotów kolekcjonerskich przed graczem. 

Większość łańcuchów narzędzi opiera się na danych: pozwalają użytkownikom dodawać dodatkowe 

dane do definicji obiektu. Dane te mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji. 

DZIAŁANIA ZESPOLONE 

W niektórych grach akcje dostępne dla gracza zależą od obiektów w pobliżu gracza – na przykład 

możliwość wciśnięcia przycisku lub pociągnięcia dźwigni. W grach z bardziej złożonym procesem 

decyzyjnym postać może korzystać z szeregu gadżetów, technologii i przedmiotów codziennego 

użytku. Postać może na przykład użyć stołu jako tarczy lub spinacza do papieru, aby otworzyć zamek. 

Podczas gdy większość gier wciąż rezerwuje ten poziom interakcji dla gracza, gry symulacyjne ludzi 

prowadzą tendencję do szerszego przyjmowania postaci o szerokich kompetencjach. Aby to wspierać, 

przedmioty muszą powiedzieć postaci, jakie działania są w stanie wspierać. Przycisk można tylko 

nacisnąć. Na stół można się wspinać, popychać, rzucać lub pozbawiać nóg i używać jako tarczy. W 

najprostszym przypadku można to osiągnąć za pomocą dodatkowych elementów danych: na przykład 

wszystkie obiekty mogą mieć flagę „można wypchnąć”. Wtedy postać może po prostu sprawdzić flagę. 

Ale ten poziom podejmowania decyzji jest zwykle związany z zachowaniem zorientowanym na cel, 

gdzie działania są wybierane, ponieważ postać wierzy, że pomogą one osiągnąć cel. W tym przypadku 

wiedza, że można naciskać zarówno przyciski, jak i tabele, nie pomaga. Postać nie rozumie, co się 

stanie, gdy taka akcja zostanie wykonana, więc nie może wybrać akcji, która przyczyni się do realizacji 

jej celów. Naciśnięcie przycisku w windzie działa zupełnie inaczej niż wciśnięcie stołu pod dziurę w 

dachu; osiągają bardzo różne cele. Aby wspierać zachowanie zorientowane na cel lub jakikolwiek 

rodzaj planowania działań, obiekty muszą komunikować znaczenie działania wraz z samym działaniem. 

Najczęściej znaczenie to jest po prostu listą celów, które zostaną osiągnięte (i tych, które zostaną 

zagrożone) w przypadku podjęcia działania . Łańcuchy narzędzi do gier ze sztuczną inteligencją 

zorientowaną na cel muszą traktować działania jako konkretne obiekty. Z akcją, taką jak obiekt gry w 

zwykłej grze, mogą być powiązane dane. Dane te obejmują zmianę stanu świata, która będzie wynikać 

z przeprowadzenia akcji, wraz z wymaganiami wstępnymi, informacjami o czasie i animacjach do 

odtworzenia. Akcje są następnie kojarzone z obiektami na poziomie. 

ŁAŃCUCH NARZĘDZI 

Do tej pory nakreśliłem wymagania narzędziowe poszczególnych technik AI. Aby złożyć całą grę, te 

poszczególne funkcje muszą zostać połączone, aby można było utworzyć wszystkie dane gry i przenieść 



je do skompilowanej gry. Proces ujawniania tych różnych funkcji edycyjnych i łączenia wyników razem 

jest znany jako „łańcuch narzędzi”: łańcuch narzędzi wymaganych do stworzenia gotowej gry. 

Historycznie, aż do początku XXI wieku programiści najczęściej używali do integracji szeregu różnych 

narzędzi w połączeniu ze skryptami i popularnymi formatami plików. Producenci silników gier zaczęli 

zdawać sobie sprawę, że łańcuch narzędzi stanowi kluczowy problem dla programistów i zaczęły 

pojawiać się rozwiązania obejmujące zintegrowane edytory. Dwa najbardziej znane silniki gier — 

Unreal Engine i Unity — są obecnie zdecydowanie najczęściej używanymi łańcuchami narzędzi w 

branży i oba zapewniają zintegrowane aplikacje do edycji z rozszerzalnym wsparciem dla narzędzi 

zdefiniowanych przez programistów. Dla większości programistów silnik gry i edytor tworzą 

zintegrowany zestaw narzędzi. To znaczy większość, ale nie wszystkie. Wciąż istnieją studia, które wolą 

budować razem zestaw narzędzi z różnych narzędzi, aby napędzać własne silniki gier. Nie każdy chce 

używać silnika takiego jak Unity, a jeśli silnik nie jest używany, nie ma powodu, aby używać 

oprzyrządowania. Ta sekcja zawiera krótki przegląd elementów kompletnego łańcucha narzędzi 

związanych ze sztuczną inteligencją, zarówno dla użytkowników znanych silników gier, jak i tych, którzy 

zdecydują się pracować samodzielnie. Uwzględnia szereg rozwiązań, od niestandardowych rozszerzeń 

dla edytorów silników gier, przez niezależne narzędzia do edycji zachowań, po wtyczki do 

oprogramowania do modelowania 3D. 

ZINTEGROWANE SILNIKI DO GRY 

Na początku rozdziału krótko wspomniałem o Renderware Studio, wczesnym, kompletnym narzędziu 

i aplikacji do edycji dla licencjonowanego silnika Renderware (która została zakupiona jako technologia 

wewnętrzna i wycofana z rynku przez Electronic Arts w 2004 roku). Jego główni konkurenci, Gamebryo 

i Unreal Engine, dodali także własne zintegrowane edytory, a także wiele zintegrowanych systemów u 

większych deweloperów. Ale te silniki zdolne do tworzenia najnowocześniejszych gier były 

sprzedawane w uznanych studiach deweloperskich, z odpowiednimi warunkami licencyjnymi i 

kosztami. To Unity, począwszy od 2005 roku, obniżyło bariery w korzystaniu i przyniosło te same 

korzyści większemu rynkowi studiów, ostatecznie wspierając rozwijającą się branżę niezależnych 

twórców gier i hobbystów. Chociaż pierwotnie była przeznaczona tylko dla komputerów Mac i mierzyła 

się z konkurencją ze strony innych zintegrowanych narzędzi do gier zorientowanych na komputery PC, 

Unity niezaprzeczalnie wygrał. Jest to obecnie najczęściej używany silnik gier na świecie, z milionami 

programistów (prawdopodobnie dziesiątki milionów, aktualne liczby są trudne do zdobycia), a jego 

model rozszerzalnego edytora poziomów ma stać się de facto standardem. 

Wbudowane narzędzia 

Unity i podobne silniki (najpopularniejszy jest Unreal Engine) zapewniają podstawowy zestaw narzędzi 

po wyjęciu z pudełka. aplikacje edytora. W najprostszym przypadku możliwe jest powiązanie 

dodatkowych danych z obiektami na poziomie. Można zdefiniować niestandardowe przedziały danych, 

a autor poziomu może wypełnić te przedziały danymi. Może to obejmować wartość odbioru, trudność 

nawigacji na powierzchni lub umiejscowienie punktu osłony. Wszystkie silniki obsługują obiekty, które 

nie są widoczne dla użytkownika, które mogą być używane do przechowywania danych globalnych, aby 

wszystkie znaki miały dostęp; lub umieszczone niewidocznie na scenie, aby reprezentować punkt 

orientacyjny lub inną zlokalizowaną informację. Te narzędzia to zwykle proste listy par klucz-wartość, 

w których autor poziomu może edytować wartość. Zarówno Unity, jak i Unreal Engine zapewniają 

wbudowaną obsługę wyszukiwania ścieżek i nawigacji. I obaj ujawniają to w edytorze, umożliwiając 

wizualizację i modyfikację danych wyszukiwania ścieżek. 

Ponadto, zwykle udostępniany jest niestandardowy edytor automatów stanów do precyzyjnego 

dostrajania animacji. Uzyskane automaty stanów mogą być dostępne programowo i mogą być 



używane jako podstawa sztucznej inteligencji automatu stanów. Chociaż, ponieważ nie są 

zoptymalizowane do tego celu, mogą być zbyt nieporęczne w porównaniu z dedykowaną wtyczką 

(patrz poniżej). Dodatkowe narzędzia są dostępne dla aplikacji innych niż AI, takich jak efekty 

cząsteczkowe, miksowanie dźwięku i obsługa czcionek, ale zazwyczaj nie zapewnia się pierwszorzędnej 

obsługi narzędzi dla AI poza nawigacją. W tym celu potrzebna jest wtyczka. 

Wtyczki edytora 

Sprzedawcy silników gier nie mogą przewidzieć wszystkich wymagań każdej gry zbudowanej przy 

użyciu ich systemu. Zamiast tego obsługują systemy wtyczek, w których niestandardowy kod może 

nakładać dane na widok głównego poziomu lub mieć wyłączny dostęp do okna, w którym można 

narysować własny interfejs użytkownika. Wymagania dotyczące narzędzi w dalszej części tej sekcji są 

zazwyczaj implementowane jako wtyczki do modyfikacji zachowania edytora. Zarówno Unreal Engine, 

jak i Unity mają duży sklep internetowy, w którym deweloperzy mogą sprzedawać swoje wtyczki. Są 

szanse, że w sklepie jest już dostępne narzędzie, które przybliża potrzeby Twojej gry. Chociaż może 

wymagać poprawek, może być przynajmniej wykorzystany do szybkiego prototypowania i jako 

inspiracja dla bardziej spersonalizowanego rozwiązania. Rysunek przedstawia zrzut ekranu takiego 

narzędzia skoncentrowanego na tworzeniu i uruchamianiu drzew zachowań. 

 

 

Redakcja skryptów 

Duża część mocy zintegrowanych edytorów pochodzi z ich języka skryptowego. Zintegrowane skrypty 

unikają potrzeby implementowania całej logiki gry w języku niskiego poziomu, takim jak C++. Jak 

opisano w następnym rozdziale, możliwość pisania fragmentów kodu zmniejsza potrzebę stosowania 

prostszych technik sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji. Zamiast drzewa decyzyjnego, 

zbudowanego przy użyciu narzędzia do edycji drzewa decyzyjnego, ten sam efekt może mieć skrypt z 

listą instrukcji if. Skrypty napisane w kodzie źródłowym wymagają do napisania programisty. To może 

być w porządku dla niezależnego studia, w którym projektant gry również ma za zadanie programować 

grę, ale w większych zespołach o większej specjalizacji może to być niewykonalne. Na szczęście istnieją 

bardziej przyjazne alternatywy w zasięgu technicznie myślących nie-programistów. Po wyjęciu z 

pudełka, Unreal Engine (począwszy od wersji 4) obsługuje Blueprints, wizualny język programowania, 

z dużą elastycznością narzędzia do tworzenia maszyn stanów AI, drzew zachowań lub drzew 

decyzyjnych. Podobne narzędzia są dostępne w sklepie zasobów Unity. W chwili pisania tego tekstu 

najpopularniejszy jest Playmaker firmy Hutong Games LLC, choć istnieje kilka alternatyw. 



NIESTANDARDOWE EDYTORY OPARTE NA DANYCH 

Deweloperzy korzystający z własnego silnika muszą uwzględnić tworzenie niestandardowych edytorów 

w celu przygotowania swoich danych. Sztuczna inteligencja nie jest jedynym obszarem, w którym do 

osiągnięcia poziomu gry wymagana jest ogromna ilość dodatkowych danych. Logika gry, fizyka, sieć i 

dźwięk wymagają własnych zestawów informacji. Możliwe jest stworzenie kilku oddzielnych narzędzi 

do generowania tych danych, ale większość programistów podąża za modelem Unity lub Unreal i 

przenosi wszystkie funkcje edycyjne do jednej aplikacji. Można to następnie wykorzystać ponownie we 

wszystkich ich grach. Posiadanie takiego narzędzia zapewnia elastyczność implementacji złożonych 

funkcji edycyjnych ściśle zintegrowanych z ostatecznym kodem gry, w sposób, który byłby trudny w 

istniejącym edytorze. Mój były klient przyjął to podejście, ponieważ ich silnik gry opierał się na danych 

poziomu mapowanych w pamięci, w których wszystkie informacje wymagane do odtworzenia poziomu 

(modele, tekstury, sztuczna inteligencja, dźwięk itp.) były przechowywane w pamięci dokładnie w 

sposób, w jaki ich kod C++ tego potrzebował, skracając czas ładowania do punktu, w którym nowe 

sekcje poziomu mogą być ładowane w tle podczas gry. Obecni redaktorzy silników byli zbyt 

zdeterminowani, jak przechowują swoje dane, więc firma opracowała własne od podstaw. Bez względu 

na motywację, ten rodzaj kompletnego pakietu do edycji poziomów jest często nazywany 

„napędzanym danymi” lub „zorientowanym obiektowo”. Z każdym obiektem w świecie gry powiązany 

jest zestaw danych. Ten zestaw danych kontroluje zachowanie obiektu — sposób, w jaki jest 

traktowany przez logikę gry. W tym kontekście stosunkowo łatwo jest wspierać edycję danych AI. 

Często jest to kwestia dodania kilku dodatkowych typów danych dla każdego obiektu (takich jak 

oznaczenie niektórych obiektów jako „do uniknięcia”, a innych jako „do zebrania”). Tworzenie tego 

typu narzędzi to duży projekt rozwojowy i nie jest opcją dla małych studiów, zespołów self-publishingu 

lub hobbystów. Nawet w przypadku zespołów dysponujących takim narzędziem istnieją ograniczenia 

w podejściu opartym na danych. Tworzenie sztucznej inteligencji postaci to nie tylko kwestia 

ustawienia zestawu wartości parametrów. Różne postacie wymagają różnej logiki podejmowania 

decyzji i umiejętności łączenia kilku różnych zachowań w celu wybrania właściwego we właściwym 

czasie. Wymaga to specjalnego narzędzia do projektowania AI (chociaż takie narzędzia są często 

zintegrowane z edytorem opartym na danych). 

NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA AI 

W ten sam sposób, w jaki współczesne silniki gier zapewniają pewne narzędzia w standardzie (a 

mianowicie możliwość oznaczania poziomu i narzędzia nawigacyjne), najpopularniejsze narzędzia 

niestandardowe umożliwiają sztucznej inteligencji lepsze zrozumienie poziomu gry i uzyskanie dostępu 

do potrzebnych informacji podejmować rozsądne decyzje. Wraz ze wzrostem złożoności technik 

sztucznej inteligencji, a projektanci poziomów mają za zadanie implementować więcej zachowań, 

programiści szukają sposobów, aby umożliwić projektantom poziomów dostęp do sztucznej inteligencji 

umieszczanych przez nich postaci. Na przykład projektanci poziomów tworzący scenariusz w 

laboratorium wewnętrznym mogą potrzebować stworzyć kilka różnych postaci strażników. Będą 

musieli zapewnić im różne trasy patrolowe, różne zdolności wyczuwania intruzów i różne zestawy 

zachowań, gdy wykryją gracza. Umożliwienie projektantom poziomów posiadania tego rodzaju 

kontroli wymaga specjalistycznych narzędzi do projektowania AI. Bez narzędzia projektant musi 

polegać na programistach, którzy wprowadzają modyfikacje AI i ustawiają postacie z ich odpowiednimi 

zachowaniami. 

Narzędzia do tworzenia skryptów 

Pierwsze narzędzia wspierające ten rodzaj rozwoju były oparte na językach skryptowych. Skrypty 

można edytować bez ponownej kompilacji i często można je łatwo przetestować. Wiele silników gier 



obsługujących skrypty zapewnia mechanizmy edycji, debugowania i przechodzenia przez skrypty. 

Zostało to wykorzystane głównie do opracowania logiki na poziomie gry (takiej jak otwieranie drzwi w 

odpowiedzi na naciśnięcia przycisków itp.). Jednak wraz z ewolucją sztucznej inteligencji z tego 

poziomu, języki skryptowe zostały rozszerzone, aby ją obsługiwać. Języki skryptowe borykają się z 

problemem bycia językami programowania. Nietechniczni projektanci poziomów mogą mieć trudności 

z tworzeniem złożonych skryptów do kontrolowania sztucznej inteligencji postaci. 

Projektanci maszyn stanowych 

W połowie 2000 roku narzędzia wspierające łączenie gotowych zachowań stały się powszechnie 

dostępne. Do tej kategorii należą niektóre komercyjne narzędzia pośredniczące, takie jak wsparcie AI 

Havok, a także kilka narzędzi typu open source i narzędzi wewnętrznych stworzonych przez dużych 

programistów i wydawców. Narzędzia te umożliwiają projektantowi poziomów łączenie palety 

zachowań AI. Postać może potrzebować patrolować trasę, dopóki nie usłyszy alarmu i na przykład nie 

przeprowadzi dochodzenia. Zachowania typu „patrol” i „badania” zostałyby stworzone przez zespół 

programistów i wystawione na działanie narzędzia AI. Projektant poziomów wybierałby je następnie i 

łączył z procesem podejmowania decyzji, który zależy od stanu syreny. Akcje wybrane przez 

projektanta poziomów to często niewiele więcej niż sterowanie zachowaniami. Jak omówiono w 

rozdziale 3, często jest to wszystko, co jest wymagane do większości zachowań postaci w grze. Proces 

podejmowania decyzji preferowany przez to podejście to maszyny stanów, przy czym drzewa 

zachowań stanowią bardziej wyrafinowaną opcję mniejszościową. Rysunek przedstawia zrzut ekranu 

narzędzia SimBionic FSM, pierwotnie komercyjnej oferty oprogramowania pośredniczącego, teraz 

open source. 

 



 Najlepsze narzędzia tego typu zawierają obsługę debugowania języka skryptowego, umożliwiając 

edytorom poziomów przechodzenie przez działanie FSM, wizualnie widząc aktualny stan postaci i 

będąc w stanie ręcznie ustawić ich wewnętrzne właściwości. 

ZDALNE DEBUGOWANIE 

Wydobycie informacji z gry w czasie wykonywania ma kluczowe znaczenie dla diagnozowania rodzaju 

problemu AI, który nie pojawia się w izolowanych testach. Zazwyczaj programiści dodają kod 

debugowania, aby zgłaszać wewnętrzny stan gry podczas jej odtwarzania. Można to wyświetlić na 

ekranie lub zapisać w pliku i przeanalizować pod kątem źródła błędów. Działając na komputerze, 

stosunkowo łatwo jest dostać się do działającej gry. Narzędzia do debugowania mogą dołączać się do 

gry i zgłaszać szczegóły jej stanu wewnętrznego. Na konsolach i urządzeniach mobilnych istnieją 

narzędzia do zdalnego debugowania umożliwiające połączenie komputera deweloperskiego ze 

sprzętem testowym. Chociaż można wiele zrobić za pomocą tego rodzaju inspekcji, bardziej 

wyrafinowane narzędzia do debugowania są prawie zawsze wymagane do wszystkiego, poza 

najprostszymi grami. Analiza lokalizacji pamięci lub wartości zmiennych jest przydatna w przypadku 

niektórych zadań debugowania. Jednak trudno jest ustalić, jak reaguje złożona maszyna stanów, i 

niemożliwe jest zrozumienie działania sieci neuronowej. Narzędzie do debugowania może dołączyć do 

uruchomionej gry, aby odczytywać i zapisywać dane dla sztucznej inteligencji (oraz wszelkie inne 

działania w grze, jeśli o to chodzi). Jednym z najczęstszych zastosowań zdalnego debugowania jest 

wizualizacja wewnętrznego stanu sztucznej inteligencji, czy to decyzji drzewa zachowań, wyjścia sieci 

neuronowej, czy też testów linii wzroku wykonywanych przez zarządzanie zmysłami. Często w 

połączeniu z narzędziami, które edytują te dane, pozwala to programiście widzieć i modyfikować 

postacie w grze podczas ich działania, a czasem nawet wprowadzać określone zdarzenia do 

mechanizmu zarządzania zdarzeniami. Zdalne debugowanie wymaga, aby aplikacja debugująca była 

uruchomiona na komputerze PC, komunikowała się z grą przez sieć lub była uruchomiona na innym 

komputerze, urządzeniu mobilnym lub konsoli (lub czasami ten sam komputer). Ta komunikacja 

sieciowa może powodować problemy z niezawodnością i synchronizacją danych (stan gry mógł 

odbiegać od tego, na co patrzy deweloper). Chociaż poprawiło się to w ciągu ostatniej dekady wraz z 

przejściem wszystkich platform na stałą łączność z Internetem, niektóre starsze urządzenia nie 

obsługują ogólnej komunikacji sieciowej odpowiedniej dla tego rodzaju narzędzia. Platformy połączone 

z Internetem dają również możliwość dostępu do informacji debugowania działających na 

komputerach graczy po wydaniu gry. Mogą pojawić się prawne problemy z prywatnością, ale stało się 

to standardowym narzędziem, którego wielu programistów używa do optymalizacji swojej gry w 

kolejnych łatkach. Dostępnych jest kilka gotowych rozwiązań do analizy w grze, szczególnie na 

urządzeniach mobilnych. 

WTYCZKI 

Chociaż niestandardowe narzędzia do edycji poziomów są teraz prawie wszechobecne, projektowanie 

3D, modelowanie i teksturowanie są nadal w przeważającej mierze wykonywane w wysokiej klasy 

pakiecie do modelowania, takim jak Autodesk 3ds Max lub Maya, z otwartym pakietem Blender 

popularnym wśród mniejszych niezależnych programistów i hobbystów. Każde z tych narzędzi ma 

zestaw programistyczny (SDK), który umożliwia nowe funkcjonalność do zaimplementowania w postaci 

narzędzi typu plug-in. Dzięki temu programiści mogą dodawać narzędzia w postaci wtyczek do 

przechwytywania danych AI. Wtyczki napisane za pomocą SDK są pakowane w biblioteki. Czasami są 

napisane w C/C++, ale częściej w języku skryptowym dostarczonym przez pakiet (na przykład 

MAXScript dla 3DS Max i Python dla Blendera). Wewnętrzne działanie każdego pakietu 

oprogramowania nakłada znaczne ograniczenia na architekturę wtyczek. Integracja z istniejącymi 

narzędziami w aplikacji jest trudna, a połączenie z systemem cofania, interfejsem użytkownika 



oprogramowania i wewnętrznym formatem danych może być nieintuicyjne. Ponieważ każde narzędzie 

jest tak radykalnie różne, a pakiety SDK mają bardzo odmienną architekturę, to, czego się uczysz, 

tworząc dla jednego, często nie zostanie przetłumaczone. W przypadku wsparcia AI kandydaci do 

tworzenia wtyczek są tacy sami, jak funkcjonalność wymagana w narzędziu do edycji poziomów. 

Ponieważ nastąpiła tak znaczna zmiana w kierunku dedykowanych narzędzi do edycji poziomów, mniej 

programistów tworzy wtyczki AI do oprogramowania do modelowania 3D. 



PROGRAMOWANIE GRY AI 

Edytory i inne narzędzia są ważne przy tworzeniu treści: tworzeniu danych, które nadają grze 

rozgrywkę. Od oczywistego projektu wizualnego geometrii poziomów, po konfigurację algorytmów AI, 

które tworzą zachowanie postaci. Jak widzieliśmy w poprzednim rozdziale, różne podejścia do 

sztucznej inteligencji będą wymagały różnych narzędzi: rozszerzeń do edycji poziomów lub 

modelowania 3D lub niestandardowych narzędzi do wizualizacji i konfiguracji procesu podejmowania 

decyzji. Dokładny wymóg zależy od zastosowanego podejścia. W przeciwieństwie do tego, jest jedno 

narzędzie, które jest zawsze potrzebne. Do tego stopnia, że można to łatwo pominąć w dyskusji o 

technologiach wspierających. Cała sztuczna inteligencja jest zaprogramowana. A język programowania 

ma duży wpływ na projektowanie AI. Większość tej książki skupia się na technikach, które nie są 

specyficzne dla gry. Na przykład odnajdywanie ścieżek lub drzewa decyzyjne to ogólne podejścia, które 

można zastosować w całej gamie gier. Techniki te należy wdrożyć. Dziesięć lat temu nie byłoby 

nierozsądne założyć, że zostaną one zaimplementowane w C++ jako część podstawowego kodu gry. 

Teraz zmieniło się to radykalnie. Chociaż silniki gier są nadal zwykle implementowane w C i C++, 

większość sztucznej inteligencji jest zazwyczaj implementowana w innym języku. Najpopularniejsze 

komercyjne silniki gier, Unity i Unreal Engine 4 (UE4), zapewniają system wyszukiwania ścieżek 

napisany w C++, ale jeśli potrzebujesz innej techniki sztucznej inteligencji (na przykład drzewa 

zachowań lub sterowania zachowaniami), należy ją napisać, lub licencjonowane od strony trzeciej. W 

UE4 może to nadal obejmować kodowanie w C++, ale w Unity prawdopodobnie oznacza to 

implementację w C#. W obu przypadkach nowy kod działa jak rodzaj wtyczki, na równi z kodem gry, a 

nie podstawowymi udogodnieniami, takimi jak sieć i renderowanie 3D. W tym samym czasie rozwinął 

się rozwój mobilny i online, gdzie języki implementacji są ograniczone przez platformę docelową. Swift 

(a wcześniej Objective-C) na iOS, Java (lub inne języki JVM, takie jak Kotlin) na Androida i JavaScript w 

sieci. Razem te trendy oznaczają, że techniki sztucznej inteligencji są wdrażane w znacznie szerszym 

zakresie języków. W następnej części omówiono różne wymagania, jakie różne języki nakładają na 

techniki opisane do tej pory w tej książce. Ale ogólne techniki AI to tylko jedno miejsce, w którym kod 

AI wymaga wsparcia programistycznego. Do sterowania zachowaniem znaków często używa się małych 

skryptów napisanych we wbudowanym języku programowania. Często jest to łatwiejsze niż użycie 

techniki ogólnego przeznaczenia i opracowanie narzędzi do prawidłowej konfiguracji. Zakładając, że 

osoba tworząca zachowanie postaci jest wystarczająco pewna w prostych zadaniach 

programistycznych, może być znacznie łatwiej stworzyć zachowanie oparte na stanach za pomocą serii 

instrukcji if, niż przeciągać bloki i przejścia w edytorze automatu stanów ogólnego przeznaczenia. 

Komercyjne silniki gier zawsze zapewniają jakąś formę obsługi skryptów. Jeśli tworzysz swój zestaw 

narzędzi od podstaw, może być konieczne dodanie własnego. Na szczęście istnieje kilka języków, które 

można łatwo zintegrować. 

JĘZYK WDROŻENIA 

Kiedyś gry pisane były prawie wyłącznie w C. Części kodu, które musiały działać tak szybko, jak to 

możliwe, były często ponownie implementowane w języku asemblerowym, gdy programiści czuli, że 

mogą wykonać lepszą pracę niż kompilator (a dla niektórych rodzajów kodu zdecydowanie mogli). 

Branża niechętnie migrowała do C++. Mówię niechętnie, ponieważ C++ jest znacznie większym 

językiem, z dość znaczącymi pułapkami wydajności dla nieostrożnych: toczyła się prawdziwa debata, 

czy C++ okaże się wystarczająco wydajny. Z tego okresu dostępnych jest wiele doskonałych baz kodu, 

w tym kod do niektórych z najlepiej sprzedających się tytułów. Na przykład źródło C++ do Quake 3 jest 

często cytowane przez programistów jako jedna z najpiękniejszych i najlepiej napisanych baz kodu C++. 

Dwie znaczące zmiany w branży w ciągu ostatnich 20 lat zmieniły sposób tworzenia gier. Pierwszym z 

nich jest wzrost rynku mobilnego jako głównego rynku. Chociaż możliwe jest tworzenie gier mobilnych 



w C++ zarówno na iOS, jak i Androida, robi to tylko niewielka liczba twórców gier. Apple zachęca 

programistów iOS do używania Swift (a wcześniej Swift, Objective-C), podczas gdy Android opiera się 

na wirtualnej maszynie Java, którą można łatwiej zaprogramować w Javie lub języku JVM, takim jak 

Kotlin. Druga znacząca zmiana dotyczy wykorzystania silników gier. Większość programistów na 

komputery stacjonarne i konsole (i coraz częściej również na urządzenia mobilne) korzysta teraz z 

istniejących silników. W przypadku dużych studiów, takich jak EA, może to być ich własny wewnętrzny 

silnik. Dla większości programistów jest to Unity i Unreal Engine. C++ jest nadal głównym językiem 

używanym do tworzenia tych silników gier. A gry opracowane w UE4 często mają część rozgrywki 

zaimplementowaną w C++. Ale komputery są o wiele szybsze, wiele z tego, co zostało zaprogramowane 

w języku niskiego poziomu, można teraz zaimplementować w języku skryptowym silnika. Na przykład 

Blueprint w UE4 i C# w Unity. Eksplozja wykorzystania Unity w edukacji, wśród hobbystów, na 

urządzeniach mobilnych i w społeczności twórców niezależnych oznacza, że C# może teraz słusznie 

twierdzić, że jest podstawowym językiem do wdrażania gier. Trudno powiedzieć dokładnie, bo trudno 

to zmierzyć, ale przynajmniej sugestia nie jest absurdalna. Większość porad zawartych w tej książce 

jest neutralna językowo. W tej sekcji pokrótce przyjrzę się pięciu językom, które w chwili pisania tego 

tekstu są najważniejsze dla implementacji gier: C++, C#, Swift (dla iOS), Java (dla Androida) i JavaScript 

(dla gier internetowych i serwerów ).  

C++ 

C++ był pierwotnie rozszerzeniem języka C, aby dodać obsługę programowania obiektowego. Wciąż 

jest to w większości kompatybilny nadzbiór, chociaż czasami nowe funkcje pojawiają się w dwóch 

językach w różnym czasie. W ciągu ostatnich kilku lat Rust pozycjonował się jako nowy język do pisania 

niskopoziomowego kodu systemowego (rodzaj oprogramowania, które tworzy systemy operacyjne lub 

inne aplikacje o znaczeniu krytycznym dla zasobów i wydajności), ale poza kilkoma godnymi uwagi 

projektami Rust, C++ jest nadal najpopularniejszym wyborem do programowania niskopoziomowego. 

C++ to duży język. Od czasu pierwszego wydania w 1985 roku stale się rozwija. Nowe wersje standardu 

są obecnie wydawane co trzy lata, każda z własnym zestawem nowych funkcji i często nową składnią. 

Ten nadęty zestaw funkcji był konsekwentną krytyką C++ przez co najmniej ostatnie 15 lat. Tak bardzo, 

że skutecznie podzielił się na wiele języków. Nie, jak to zrobiły Scheme i Lisp, z powodu wielu wdrożeń, 

ale dlatego, że każda firma, która go adoptuje, ma tendencję do oswajania złożoności, adoptując tylko 

podzbiór całego języka. Ale rzadko ten sam podzbiór. Funkcje takie jak język szablonów, kompleksowa 

obsługa przeciążania operatorów, wielokrotne dziedziczenie klas, informacje o typie środowiska 

wykonawczego i przyjmowanie wyjątków są regularnie zabronione. Oprócz podstawowego języka C++ 

określa również standardową bibliotekę szablonów (STL). Jest to zestaw podstawowych typów danych 

zaimplementowanych przy użyciu szablonów C++. Podstawowe typy danych, które są częścią rdzenia 

w innych językach, takie jak tablice o zmiennym rozmiarze, mapy haszowe, stosy i kolejki, są 

dostarczane przez STL. Niestety implementacje STL są różne i jako całość ma reputację wśród twórców 

gier jako trudna w zarządzaniu, niska wydajność lub nieregularne wykorzystanie pamięci. Pracowałem 

dla więcej niż jednej firmy, która zakazuje STL w swoim kodzie, woląc tworzyć własne, nieszablonowe 

wersje tych podstawowych typów danych. Sytuacja jest jeszcze bardziej złożona, gdy do „poprawiania” 

niektórych problemów w języku podstawowym można użyć wspólnych bibliotek, takich jak Boost. W 

miarę rozwoju C++ czerpał dobre pomysły z Boosta, implementując je nieco inaczej i potencjalnie dając 

kolejną oś niezgodności. C++ jest to język, który najlepiej znam do implementacji gier. W rezultacie 

pseudokod powinien naturalnie zostać przetłumaczony na C++, w zależności od podzbioru funkcji, 

których Ty lub Twój zespół chcecie używać. Moim głównym założeniem jest dostępność struktur 

danych dobrej jakości.  

C# 



C# został stworzony przez Microsoft jako rywal dla Javy, mający na celu jego własne środowisko 

uruchomieniowe języka wspólnego (CLR). Początkowe wersje języka były dość podobne do Javy, ale z 

biegiem czasu chętniej zmieniał rdzeń, a języki się rozdzieliły. Ponieważ środowisko uruchomieniowe 

języka wspólnego jest zastrzeżone dla firmy Microsoft, inni programiści wdrożyli alternatywę typu 

open source o nazwie Mono. Ponieważ Microsoft open source język C#, zachowując tylko zastrzeżone 

środowisko uruchomieniowe, Mono zapewnia bezpłatny sposób używania języka w innym projekcie. 

Silnik Unity dokładnie to zrobił. Teoretycznie pozwala to na użycie dowolnego języka CLR z silnikiem 

Unity. Firma Unity obsługuje tylko C#, jednak po wycofaniu własnego języka JavaScript, takiego jak 

język skryptowy. Znam programistów używających F#, funkcjonalnego języka CLR, ale głównie 

eksperymentalnie. Zdecydowana większość kodu napisanego dla Unity to teraz C#. Częstą krytyką 

silnika Unity jest to, że pozostaje on daleko w tyle za obecną wersją C#. Częściowo dzieje się tak 

dlatego, że Mono niewiele ustępuje CLR Microsoftu, ale głównie dlatego, że Unity bardzo 

konserwatywnie podchodzi do aktualizacji wersji Mono, której używa w swoim silniku. Może to mieć 

wpływ na Ciebie jako programistę, ponieważ samouczki i zasoby online dla programistów C# są często 

niezgodne z wersją języka w silniku. Na szczęście jest to nieco łagodzone przez przytłaczającą liczbę 

samouczków i zasobów dotyczących Unity, chociaż często są one skierowane do bardziej 

początkujących programistów. Być może najbardziej znaczącą różnicą między C# a C++ jest sposób, w 

jaki Mono zarządza pamięcią. Zamiast jawnej alokacji i cofania alokacji, Mono śledzi pamięć używaną 

przez program i okresowo zwalnia całą pamięć, którą może znaleźć, a która nie jest już potrzebna. 

Niestety, znalezienie tej pamięci do cofnięcia alokacji (tzw. garbage collection) zajmuje trochę czasu, 

czasami dziesiątki milisekund. A co gorsza „okresowo” jest trudny do przewidzenia i niemożliwy do 

kontrolowania. Gry, które opierają się na tym zachowaniu, podlegają sporadycznym spowolnieniom, 

spadkom liczby klatek na sekundę lub zacinaniu się. Na szczęście usuwanie śmieci jest zwykle bardzo 

szybkie, jeśli nie ma nic do zebrania (istnieją skrajne przypadki, w których udowodnienie, że nic nie 

wymaga zbierania, zajmuje trochę czasu, ale są one zazwyczaj rzadkie w przypadku normalnych 

wzorców użytkowania). Zbieranie śmieci działa poprzez śledzenie, które obiekty wiedzą o istnieniu 

jakich innych obiektów. Zaczynając od zestawu znanych obiektów, przechodzi przez ten wykres i 

zaznacza wszystkie obiekty, do których można dotrzeć, w jednym lub wielu krokach. Jeśli na końcu tego 

procesu obiekt nie jest oznaczony, nic nie ma do niego dostępu i można go pobrać za darmo. Algorytm 

ten jest znany jako mark-and-sweep lub śledzenie zbierania śmieci. Zacinania się śmieci można uniknąć, 

jeśli twój kod alokuje wszystkie obiekty, których będzie potrzebował za jednym razem (zwykle po 

załadowaniu poziomu), a następnie zwolni je wszystkie za jednym razem, gdy gra się zakończy (przed 

załadowaniem następnego poziomu , na przykład). Nie ma sposobu jawnego przydzielania lub 

zwalniania pamięci w C#, więc pracujemy wokół algorytmu zaznaczania i wymiatania. Na początku 

poziomu tworzymy wszystkie obiekty, których możemy kiedykolwiek potrzebować i przechowujemy 

odniesienie do nich (jeśli są to podobne obiekty, możemy na przykład przechowywać je w tablicy). 

Gwarantuje to, że są zawsze dostępne, a więc nie będą zbierane śmieci. Podczas wykonywania 

algorytmu, gdy obiekt jest potrzebny, jest on pobierany z naszego wstępnie przydzielonego bloku. Na 

końcu poziomu usuwane są odniesienia do wszystkich obiektów, niezależnie od tego, czy z nich 

korzystaliśmy, czy nie. Odśmiecacz wykryje, że są one gotowe do zebrania. Problemy z szybkością 

zbierania śmieci w Mono są tak dotkliwe, że takie podejście jest praktycznie niezbędne. Nie ma to 

znaczącego wpływu na żaden z algorytmów przedstawionych w tej książce, ale należy o tym pamiętać 

przy każdej implementacji C#. Ostatnio Mono wdrożyło system zbierania śmieci, który jest znacznie 

mniej prawdopodobny ,powoduje opadanie klatek i zacinanie się. W chwili pisania jest to dostępne w 

Unity jako opcja, ale nie jest domyślnie włączone. Kiedy stanie się domyślnym wyrzucaniem elementów 

bezużytecznych, zapotrzebowanie na pule obiektów nieco się zmniejszy. Ale wyrzucanie śmieci zawsze 

będzie procesem czasochłonnym i przerywanym. W przypadku algorytmów takich jak A* liczba 

obiektów jest na tyle duża, że zawsze wskazana będzie jakaś forma wstępnej alokacji. 



SWIFT 

Swift to język Apple do wdrażania aplikacji na macOS i iOS. Chociaż jest to język skompilowany i 

teoretycznie można użyć dowolnego języka skompilowanego, takiego jak C++, interfejsy API systemu 

operacyjnego są ujawniane w Swift, a wszechstronne wsparcie zapewnia narzędzie programistyczne 

Xcode firmy Apple. O ile nie używasz zintegrowanego silnika gry, takiego jak Unity, praca z innym 

językiem na iOS jest trudnym wyzwaniem. Swift zastępuje starsze wsparcie Apple dla języka Objective-

C. Objective-C jest, podobnie jak C++, rozszerzeniem języka C do obsługi programowania obiektowego. 

Te dwa języki różnią się dramatycznie w sposobie, w jaki wyobrażają sobie obiekty, co utrudnia 

współdziałanie między nimi. Objective-C nigdy nie doczekało się takiego samego rozpowszechnienia 

jak C++, a użycie tego języka stopniowo się zmniejszało. Zanim został zastąpiony przez Swift, 

programowanie dla urządzeń Apple było jedynym godnym uwagi przypadkiem użycia Objective-C. 

Początkowo Apple wprowadził Swift jako Objective-C bez C. Był to głównie chwyt marketingowy, aby 

złagodzić obawy programistów dotyczące uczenia się czegoś nowego, w rzeczywistości języki są bardzo 

różne. Swift kompiluje do kodu maszynowego dla konkretnego sprzętu, w przeciwieństwie do C# i Java, 

które kompilują do kodu bajtowego działającego na maszynie wirtualnej. Ale podobnie jak Java i C#, 

kod Swift jest wykonywany z wszechstronnym środowiskiem wykonawczym, obsługującym interfejsy 

systemu operacyjnego i udogodnieniami, takimi jak zarządzanie pamięcią i usuwanie elementów 

bezużytecznych. W praktyce różnica jest niewielka i SWIFT bardziej przypomina Java lub C# niż C lub 

C++. Podejście do zbierania śmieci, którego używa Swift, różni się od Mono. W chwili pisania tego 

tekstu używa automatycznego zliczania referencji (ARC). W tym podejściu każdy obiekt przechowuje 

licznik: odnosząc się do liczby miejsc w kodzie, które znają ten obiekt. Zmienna ustawiona tak, aby 

wskazywała na obiekt, zwiększa tę liczbę. Umieszczenie obiektu w tablicy również go zwiększa. Lub 

przechowywanie go w zmiennej składowej innego obiektu. Jeśli zmienna wykracza poza zakres, licznik 

jest zmniejszany. To samo dzieje się, jeśli tablica zostanie usunięta lub zawierający obiekt. Jeśli liczba 

osiągnie zero, obiekt nie może zostać osiągnięty przez żadną część kodu, więc można go bezpiecznie 

usunąć. Istnieją systemy zliczania odwołań, które są tak proste, ale proste podejście może spowodować 

wyciek pamięci: nigdy nie zbieranie niektórych nieużywanych cykli obiektów, do których istnieją 

odwołania, ale jako grupa, nigdy nie można osiągnąć. Na przykład, jeśli obiekt A jest jedyną rzeczą, 

która wie o obiekcie B, a obiekt B jest jedyną rzeczą, która wie o obiekcie A, zarówno A, jak i B mogą 

być zbierane, ale oba mają liczbę odwołań równą 1. Te cykle może stać się złożona, z wieloma 

zaangażowanymi obiektami. To właśnie te złożone cykle spowalniają usuwanie śmieci. Kompromisy 

między dwoma podejściami (liczenie referencji Swifta i markand-sweep Mono) są złożone i znacznie 

wykraczają poza zakres tego rozdziału. W praktyce wydaje się, że podejście Swifta jest mniej 

prawdopodobne, aby wstrzymywać lub zacinać kod gry. Ale mniej nie znaczy nigdy. Nadal warto unikać 

niechcianego wyrzucania śmieci. Aby to zrobić, możemy użyć dokładnie tego samego podejścia, które 

widzieliśmy w przypadku C#. Możemy wstępnie przydzielić wszystkie potrzebne nam obiekty i zwolnić 

ostatnie odniesienie do nich na końcu poziomu. Jeśli chodzi o ulepszony system zbierania śmieci Mono, 

odśmiecacz Swift zwykle działa wystarczająco szybko, aby problemy nie były zauważalne, chyba że 

wykonujesz wiele przydziałów. Ale problemy mogą często pojawiać się bez ostrzeżenia, po pewnym 

czasie gry. Możliwe, być może nawet najlepszą praktyką, jest zachowanie ostrożności i wstępne 

przydzielanie obiektów w kodzie AI, bez względu na to, czy jest to absolutnie konieczne, czy nie. 

JAVA 

Java jest wygodnie najpopularniejszym językiem programowania na świecie, Został zaprojektowany 

jako język ogólnego przeznaczenia ze szczegółową specyfikacją kodu bajtowego i maszyny wirtualnej 

(znanej jako wirtualna maszyna Java lub JVM). Blokując maszynę wirtualną, język ma na celu 

umożliwienie kompilacji kodu źródłowego na jednej maszynie, a wynikowy kod bajtowy może działać 



na tej samej lub dowolnej innej maszynie. Jego slogan marketingowy brzmi „napisz raz, uruchom 

wszędzie”. W zasadzie to się udaje. Środowisko wykonawcze Java na dwóch bardzo różnych 

komputerach będzie musiało komunikować się z dwoma bardzo różnymi bazowymi systemami 

operacyjnymi, co może prowadzić do niewielkich różnic w zachowaniu, ale Java wykonuje dobrą 

robotę, próbując je załagodzić. To właśnie ta zdolność do jednorazowej kompilacji i uruchamiania w 

dowolnym miejscu czyni go szczególnie atrakcyjnym do tworzenia aplikacji mobilnych. W 

nowoczesnych smartfonach jest duży wybór sprzętu i kłopotliwe byłoby zdobycie odpowiednich 

definicji kompilatora i skompilowanie gry dla każdego z nich. Specyfika sprzętu nie eliminuje całkowicie 

potrzeby testowania na wielu urządzeniach, ale sytuacja byłaby znacznie gorsza w przypadku języka 

kompilującego się do kodu maszynowego, takiego jak C++. Kiedy Google opracował swój mobilny 

system operacyjny, Android, wybrał z tego powodu Javę jako podstawowy język programowania. 

Jako język programowania ma reputację dość szczegółowego. I wiele z tej gadatliwości ma postać 

standardowego kodu: podobnych wzorców, które mają stosunkowo niewielką funkcjonalność, ale 

muszą być pisane w ten sam sposób raz za razem. Edytory i inne narzędzia ułatwiają to trochę, 

automatycznie generując niektóre z nich, ale nadal nadyma kod i wymaga konserwacji. Java ma 

również opinię tego, że wolno się zmienia. Z jednej strony jest to korzyść, co oznacza, że dobrze 

napisany kod pozostaje idiomatyczny przez długi czas. Ale oznacza to również, że ważne ulepszenia 

produktywności i dobre pomysły z innych języków są przyjmowane powoli. Bezpieczne dla typu 

struktury danych były wymagane przez ponad dekadę, zanim zostały ostatecznie wprowadzone, 

chociaż implementacja była szeroko krytykowana i ostatnio okazała się nieprawidłowa [3] (problem, 

który może rozciągać się na niektóre inne języki w tej sekcji, działa na JVM). Większość korzyści 

płynących z Javy zapewnia JVM. Jest to maszyna JVM zaprojektowana do uruchamiania tego samego 

skompilowanego kodu na dowolnej platformie. Gdy skompilowany kod bajtowy jest uruchomiony, 

maszyna wirtualna nie wie ani nie obchodzi, w jaki sposób ten kod został wygenerowany. Pod koniec 

lat 90. pracowałem krótko dla firmy niezwiązanej z grami, której produkt tworzył kod bajtowy z 

prostego dialogu z użytkownikiem. Jest częściej używany do obsługi innych języków, takich jak 

funkcjonalna Scala, dialekt Lisp Clojure, język skryptowy Groovy i dziesiątki innych, wszystkie 

kompilujące się do prawidłowego kodu bajtowego JVM. Ponieważ Java zapewnia bardzo dużą 

standardową bibliotekę, również skompilowaną do kodu bajtowego, funkcje te mogą być używane w 

dowolnym języku JVM. Podobnie system Android udostępnia swoje interfejsy w sposób, który można 

wywołać z dowolnego języka. Niedawno Google poparł Kotlin, język JVM opracowany przez JetBrains, 

który ma podobne funkcje i podobny etos do Javy, ale jest znacznie nowocześniejszy w stylu. Wydaje 

się prawdopodobne, że w nadchodzących latach coraz większa część tworzenia aplikacji na Androida 

przejdzie na nowy język. Jednocześnie twórcy gier mobilnych coraz częściej korzystają z 

wieloplatformowych silników gier. Który trend będzie rósł szybciej, trudno powiedzieć. Możliwe, że 

Kotlin nigdy nie stanie się znaczącym graczem w branży gier. Jeśli chodzi o porady dotyczące 

implementacji, pisanie dla JVM jest bardzo podobne do pisania dla Mono. JVM używa modułu 

odśmiecania pamięci typu mark-and-sweep, którego można ręcznie zażądać, wywołując System.gc(). 

Podobnie jak Mono, implementacja modułu odśmiecania pamięci nie jest wydajna, gdy przydzielono 

wiele małych obiektów. Rozsądnie jest zastosować to samo podejście do puli alokacji opisane w 

poprzedniej sekcji.  

JAVASCRIPT 

JavaScript został stworzony jako język skryptowy dla stron internetowych. Jest używany w tworzeniu 

gier w dwóch celach: implementacji gier przeznaczonych do grania w sieci oraz budowania serwerów 

dla gier wieloosobowych online za pomocą Node. Podobnie jak wszystkie języki skryptowe, krytyczny 

dla wydajności kod napisany w JavaScript może czasami działać wolno. Dlatego rzadko spotyka się 



wyrafinowane algorytmy napisane w JavaScript. Bardzo możliwe jest zbudowanie maszyny stanów lub 

drzewa zachowań w JavaScript, ale planowanie, odnajdywanie ścieżek, minimaksowanie lub uczenie 

się prawdopodobnie wymagają zbyt wielu zasobów. Na serwerze te krytyczne algorytmy wydajności 

można zaimplementować w C++ i połączyć ze środowiskiem wykonawczym JavaScript. W przeglądarce 

coś podobnego było pierwotnie możliwe, ale teraz zostało usunięte przez dostawców przeglądarek ze 

względów bezpieczeństwa. JavaScript jest szerzej używany w tworzeniu gier jako język skryptowy, 

osadzony w grze lub silniku gry. Sekcja poniżej bardziej szczegółowo opisuje jego użycie jako języka 

skryptowego. Z punktu widzenia języka JavaScript wyróżnia się zastosowaniem prototypowego 

dziedziczenia. Dziedziczenie prototypowe różni się od bardziej znanego dziedziczenia opartego na 

klasach języków, takich jak C++ i Python. Ostatnie wersje JavaScriptu dodały słowo kluczowe class, aby 

uczynić je bardziej dostępnymi dla programistów innych języków, ale klasy są nadal implementowane 

pod maską przy użyciu prototypów. Prototypy różnią się od klas tym, że każdy obiekt może dziedziczyć 

z dowolnego innego obiektu. W języku opartym na klasach obiekty Wydajność występują w dwóch 

odmianach: klasach i instancjach. Instancje mogą dziedziczyć tylko po klasach, a klasy mają ograniczoną 

formę dziedziczenia po sobie, zwykle nazywaną podklasą. W językach prototypowych jest to znacznie 

prostsze. Istnieje tylko dziedziczenie, a każdy obiekt może dziedziczyć z dowolnego innego obiektu. 

Praktycznym rezultatem tego jest to, że nie jesteśmy ograniczeni do dwupoziomowej hierarchii klasy i 

instancji. W omawianie zachowania drzew, opisałem powszechną potrzebę trzech poziomów podczas 

definiowania i tworzenia instancji AI. To dobrze odwzorowuje się w JavaScript. Pozwala to 

programistom na stworzenie jednego obiektu głównego dla szerokiej klasy znaków, a następnie obiekt 

może dziedziczyć z tego, aby skonfigurować ustawienia dla konkretnego typu postaci (ten etap 

pośredni może wykonać projektant poziomów lub artysta techniczny) , a następnie w ostatnim kroku 

można zobaczyć, jak obiekt tworzy instancję typu znaku dla pojedynczej postaci na poziomie. W 

przeciwieństwie do innych języków w tej sekcji, JavaScript jest jednowątkowy. Jako język do 

rozszerzania stron internetowych, został zaprojektowany jako sterowany zdarzeniami: środowisko 

wykonawcze JavaScript monitoruje określone zdarzenia (takie jak dane wejściowe użytkownika, 

aktywność sieciowa lub zaplanowane limity czasu); gdy wystąpi zdarzenie, środowisko wykonawcze 

wywołuje kod, który został zarejestrowany jako zainteresowany; ten kod jest następnie uruchamiany 

sekwencyjnie tak długo, jak potrzebuje; a gdy nie ma już kodu do uruchomienia, sterowanie powraca 

do środowiska wykonawczego, które czeka na wystąpienie innego zdarzenia. Gwarantujemy, że kod 

nie zostanie przerwany podczas działania i żaden inny kod nie zostanie uruchomiony w tym samym 

czasie. Jest to idealne rozwiązanie dla prostych skryptów w przeglądarce, ale wykonanie niektórych 

czynności trwa znacznie dłużej. Nie chcemy, aby cały proces JavaScript zatrzymał się w oczekiwaniu na 

wynik. W przeglądarce internetowej może to być zapytanie o dane w sieci, które w niektórych 

przypadkach mogą być mierzone w sekundach. JavaScript używa do tego wywołań zwrotnych (w 

późniejszych wersjach JavaScript są one opakowane w łatwiejsze w użyciu struktury, takie jak obietnice 

lub „async”, chociaż podstawowe zachowanie jest takie samo). Wywołanie zwrotne wykorzystuje ten 

sam proces zdarzenia. Rejestrujesz kod, który ma być wywoływany po zakończeniu akcji (na przykład 

po otrzymaniu wyników z serwera), a następnie uruchamiasz akcję. Dzięki temu wiele wywołań 

zwrotnych może w dowolnym momencie oczekiwać na dane. Doskonale sprawdza się w wielu 

aplikacjach serwerowych, gdzie kod musi czekać na dane z bazy danych, z innych usług lub na odczyt 

plików. Niestety nie nadaje się do sytuacji, w których długotrwałe zadanie wymaga dużej ilości obliczeń. 

Do tej kategorii należy wiele gier. Jeśli silnik JavaScript wykonuje obliczenia, nie może kontynuować 

dystrybucji zdarzeń do innych części kodu. Nie możemy łatwo poprosić procedurę JavaScript, aby 

uruchomiła Pathfinder i powiadomić nas, kiedy odnajdywanie ścieżek zostanie zakończone. Oczywista 

implementacja zatrzymałaby się do czasu zakończenia wyszukiwania ścieżek. Są dwa rozwiązania. Kod 

można napisać w celu wykonania „współpracy wielozadaniowej”: każdy długoterminowy proces 

wykona trochę pracy, a następnie dobrowolnie zwróci kontrolę do środowiska wykonawczego, 



oczekując, że wkrótce zostanie ponownie wywołany, aby wykonać więcej pracy. JavaScript może 

następnie wykorzystać te przerwy do wywołania innych części kodu. To działa, ale wymaga 

zaimplementowania algorytmów, które to obsługują. W rozdziale 10 widzieliśmy, dlaczego możemy 

chcieć to zrobić w dowolnym języku: aby umożliwić dzielenie długo działających algorytmów na wiele 

ramek renderowania. W JavaScript przechodzi od bycia „przyjemnym w posiadaniu” do praktycznie 

niezbędnego. Drugim rozwiązaniem jest użycie wielu interpreterów JavaScript i napisanie kodu 

komunikacyjnego, aby zachować ich synchronizację. Zamiast wywoływać funkcję pathfindingu, 

przekazujemy komunikat do innego procesu, który jest w stanie go odnaleźć. Po zakończeniu ten 

proces przekaże wiadomość z powrotem. Takie podejście jest stosowane w przeglądarce za 

pośrednictwem interfejsu API Web-Workers. Ponownie, jest to skuteczne, ale wymaga jeszcze więcej 

kodu koordynacyjnego niż kooperacyjna wielozadaniowość, a ponieważ różne procesy nie mogą 

nawzajem zmieniać danych, zwykle przekazywanie danych w przód i w tył w wiadomościach wiąże się 

z dużym obciążeniem (często poprzez konwersję i z tekstowego formatu JSON). 

SKRYPTOWANE AI 

Znaczna część procesu decyzyjnego w grach nie wykorzystuje żadnej z technik opisanych przez nas. Na 

początku i w połowie lat 90. większość sztucznej inteligencji była zakodowana na sztywno przy użyciu 

niestandardowego kodu pisanego do podejmowania decyzji. Jest to szybkie i dobrze sprawdza się w 

małych zespołach programistycznych, gdy programista prawdopodobnie również projektuje grę. Jest 

to nadal dominujący model dla platform o skromnych potrzebach programistycznych oraz zespołów 

niezależnych, w których programiści są również odpowiedzialni za wdrażanie rozgrywki. W miarę jak 

produkcja staje się bardziej złożona, prace programistyczne stają się bardziej niszowe. Duże gry z 

setkami pracowników mają tendencję do dzielenia zadań programistycznych na małe, ograniczone 

role. W studiu istnieje potrzeba oddzielenia treści (projektów zachowań) od silnika. Projektanci 

poziomów mogą być zobowiązani do zaprojektowania ogólnych zachowań postaci, bez możliwości 

edytowania ich kodu. Aby to ułatwić, wiele studiów używa ogólnych technik i niestandardowych 

edytorów, jak opisano w poprzednio. Rozwiązaniem pośrednim jest zaprogramowanie zestawu technik 

i łączenie ich przez kompetentnych technicznie projektantów poziomów za pomocą prostego języka 

programowania, niezależnego od głównego kodu gry. Są to często nazywane skryptami. Skrypty można 

traktować jako pliki danych, a jeśli język skryptowy jest wystarczająco prosty, projektanci poziomów 

lub artyści techniczni mogą tworzyć zachowania. Przypadkowym efektem ubocznym obsługi języka 

skryptowego jest możliwość tworzenia przez graczy własnego zachowania postaci i rozszerzania gry. 

Modyfikacja jest ważną siłą finansową w grach na PC (może wydłużyć okres ich przechowywania w 

pełnej cenie poza typowy dla innych tytułów osiem tygodni), do tego stopnia, że wiele tytułów triple-

A zawiera jakiś system skryptów (często w ramach silnika, którego używają). Są jednak negatywy. Nie 

jestem przekonany, że powszechne użycie skryptów w projekcie jest szczególnie skalowalne, ani że nie 

jest łatwo wygenerować w ten sposób wyrafinowane zachowania. Z mojego doświadczenia wynika, że 

łatwo jest rozpocząć pisanie skryptów, ale ostatecznie stają się one trudne do rozszerzenia i 

debugowania. Oprócz kwestii skalowania podejście to mija się z celem ustalonych technik sztucznej 

inteligencji. Istnieją, ponieważ są eleganckimi rozwiązaniami problemów z zachowaniem, a nie dlatego, 

że programowanie w C++ jest niewygodne. Nawet jeśli przejdziesz do języka skryptowego, musisz 

pomyśleć o algorytmach używanych w skryptach postaci. Pisanie kodu ad hoc w skryptach jest tak 

trudne, jak pisanie go w C++ i prawie na pewno brakuje narzędzi do debugowania, które są tak dojrzałe. 

Kilku znanych mi programistów wpadło w tę pułapkę, zakładając, że język skryptowy oznacza, że nie 

muszą myśleć o sposobie implementacji postaci. Nawet jeśli używasz języka skryptowego, radzę 

pomyśleć o architekturze i algorytmach, których używasz w tych skryptach. Może być tak, że skrypt 

może zaimplementować jedną z innych technik opisanych w tej książce, lub może być tak, że oddzielna 

dedykowana implementacja byłaby bardziej praktyczna obok lub zamiast języka skryptowego. Ale 



pomijając wszystkie te ograniczenia, niewątpliwie skrypty mają kilka ważnych zastosowań: do 

implementowania nietrywialnych wyzwalaczy i zachowania na poziomie gry (na przykład, które 

klawisze otwierają które drzwi), do iterowania mechaniki gry w coś fajnego do grania oraz do szybkiego 

prototypowania sztucznej inteligencji postaci . Ta sekcja zawiera krótkie wprowadzenie do obsługi 

języka skryptowego wystarczająco potężnego, aby uruchomić sztuczną inteligencję w twojej grze. Jest 

celowo płytki i zaprojektowany, aby zapewnić wystarczającą ilość informacji, aby zacząć lub 

zdecydować, że nie jest to warte wysiłku. Dostępnych jest kilka doskonałych stron internetowych 

porównujących istniejące języki, a kilka tekstów obejmuje implementację własnego języka od podstaw. 

CO TO JEST SKRYPTOWA AI? 

Wyrażenie „skryptowa sztuczna inteligencja” jest nieco niejednoznaczne. Na potrzeby tego rozdziału 

odnosi się do tych ręcznie zakodowanych programów napisanych w języku skryptowym, które 

kontrolują zachowanie postaci. to samo niezależnie od kontekstu, w sposób, który wydaje się 

nieinteligentny. Można powiedzieć, że postać, która zawsze próbuje podążać tą samą trasą patrolu, 

nawet gdy ta trasa jest zablokowana, ma oskryptowaną sztuczną inteligencję, nawet jeśli ta trasa jest 

generowana przez nietechnicznego projektanta w edytorze poziomów. Trzecie użycie tego terminu jest 

mniej pejoratywne: scenki można opisać jako oskryptowaną sztuczną inteligencję. Można powiedzieć, 

że postać, która ma mało zdrowia, chowa się za osłoną, wznosi barykadę i zaczyna się leczyć, ma 

oskryptowaną sztuczną inteligencję. Nawet jeśli ta sekwencja jest zaimplementowana jako drzewo 

zachowań. Na potrzeby tego rozdziału będę trzymać się pierwszej definicji: sztuczna inteligencja w 

skryptach to sztuczna inteligencja napisana w języku skryptowym. 

CO SPRAWIA DOBRY JĘZYK SKRYPTOWY? 

Jest kilka udogodnień, których gra zawsze będzie wymagała od swojego języka skryptowego. Wybór 

języka często sprowadza się do kompromisów między tymi obawami. 

Prędkość 

Języki skryptowe dla gier muszą działać tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zamierzasz używać wielu 

skryptów do zachowania postaci i wydarzeń na poziomie gry, skrypty będą musiały zostać wykonane 

jako część głównej pętli gry. Oznacza to, że wolno działające skrypty zajmą czas potrzebny na 

renderowanie sceny, uruchomienie silnika fizyki lub przygotowanie dźwięku. Większość języków może 

być algorytmami w dowolnym momencie, działającymi w wielu ramkach (szczegóły w rozdziale 10). To 

w pewnym stopniu zmniejsza presję na prędkość, ale nie może rozwiązać problemu całkowicie. 

Kompilacja i interpretacja 

Języki skryptowe są szeroko interpretowane, kompilowane bajtowo lub w pełni kompilowane, chociaż 

istnieje wiele odmian każdej techniki. Tłumaczone języki są traktowane jako tekst. Interpreter patrzy 

na każdą linijkę, zastanawia się, co ona oznacza i wykonuje określone przez nią działanie. Języki 

skompilowane bajtowo są konwertowane z tekstu na format wewnętrzny, zwany kodem bajtowym. 

Ten kod bajtowy jest zwykle znacznie bardziej zwarty niż format tekstowy. Ponieważ kod bajtowy jest 

w formacie zoptymalizowanym do wykonywania, można go uruchomić znacznie szybciej. Języki 

kompilowane bajtowo wymagają etapu kompilacji; trwają dłużej, aby zacząć, ale potem działają 

szybciej. Droższy etap kompilacji można wykonać podczas ładowania poziomu, ale zwykle jest 

wykonywany przed wydaniem gry. Wszystkie najpopularniejsze języki skryptowe gier są kompilowane 

bajtami. Niektóre, jak Lua, oferują możliwość odłączenia kompilatora i nie rozpowszechniania go z 

finalną grą. W ten sposób wszystkie skrypty mogą zostać skompilowane przed przejściem gry do 

masteru, a tylko skompilowane wersje muszą być dołączone do gry. Uniemożliwia to jednak 



użytkownikom pisanie własnego skryptu. W pełni skompilowane języki tworzą kod maszynowy. Zwykle 

musi to być połączone z głównym kodem gry, co może przekreślić sens posiadania oddzielnego języka 

skryptowego. Znam jednak jednego programistę z bardzo zgrabnym systemem łączenia w czasie 

wykonywania, który może kompilować i łączyć kod maszynowy ze skryptów w czasie wykonywania. 

Ogólnie jednak zakres ogromnych problemów związanych z tym podejściem jest ogromny. Radzę 

oszczędzać włosy i wybrać coś bardziej wypróbowanego i przetestowanego. 

Rozszerzalność i integracja 

Twój język skryptowy musi mieć dostęp do ważnych funkcji w grze. Skrypt, który kontroluje postać, na 

przykład, musi być w stanie przesłuchać grę, aby dowiedzieć się, co widzi, a następnie poinformować 

grę, co chce zrobić. Zestaw funkcji, do których musi uzyskać dostęp, jest rzadko znany, gdy język 

skryptowy jest zaimplementowany lub wybrany. Ważne jest, aby mieć język, który może łatwo 

wywoływać funkcje lub używać klas w głównym kodzie gry. Równie ważne jest, aby programiści mogli 

łatwo udostępniać nowe funkcje lub klasy, gdy autorzy skryptu tego zażądają. Niektóre języki 

(najlepszym przykładem jest Lua) nakładają bardzo cienką warstwę między skryptem a resztą 

programu. Dzięki temu bardzo łatwo jest manipulować danymi gry z poziomu skryptów, bez 

konieczności posiadania całego zestawu skomplikowanych tłumaczeń. 

Ponowne wejście 

Często przydatne jest ponowne wprowadzenie skryptów. Mogą biegać przez chwilę, a kiedy skończy 

się ich budżet czasowy, mogą zostać wstrzymani. Gdy skrypt ma trochę czasu na uruchomienie, może 

wznowić w miejscu, w którym został przerwany. Często pomocne jest pozwolenie skryptowi na 

kontrolowanie wydajności, gdy osiągnie naturalny spokój. Wtedy algorytm planowania może dać mu 

więcej czasu, jeśli ma go do dyspozycji, albo ruszy dalej. Na przykład skrypt kontrolujący postać może 

mieć pięć różnych etapów (badanie sytuacji, sprawdzanie stanu zdrowia, podejmowanie decyzji o 

ruchu, planowanie trasy i wykonywanie ruchu). Wszystko to można umieścić w jednym skrypcie, który 

umieszcza się między każdą sekcją. Następnie każdy będzie uruchamiany co pięć klatek, a obciążenie 

SI jest rozłożone. Nie wszystkie skrypty powinny być przerywane i wznawiane. Skrypt, który monitoruje 

szybko zmieniające się zdarzenie w grze, może wymagać uruchomienia od początku w każdej klatce (w 

przeciwnym razie może działać na nieprawidłowych informacjach). Bardziej wyrafinowane ponowne 

wejście powinno pozwolić autorowi scenariusza na oznaczenie sekcji jako nieprzerywalnych. Te 

subtelności nie są obecne w większości gotowych języków, ale mogą być ogromnym dobrodziejstwem, 

jeśli zdecydujesz się napisać własny. 

UMIESZCZANIE 

Osadzanie jest związane z rozszerzalnością. Język osadzony jest przeznaczony do włączenia do innego 

programu. Kiedy uruchamiasz język skryptowy ze swojej stacji roboczej, zwykle uruchamiasz 

dedykowany program do interpretacji pliku z kodem źródłowym. W grze system skryptowy musi być 

kontrolowany z poziomu głównego programu. Gra decyduje, które skrypty należy uruchomić i powinna 

być w stanie powiedzieć językowi skryptowemu, aby je przetworzył. 

WYBÓR JĘZYKA OPEN SOURCE 

Dostępnych jest wiele języków skryptowych, a wiele z nich jest wydawanych na licencjach 

odpowiednich do włączenia do gry. Zwykle jakaś odmiana open source. Chociaż podejmowano różne 

próby komercyjnego języka skryptowego dla branży gier, trudno jest zastrzeżonemu językowi 

konkurować z dużą liczbą wysokiej jakości alternatywnych rozwiązań typu open source. 

Oprogramowanie typu open source jest wydawane na podstawie licencjobiorcy, który daje 



użytkownikom prawa do umieszczania go we własnym oprogramowaniu bez ponoszenia opłat. 

Niektóre licencje typu open source wymagają od użytkownika wydania nowo utworzonego produktu 

typu open source. Oczywiście nie nadają się one do gier komercyjnych. Oprogramowanie typu open 

source, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia również dostęp do przeglądania i zmiany kodu 

źródłowego. Ułatwia to przyciągnięcie programistów do zgłaszania poprawek błędów i ulepszeń w 

bazie kodu. Jako programista daje pewność, że wiesz, że problemy można rozwiązać lub wprowadzić 

modyfikacje. Na przykład firma, z którą się konsultowałem, zleciła jednemu z autorów Lua wdrożenie 

niestandardowego rozszerzenia składni, zaledwie kilka dni pracy, które znacznie poprawiło 

wykorzystanie języka w ich projekcie. Jednak modyfikacje nie zawsze są wskazane. Niektóre licencje 

open-source (w szczególności generalna licencja publiczna, GPL), nawet te, które pozwalają na 

używanie języka w produktach komercyjnych, wymagają udostępnienia jakichkolwiek modyfikacji 

samego języka lub w najgorszym przypadku dowolnego kodu, do którego linkujesz do tej biblioteki. To 

prawie na pewno będzie problemem dla twojego projektu, chyba że zamierzasz udostępnić swoją grę 

jako open source. Niezależnie od tego, czy język skryptowy jest otwartym kodem źródłowym, istnieją 

prawne konsekwencje używania tego języka w projekcie. Przed użyciem jakiejkolwiek technologii 

zewnętrznej w produkcie, który zamierzasz dystrybuować, należy skonsultować się z prawnikiem 

zajmującym się własnością intelektualną. Ta książka nie może właściwie doradzić ci prawnych 

konsekwencji używania języka osób trzecich. Poniższe komentarze mają na celu wskazanie rodzajów 

rzeczy, które mogą budzić niepokój. Jest wiele innych. Ponieważ nikt nie sprzedaje Ci oprogramowania 

open source, nikt nie ponosi odpowiedzialności, jeśli oprogramowanie pójdzie nie tak. Może to być 

niewielką irytacją, jeśli podczas opracowywania pojawi się trudny do znalezienia błąd. 

Może to być jednak poważny problem prawny, jeśli Twoje oprogramowanie spowoduje, że komputer 

klienta wyczyści jego dysk twardy. W przypadku większości oprogramowania typu open source jesteś 

odpowiedzialny za zachowanie produktu. Odwrotną stroną tego jest to, że dobrze ugruntowany język 

open source był prawdopodobnie używany miliony razy przez innych programistów, co sprawia, że 

nowe odkrycie patologicznych błędów jest mało prawdopodobne. Kiedy licencjonujesz technologię od 

firmy, firma zwykle działa jako warstwa izolująca między tobą a pozwem o naruszenie praw autorskich 

lub patentu. Na przykład naukowiec, który opracowuje i patentuje nową technikę, ma prawo do jej 

komercjalizacji. Jeśli ta sama technika zostanie zaimplementowana w oprogramowaniu, bez zgody 

badacza, mogą mieć powód do podjęcia kroków prawnych. Kupując oprogramowanie od firmy, bierze 

ona odpowiedzialność za zawartość oprogramowania. Jeśli więc badacz przyjdzie za tobą, firma, która 

sprzedała ci oprogramowanie, jest zwykle odpowiedzialna za naruszenie (zależy to od podpisanej 

umowy). Kiedy korzystasz z oprogramowania typu open source, nikt nie udziela Ci licencji na 

oprogramowanie, a ponieważ nie napisałeś go, nie wiesz, czy jego część została skradziona lub 

skopiowana. Jeśli nie będziesz bardzo ostrożny, nie będziesz wiedział, czy łamie jakiekolwiek patenty 

lub inne prawa własności intelektualnej. W rezultacie możesz być odpowiedzialny za naruszenie. 

Musisz upewnić się, że rozumiesz prawne konsekwencje korzystania z „wolnego” oprogramowania. 

Nie zawsze jest to najtańszy lub najlepszy wybór, mimo że koszty początkowe są bardzo niskie. Przed 

podjęciem zobowiązania skonsultuj się z prawnikiem. W przeszłości tego rodzaju kwestie prawne 

motywowały programistów do tworzenia własnych języków. Oprócz niestandardowych skryptów dla 

komercyjnych silników gier (takich jak język wizualny „planów” UE4), jest to teraz rzadkie. 

WYBÓR JĘZYKA 

Każdy ma swój ulubiony język, a próba wybrania najlepszego pojedynczego gotowego języka 

skryptowego jest niemożliwa. Przeczytaj dowolną grupę dyskusyjną dotyczącą języków 

programowania, aby znaleźć niekończące się wojny typu „mój język jest lepszy niż twój”. Oczywiście są 

plusy i minusy, ale żaden nie jest potężniejszy niż twój zespół programistyczny, który dobrze zna 



określony język lub składnię. Spośród niemal nieograniczonych możliwości wyboru jest kilka języków, 

które są wielokrotnie używane. Wybierając język do integracji z Twoją grą, warto mieć świadomość, 

które języki są zwykle podejrzanymi i jakie są ich mocne i słabe strony. Pamiętaj, że zwykle można 

zhakować, zrestrukturyzować lub przepisać istniejące języki, aby obejść ich oczywiste wady. Wielu (być 

może nawet większość) twórców gier komercyjnych używających języków skryptowych robi to w 

pomniejszy sposób; niektórzy kończą z językami prawie nierozpoznawalnymi od miejsca, w którym 

zaczęli. Opisane poniżej języki są omówione w gotowych formularzach. Przyjrzę się czterem językom 

w kolejności, w jakiej osobiście rozważyłbym je w nowym projekcie: Lua, Scheme, JavaScript i Python. 

Lua 

Lua to prosty język proceduralny zbudowany od podstaw jako język osadzania. Projekt języka był 

motywowany rozszerzalnością. W przeciwieństwie do większości języków osadzonych nie ogranicza się 

to do dodawania nowych funkcji lub typów danych w C lub C++. Sposób działania języka Lua można 

również poprawić. Lua ma niewielką liczbę podstawowych bibliotek, które zapewniają podstawową 

funkcjonalność. Jednak jego stosunkowo pozbawiony cech rdzeń jest częścią atrakcji. W grach 

prawdopodobnie nie będziesz potrzebować bibliotek do przetwarzania czegokolwiek poza 

matematyką i logiką. Mały rdzeń jest łatwy do nauczenia i bardzo elastyczny. Lua nie obsługuje funkcji 

ponownego wejścia. Cały interpreter (dokładnie obiekt „stanu”, który zawiera stan interpretera) jest 

obiektem C++ i jest całkowicie reentrant. Używanie obiektów wielu stanów może zapewnić pewne 

wsparcie ponownego wejścia, kosztem pamięci i braku komunikacji między nimi. Lua ma pojęcie 

„zdarzeń” i „tagów”. Zdarzenia Wydajność ują w pewnych momentach wykonywania skryptu, na 

przykład, gdy dwie wartości są dodawane do siebie, gdy wywoływana jest funkcja, gdy odpytywana 

jest tablica mieszająca lub gdy uruchamiany jest moduł odśmiecania pamięci. Wobec tych zdarzeń 

można zarejestrować procedury w C++ lub Lua. Te procedury „tag” są wywoływane, gdy wystąpi 

zdarzenie, umożliwiając zmianę domyślnego zachowania Lua. Ten głęboki poziom modyfikacji 

zachowania sprawia, że Lua jest jednym z najbardziej konfigurowalnych języków, jakie można znaleźć. 

Mechanizm zdarzeń i tagów służy do zapewnienia podstawowej obsługi zorientowanej obiektowo (Lua 

nie jest zorientowany ściśle obiektowo, ale możesz dostosować jego zachowanie, aby zbliżyć się do 

niego tak blisko, jak chcesz), ale może być również użyty do ujawnienia złożonego C++ typy do Lua lub 

do zwięzłego zaimplementowania zarządzania pamięcią. Kolejną cechą Lua uwielbianą przez 

programistów C++ jest typ danych „userdata”. Lua obsługuje popularne typy danych, takie jak floaty, 

int i stringi. Ponadto obsługuje ogólne „dane użytkownika” z powiązanym podtypem („tag”). Domyślnie 

Lua nie wie, jak zrobić cokolwiek z danymi użytkownika, ale za pomocą metod tagów można dodać 

dowolne pożądane zachowanie. Dane użytkownika są powszechnie używane do przechowywania 

wskaźnika instancji C++. Ta natywna obsługa wskaźników może powodować problemy, ale często 

oznacza, że potrzeba znacznie mniej kodu interfejsu, aby Lua działała z obiektami gry. Jak na język 

skryptowy, Lua znajduje się na końcu skali. Ma bardzo prosty model wykonania, który w szczycie jest 

szybki. W połączeniu z możliwością wywoływania funkcji C lub C++ bez dużej ilości kodu interfejsu 

oznacza to, że wydajność w świecie rzeczywistym jest imponująca. Składnia Lua jest rozpoznawalna dla 

programistów C i Pascal. Nie jest to najłatwiejszy język do nauczenia się artystów i projektantów 

poziomów, ale jego względny brak funkcji składni oznacza, że jest on osiągalny dla zapalonych 

pracowników. Pomimo tego, że dokumentacja jest gorsza niż w przypadku pozostałych dwóch 

głównych języków, Lua jest najczęściej używanym gotowym językiem skryptowym w grach. Znane 

przejście Lucas Arts z wewnętrznego języka SCUMM na Lua zmotywowało wielu programistów do 

zbadania jego możliwości. Ani Unity, ani UE4 nie używają Lua, ale silnik open source Godot krótko go 

wspierał, zanim skupił się na własnym, niestandardowym języku. Aby dowiedzieć się więcej, 

najlepszym źródłem informacji jest książka Lua Programming in Lua , która jest również dostępna 

bezpłatnie online. 



Schemat i wariacje 

Scheme to język skryptowy wywodzący się z LISP, starego języka, który był używany do budowy 

większości klasycznych systemów AI przed latami 90. (i wielu później, ale bez tej samej dominacji). 

Pierwszą rzeczą, którą należy zauważyć w programie Scheme, jest jego składnia. Dla programistów nie 

przyzwyczajonych do LISP, Scheme może być trudny do zrozumienia. Nawiasy obejmują wywołania 

funkcji (i prawie wszystko jest wywołaniem funkcji) i wszystkie inne bloki kodu. Oznacza to, że mogą 

się bardzo zagnieździć. Dobre wcięcie kodu pomaga, ale edytor, który może sprawdzić zamykające 

nawiasy, jest niezbędny do poważnego programowania. Dla każdego zestawu nawiasów pierwszy 

element określa, co robi blok; może to być funkcja arytmetyczna: 

(+ 0,5) 

lub oświadczenie dotyczące kontroli przepływu: 

(jeśli (> a 1.0) (ustaw! a 1.0)) 

Jest to łatwe do zrozumienia dla komputera, ale jest sprzeczne z naszym naturalnym językiem. Nie-

programistom i osobom przyzwyczajonym do języków podobnych do C może być trudno przez jakiś 

czas myśleć w Scheme. W przeciwieństwie do innych języków w tej sekcji, istnieją dosłownie setki 

wersji Scheme, nie wspominając o innych wariantach LISP odpowiednich do użycia jako język osadzony. 

Każdy wariant ma swoje własne kompromisy, które utrudniają dokonywanie uogólnień na temat 

szybkości lub wykorzystania pamięci. Jednak w najlepszym wydaniu (przychodzą mi na myśl 

minischeme i tinyscheme) mogą być bardzo, bardzo małe (minischeme to mniej niż 2500 linijek kodu 

C dla całego systemu, chociaż brakuje mu niektórych bardziej egzotycznych funkcji pełnej 

implementacji schematu ) i niezwykle łatwe do dostosowania. Najszybsze implementacje mogą być tak 

szybkie, jak każdy inny język skryptowy, a kompilacja może być zazwyczaj znacznie wydajniejsza niż 

inne języki (ponieważ składnia LISP została pierwotnie zaprojektowana do łatwego analizowania). 

Jednak tam, gdzie Scheme naprawdę błyszczy, jest jego elastyczność. W języku nie ma rozróżnienia 

między kodem a danymi, co ułatwia przenoszenie skryptów w ramach Scheme, modyfikowanie ich, a 

następnie wykonywanie ich później. To nie przypadek, że większość znaczących programów AI 

wykorzystujących techniki opisane w tej książce zostało pierwotnie napisane w LISP-ie. Dużo używałem 

Scheme, wystarczająco, aby móc przejrzeć jego niezręczną składnię (wielu z nas musiało nauczyć się 

LISP-a jako studenci AI - był uważany za główny język AI do przełomu XXI wieku). Zawodowo nigdy nie 

używałem Scheme w grze (chociaż znam przynajmniej jedno studio, które je posiada), ale zbudowałem 

więcej języków opartych na Scheme niż w jakimkolwiek innym języku (do tej pory siedem). Jeśli 

planujesz rozwijać swój własny język, gorąco polecam najpierw nauczyć się Scheme i przeczytać kilka 

prostych implementacji. Prawdopodobnie otworzy ci to oczy na to, jak łatwe może być stworzenie 

języka. 

JavaScript 

JavaScript to język skryptowy przeznaczony dla stron internetowych. Mimo że w nazwie jest Java, ma 

bardzo mały związek z tym językiem. Nazwa jest ciekawostką dawno nieistniejącej umowy 

marketingowej między Netscape, niegdyś producentem przeglądarek, a Sun Microsystems, 

ówczesnym właścicielem Javy. Ściśle mówiąc, język ten nazywa się ECMAScript, często w skrócie ES 

(szczególnie z przyrostkiem wskazującym wersję specyfikacji, taką jak ES6), chociaż poprzednia nazwa 

utknęła i jest mało prawdopodobne, aby została usunięta. 

Nie ma jednej standardowej implementacji JavaScript. Wiele implementacji JavaScript w grach lub 

silnikach gier jest bliższych inspiracji JavaScriptem niż implementacją samego języka. Jednym z takich 



przykładów jest UnityScript, przestarzały język skryptowy z silnika gry Unity. Te quasi-JavaScripty mogą 

używać tej samej składni (która jest stosunkowo podobna do C), ale w niektórych przypadkach nie 

obsługują nawet dziedziczenia prototypowego. Spośród pozostałych użytkowników JavaScript, 

większość to gry przeznaczone do uruchamiania w przeglądarce. W tym przypadku nie ma 

wbudowanego języka skryptowego. Skrypty są po prostu przekazywane do przeglądarki w celu ich 

uruchomienia. Wreszcie implementacja JavaScript V8, stworzona dla przeglądarki Chrome, jest szeroko 

osadzona. Jest to implementacja będąca sercem systemu Node JavaScript, na której zbudowano kilka 

kompletnych gier (i która służy do rozwijania strony serwerowej wielu innych). Może być również po 

prostu osadzony w istniejącym silniku. Obsługa pobierania i wyprowadzania danych oraz wystawiania 

podstawowych funkcji w JavaScript jest prosta i dobrze udokumentowana. V8 jest również w pełni 

ponownie wprowadzony i obsługuje wiele izolowanych interpreterów w tym samym kodzie (więc 

różne znaki mogą uruchamiać swoje skrypty w tym samym czasie). JavaScript jest silnym językiem do 

osadzania. Ale chyba najważniejszą jego zaletą jest znajomość. Jako język sieci jest znany wielu 

programistom. Dokumentacja jest obszerna i mnóstwo samouczków (choć trzeba powiedzieć, że 

niektóre są pisane przez samych nowicjuszy i zawierają złe rady). Jednak dzięki składni podobnej do 

języka C może on onieśmielać nie-programistów w sposób, którego unika bardziej naturalna i 

zawierająca słowa kluczowe składnia, taka jak Lua czy Python. 

Python 

Python to łatwy do nauczenia, zorientowany obiektowo język skryptowy z doskonałą rozszerzalnością 

i obsługą osadzania. Zapewnia doskonałe wsparcie dla programowania w językach mieszanych, w tym 

możliwość przezroczystego wywoływania C i C++ z Pythona. Python obsługuje funkcje re-entrant jako 

część podstawowego języka od wersji 2.2 (nazywanych generatorami). Python ma ogromny zakres 

dostępnych bibliotek i ma bardzo dużą bazę użytkowników. Użytkownicy Pythona mają opinię 

pomocnych, a grupa dyskusyjna comp.lang.python jest doskonałym źródłem rozwiązywania 

problemów i porad. Główne wady Pythona to szybkość i rozmiar. Chociaż w ciągu ostatnich kilku lat 

poczyniono znaczne postępy w szybkości realizacji, nadal może to być powolne. Python opiera się na 

wyszukiwaniu w tablicy mieszającej (według łańcucha) w przypadku wielu podstawowych operacji 

(wywołania funkcji, dostęp do zmiennych, programowanie obiektowe). To zwiększa koszty. Chociaż 

dobra praktyka programistyczna może w dużej mierze złagodzić problem z szybkością, Python ma 

również reputację dużego. Ponieważ ma znacznie więcej funkcji niż Lua, jest większy, gdy jest 

połączony z plikiem wykonywalnym gry. Python 2.X i kolejne wydania Pythona 2.3 dodały wiele funkcji 

do języka. Każde kolejne wydanie spełniało więcej obietnic Pythona jako narzędzia do inżynierii 

oprogramowania, ale tym samym czyniło go mniej atrakcyjnym jako język osadzony dla gier. 

Wcześniejsze wersje Pythona były pod tym względem znacznie lepsze, a programiści pracujący z 

Pythonem często preferują poprzednie wydania. Python często wydaje się dziwny programistom C lub 

C++, ponieważ używa wcięć do grupowania instrukcji, podobnie jak pseudokod w tej książce. Ta sama 

funkcja ułatwia naukę osobom niebędącym programistami, które nie mają nawiasów do zapomnienia 

i nie przechodzą przez normalną fazę uczenia się bez wcinania kodu. Python jest znany z tego, że jest 

bardzo czytelnym językiem. Nawet stosunkowo początkujący programiści mogą szybko zobaczyć, co 

robi skrypt. Nowsze dodatki do składni Pythona znacznie zaszkodziły tej reputacji, ale nadal wydaje się, 

że jest nieco wyższa od swoich konkurentów. Spośród języków skryptowych, z którymi pracowałem, 

Python był najłatwiejszy do nauczenia projektantów poziomów i artystów. W poprzednim projekcie 

chciałem skorzystać z tej korzyści, ale problemy z rozmiarem i szybkością sprawiły, że osadzanie języka 

było niepraktyczne. Rozwiązaniem było stworzenie nowego języka (patrz sekcja poniżej), ale użycie 

składni Pythona. 

Inne opcje 



Istnieje cała gama innych możliwych języków. Z mojego doświadczenia wynika, że każdy z nich jest albo 

zupełnie nieużywany w grach (według naszej najlepszej wiedzy), albo ma istotne słabości, które 

sprawiają, że jest trudnym wyborem w porównaniu z konkurencją. O ile mi wiadomo, żaden z języków 

w tej sekcji nie był wykorzystywany komercyjnie jako narzędzie do tworzenia skryptów w grze. Jak 

zwykle jednak zespół z konkretnymi uprzedzeniami i pasją do jednego konkretnego języka może obejść 

te ograniczenia i uzyskać użyteczny wynik. 

Tcl 

Tcl jest bardzo dobrze używanym językiem do osadzania. Został zaprojektowany jako język 

integracyjny, łączący wiele systemów napisanych w różnych językach. Tcl oznacza język sterowania 

narzędziami. Większość przetwarzania Tcl opiera się na ciągach, co może bardzo spowolnić wykonanie. 

Inną poważną wadą jest jego dziwaczna składnia, do której trzeba się trochę przyzwyczaić, i w 

przeciwieństwie do Scheme, ostatecznie nie obiecuje dodatkowej funkcjonalności. Niespójności w 

składni (takie jak przekazywanie argumentów według wartości lub nazwy) są poważniejszymi wadami 

przypadkowych uczniów. 

Java 

Java jest wszechobecna w wielu dziedzinach programowania. Ponieważ jest to język skompilowany, 

jego użycie jako języka skryptowego jest ograniczone. Z tego samego powodu może być jednak szybki. 

Używając kompilacji JIT (kod bajtowy zostaje zamieniony na natywny kod maszynowy przed 

wykonaniem), może zbliżyć się do C++ dla szybkości. Środowisko wykonawcze jest jednak bardzo duże 

i ma spory ślad pamięci. Najpoważniejsze są jednak kwestie integracyjne. Java Native Interface (łączący 

kod Java i C++) został zaprojektowany do rozszerzania Java, a nie do osadzania. W związku z tym 

zarządzanie może być trudne. Chociaż nie jako język skryptowy, Java jest używana do tworzenia gier. 

Minecraft, być może największa niezależna gra wszech czasów, jest w całości zaimplementowana w 

Javie, podobnie jak wiele jej modów i rozszerzeń. 

Ruby 

Ruby to nowoczesny język o tej samej elegancji, co w Pythonie, ale jego obsługa idiomów obiektowych 

jest bardziej zakorzeniona. Ma kilka fajnych funkcji, dzięki którym jest w stanie efektywnie 

manipulować własnym kodem. Może to być pomocne, gdy skrypty muszą wywoływać i modyfikować 

zachowanie innych skryptów. Nie jest to wysoce re-entrant od strony C++, ale bardzo łatwo jest 

stworzyć wyrafinowaną re-entrant z poziomu Ruby. Łatwo go zintegrować z kodem C (nie tak łatwym 

jak Lua, ale łatwiejszym niż na przykład Python). Wydaje się jednak, że Ruby może zanikać, nigdy nie 

docierając do odbiorców innych języków w tym rozdziale. Nie był używany (zmodyfikowany lub w inny 

sposób) w żadnej znanej mi grze. To słabość kurczaka i jajka: przy niewielu osobach, które dzielą się 

swoimi doświadczeniami z osadzania, trudno jest uzyskać dobre porady dotyczące pułapek i 

najlepszych praktyk. To może się szybko zmienić po jednym lub dwóch głośnych wdrożeniach. 

TWORZENIE JĘZYKA 

Aż do początku XXI wieku języki skryptowe używane w grach były tak samo prawdopodobne, że zostały 

stworzone przez programistów specjalnie na ich potrzeby, jak miały być wbudowanymi językami open 

source. W ciągu ostatnich 10 lat ta równowaga uległa zmianie, ale nadal istnieją sytuacje, w których 

język niestandardowy jest przydatny. Szczególnie dla stylów gier o bardzo niszowych wymaganiach. 

Platforma PuzzleScript autorstwa Stephena Lavelle'a [35] i system interaktywnej fikcji Inform 7 

autorstwa Grahama Nelsona [44] to fascynujące języki oparte na regułach (a nie proceduralne, 

obiektowe czy funkcjonalne) i są mocno powiązane z ich silnikami gier. Język Inkle's Ink, opracowany 



dla własnych gier, jest przeznaczony dla środowiska uruchomieniowego napisanego dla silnika gier 

Unity. Wszystkie są napisane z myślą o przypadkach użycia, w których istniejące języki byłyby znacznie 

bardziej uciążliwe. Komercyjne silniki gier obejmują obsługę języków skryptowych i w pewnym 

momencie były to niestandardowe języki, podobne do powszechnie dostępnych ofert open source. Nie 

są już aktywnie rozwijane. Unreal Engine miał UnrealScript, a Unity miał UnityScript. Firma Epic usunęła 

UnrealScript z UE4, a UnityScript jest obecnie przestarzały. Wydaje się, że nie ma powodu, aby rozwijać 

i utrzymywać od podstaw język, który jest tak podobny do języków dojrzałych. UE4 ma swój własny, 

niestandardowy język, Blueprint, który jest uzasadniony, ponieważ jest tak nietypowy: jest to język 

wizualny, który znajduje się gdzieś pomiędzy programowaniem a określaniem drzewa zachowań. Więc 

czy powinieneś inwestować we własny język? Rozważ dokładnie plusy i minusy. 

Zalety 

Kiedy tworzysz własny język skryptowy, możesz upewnić się, że robi dokładnie to, czego chcesz. 

Ponieważ gry są wrażliwe na ograniczenia pamięci i szybkości, w języku można umieścić tylko te 

funkcje, których potrzebujesz. Jak omówiono powyżej, na przykład istniejące języki często mają słabą 

obsługę ponownego wprowadzania: może to być kluczowa część twojego projektu. Możesz także 

dodać funkcje, które są specyficzne dla aplikacji do gier i które normalnie nie byłyby zawarte w języku 

ogólnego przeznaczenia. Lub, podobnie jak języki oparte na regułach, o których wspomniałem w 

poprzedniej sekcji, zbuduj swój język w radykalnie odmienny sposób. Ponieważ jest on tworzony 

wewnętrznie, gdy coś pójdzie nie tak z językiem, Ty lub Twój zespół znacie jego budowę i często 

możecie znaleźć błąd i szybciej utworzyć obejście. Za każdym razem, gdy dołączasz do gry kod innej 

firmy, tracisz nad nim kontrolę. W większości przypadków korzyści przeważają nad brakiem 

elastyczności, ale w przypadku niektórych projektów kontrola jest koniecznością. 

Wady 

Nowo utworzone języki mają zwykle bardziej podstawowe funkcje i są mniej niezawodne niż gotowe 

alternatywy. Jeśli wybierzesz dość dojrzały język, taki jak te opisane powyżej, zyskasz dużo czasu na 

tworzenie, debugowanie i optymalizację, które zostały wykonane przez innych ludzi. Każda osoba, 

która wcześniej używała tego języka, jest swego rodzaju testerem jakości. Język wewnętrzny wymaga 

gruntownego przetestowania, co jest dodatkowym kosztem. Gdy Twój zespół zbuduje podstawowy 

język i przejdzie do innych zadań związanych z kodowaniem, programowanie zatrzymuje się. Nie ma 

społeczności wykwalifikowanych programistów kontynuujących prace nad językiem, ulepszanie go i 

usuwanie błędów bez dodatkowych kosztów. Wiele języków open source udostępnia strony 

internetowe (często GitHub), na których można omawiać problemy, zgłaszać błędy i pobierać 

dokumentację. Wiele gier, zwłaszcza na komputery PC, jest pisanych z myślą o umożliwieniu 

konsumentom edytowania ich zachowań. Klienci budujący nowe obiekty, poziomy lub całe mody mogą 

przedłużyć okres trwałości gry. Korzystanie z niestandardowego języka skryptowego napisanego dla 

Twojej gry wymaga od użytkowników nauki tego języka. To z kolei może oznaczać, że będziesz musiał 

zapewnić samouczki, przykładowy kod i wsparcie dla programistów. W większości istniejących języków 

istnieją grupy dyskusyjne lub fora internetowe, na których klienci mogą uzyskać porady bez 

kontaktowania się z Tobą lub Twoim zespołem. Często na Stack Overflow będzie oddana grupa 

wykwalifikowanych programistów, którzy odpowiedzą na pytania. Trudno z tym konkurować, a jeśli 

spróbujesz, będzie to bardzo drogie. Jeśli jesteś hobbystą, polecam tworzenie własnego języka tylko 

jako ćwiczenie. Lub jeśli tworzysz swoje gry komercyjnie, tylko jeśli Twoja gra lub silnik gry mają bardzo 

specyficzne i specyficzne funkcje. 

TOCZENIE WŁASNEGO 



Niezależnie od wyglądu i możliwości ostatecznego języka, skrypty przechodzą przez ten sam proces na 

swojej drodze do wykonania: wszystkie języki skryptowe muszą zapewniać ten sam podstawowy 

zestaw elementów. Ponieważ te elementy są tak wszechobecne, narzędzia zostały opracowane i 

dopracowane, aby ułatwić ich budowanie. W tej książce nie mogę podać kompletnego przewodnika po 

budowaniu własnego języka skryptowego. Istnieje wiele  książek na temat budowy języka (chociaż, o 

dziwo, nie znam żadnych dobrych książek o tworzeniu prostego języka skryptowego). W tej sekcji 

przyjrzymy się elementom budowy języka skryptowego z bardzo wysokiego poziomu, jako pomoc w 

zrozumieniu, a nie implementacji. 

Etapy przetwarzania języka 

Zaczynając jako tekst w pliku tekstowym, skrypt zazwyczaj przechodzi przez cztery etapy: tokenizację, 

parsowanie, kompilację i interpretację. Cztery etapy tworzą potok, z których każdy modyfikuje dane 

wejściowe, aby przekonwertować je na łatwiejszy do manipulowania format. Etapy nie mogą 

następować jeden po drugim. Wszystkie stopnie mogą być ze sobą połączone lub zestawy stopni mogą 

tworzyć oddzielne fazy. Skrypt może być tokenizowany, analizowany i kompilowany w trybie offline, 

na przykład w celu późniejszej interpretacji. 

Tokenizacja 

Tokenizacja identyfikuje elementy w tekście. Plik tekstowy to po prostu ciąg znaków (w sensie znaków 

ASCII!). Tokenizer ustala, które bajty należą do siebie i jaką grupę tworzą. Ciąg łańcuchów: 

1a = 3,2; 

można podzielić na sześć żetonów: 

1 tekst „a” 

2 <spacja> spacja 

3 ’=’ operator równości 

4 <spacja> spacja 

5 3.2 liczba zmiennoprzecinkowa 

6 ’;’ koniec identyfikatora instrukcji 

Zauważ, że tokenizer nie sprawdza, w jaki sposób pasują one do siebie w znaczące porcje; to jest 

zadanie parsera. Dane wejściowe tokenizera to ciąg znaków. Dane wyjściowe to sekwencja tokenów. 

Rozbiór gramatyczny zdania 

Znaczenie programu jest bardzo hierarchiczne: nazwę zmiennej można znaleźć wewnątrz instrukcji 

przypisania, wewnątrz instrukcji IF, która znajduje się w treści funkcji, w definicji klasy, na przykład w 

deklaracji przestrzeni nazw. Parser pobiera sekwencję tokenów, identyfikuje rolę, jaką każdy z nich 

odgrywa w programie, oraz identyfikuje ogólną strukturę hierarchiczną programu. 

Linia kodu: 

1 jeśli (a < b) powrót; 

zamienione na sekwencję tokena: 

1 słowo kluczowe(if), spacja, otwarte nawiasy, nazwa(a), operator(<), 



2 imię (b), zamknięte nawiasy, spacja, słowo kluczowe (powrót), 

3 end-of-statement 

jest przekształcany przez parser w strukturę taką, jak pokazano na rysunku 13.1. 

 

Ta hierarchiczna struktura jest znana jako drzewo analizy, a czasem drzewo składni lub abstrakcyjne 

drzewo składni (w skrócie AST). Drzewa parsowania w pełnym języku mogą być bardziej złożone, 

dodając dodatkowe warstwy dla różnych typów symboli lub grupując razem instrukcje. Zazwyczaj 

parser wypisuje wraz z drzewem dodatkowe dane, w szczególności tablicę symboli, która identyfikuje, 

jakie nazwy zmiennych lub funkcji zostały użyte w kodzie. To nie jest konieczne. Niektóre języki 

wyszukują nazwy zmiennych dynamicznie, gdy są uruchamiane w interpreterze (np. Python robi to). 

Błędy składniowe w kodzie pojawiają się podczas parsowania, ponieważ uniemożliwiają parserowi 

zbudowanie danych wyjściowych. Parser nie rozpracowuje, jak program powinien być uruchomiony; 

to jest zadanie kompilatora. 

Kompilacja 

Kompilator zamienia drzewo analizy w kod bajtowy, który może być uruchomiony przez interpreter. 

Kod bajtowy to zazwyczaj sekwencyjne dane binarne. Kompilatory nieoptymalizujące zazwyczaj 

wyświetlają kod bajtowy jako dosłowne tłumaczenie drzewa analizy. Czyli kod taki jak: 

1 a = 3; 

2 if (a < 0) return 1; 

3 else return 0; 

może zostać skompilowany w: 

1 load 3 

2 set-value-of a 

3 get-value-of a 

4 compare-with-zero 

5 if-greater-jump-to LABEL 

6 load 1 

7 return 



8 LABEL: 

9 load 0 

10 return 

Kompilatory optymalizujące starają się zrozumieć program i wykorzystać wcześniejszą wiedzę, aby 

przyspieszyć wygenerowany kod. Kompilator optymalizujący może zauważyć, że a musi być równe 3, 

gdy wystąpi powyższa instrukcja IF. Może zatem generować: 

1 load 3 

2 set-value-of a 

3 load 0 

4 return 

Stworzenie wydajnego kompilatora wykracza daleko poza zakres tej książki. Proste kompilatory nie są 

trudne do zbudowania, ale nie należy lekceważyć wysiłku i doświadczenia potrzebnego do zbudowania 

dobrego rozwiązania. Istnieje wiele setek domowych języków z żałosnymi kompilatorami. Tokenizacja, 

parsowanie i kompilacja są często wykonywane w trybie offline i są zwykle nazywane „kompilacją”, 

mimo że proces ten obejmuje wszystkie trzy etapy. Wygenerowany kod bajtowy może być następnie 

przechowywany i interpretowany w czasie wykonywania. Parser i kompilator mogą być duże i nie ma 

sensu mieć narzutu tych modułów w ostatecznej wersji gry. 

Interpretacja 

Ostatni etap potoku uruchamia kod bajtowy. W kompilatorze dla języka takiego jak C lub C++ 

produktem końcowym będą instrukcje maszynowe, które mogą być uruchamiane bezpośrednio przez 

procesor. W języku skryptowym często trzeba zapewnić usługi (takie jak ponowne wejście i bezpieczne 

wykonanie), których nie można łatwo osiągnąć za pomocą języka maszynowego. Ostateczny kod 

bajtowy jest uruchamiany na „maszynie wirtualnej”. Jest to skutecznie emulator maszyny, która nigdy 

nie istniała w sprzęcie. Ty decydujesz, jakie instrukcje może wykonać maszyna, a są to instrukcje kodu 

bajtowego. W poprzednim przykładzie 

1 load <value> 

2 set-value-of <variable> 

3 get-value-of <variable> 

4 compare-with-zero 

5 if-greater-jump-to <location> 

6 return 

są kodem bajtowym. Twoje instrukcje kodu bajtowego nie muszą być również ograniczone do tych, 

które można zobaczyć w prawdziwym sprzęcie. Na przykład może istnieć kod bajtowy do 

„przekształcenia danych w zestaw współrzędnych gry”: rodzaj instrukcji, która ułatwia tworzenie 

kompilatora, ale której żaden prawdziwy sprzęt nigdy nie będzie potrzebował. Większość maszyn 

wirtualnych składa się z dużej instrukcji switch w języku C: każdy kod bajtowy ma krótki bit kodu C, 

który jest wykonywany po osiągnięciu kodu bajtowego w interpreterze. Tak więc kod bajtowy „dodaj” 

zawiera fragment kodu C/C++, który wykonuje operację dodawania. Nasz przykład konwersji może 



mieć dwie lub trzy linie C++, aby wykonać wymaganą konwersję i skopiować wyniki z powrotem do 

odpowiedniego miejsca. 

Kompilacja na czas 

Ze względu na wysoce sekwencyjny charakter kodu bajtowego, możliwe jest napisanie maszyny 

wirtualnej, która działa bardzo szybko. Mimo że nadal jest interpretowany, jest wielokrotnie szybszy 

niż interpretacja języka źródłowego wiersz po wierszu. Możliwe jest jednak całkowite usunięcie kroku 

interpretacji poprzez dodanie dodatkowego kroku kompilacji. Niektóre kody bajtowe można 

skompilować do języka maszynowego sprzętu docelowego. Gdy odbywa się to na maszynie wirtualnej, 

tuż przed wykonaniem, nazywa się to kompilacją just-intime (JIT). Nie jest to powszechne w językach 

skryptowych gier, ale jest podstawą języków takich jak Java i kod bajtowy Microsoft .NET. 

Narzędzia: szybkie spojrzenie na Lex i Yacc 

Lex i Yacc to dwa główne narzędzia używane odpowiednio do budowania tokenizerów i parserów. 

Każda ma wiele różnych implementacji i jest dostarczana z większością dystrybucji UNIX (wersje są 

również dostępne dla innych platform). Najczęściej używane przeze mnie warianty Linuksa to Flex i 

Bison. Aby stworzyć tokenizer z Lexem, mówisz mu, co składa się na różne tokeny w Twoim języku. Na 

przykład, co stanowi liczbę (nawet to różni się w zależności od języka - porównaj 0,4f do 1,2e-9). Tworzy 

kod C, który konwertuje strumień tekstowy z twojego programu na strumień kodów tokenów i danych 

tokenów. Oprogramowanie, które generuje, jest prawie na pewno lepsze i szybsze niż to, co możesz 

napisać sam. Yacc buduje parsery. Wymaga reprezentacji gramatyki twojego języka – jakie tokeny mają 

sens razem i jakie duże struktury można składać na przykład z mniejszych. Ta gramatyka jest podana w 

zestawie reguł, które pokazują, jak większe struktury są robione z prostszych lub z tokenów, na 

przykład: 

1 przypisanie: NAZWA '=' wyrażenie; 

2 wyrażenie: wyrażenie „+” wyrażenie; 

3 wyrażenie: NAZWA 

Pierwsza linia to reguła, która mówi Yaccowi, że gdy znajdzie token NAZWA, po którym następuje znak 

równości, po którym następuje struktura, którą zna jako wyrażenie (dla której pokazane są dwie z wielu 

reguł), to wie, że ma przypisanie. Pierwsza reguła wyrażenia jest definiowana rekurencyjnie. Yacc 

generuje również kod C. W większości przypadków powstałe oprogramowanie jest tak samo dobre lub 

lepsze niż tworzone ręcznie, chyba że masz doświadczenie w pisaniu parserów. W przeciwieństwie do 

Lexa, ostateczny kod można często zoptymalizować, jeśli szybkość jest absolutnie krytyczna. Na 

szczęście w przypadku skryptowania gier kod może być zwykle skompilowany, gdy gra nie jest 

uruchomiona, więc niewielka nieefektywność nie jest ważna. Zarówno Lex, jak i Yacc umożliwiają 

dodanie własnego kodu C do oprogramowania tokenizującego lub parsującego. Nie ma jednak de facto 

standardowego narzędzia do kompilacji. W zależności od sposobu, w jaki będzie się zachowywać język, 

będzie się to znacznie różnić. Jednak bardzo często zdarza się, że Yacc buduje AST, nad którym 

kompilator ma pracować, i istnieją różne narzędzia do tego, z których każde ma swój własny format 

wyjściowy. Wiele kompilatorów opartych na Yacc nie musi tworzyć drzewa składni. Mogą tworzyć dane 

wyjściowe kodu bajtowego z reguł za pomocą kodu C zapisanego w pliku Yacc. Gdy tylko zostanie 

znalezione przyporządkowanie, wyprowadzany jest jego kod bajtowy. Jednak tworzenie w ten sposób 

kompilatorów optymalizujących jest bardzo trudne. Jeśli więc zamierzasz stworzyć profesjonalne 

rozwiązanie, warto udać się bezpośrednio do jakiegoś drzewa parsowania. 



PROJEKTOWANIE AI GRY 

Jak dotąd widzieliśmy całą paletę technik sztucznej inteligencji i infrastrukturę, która umożliwia 

sztucznej inteligencji. Wspomniałem , że rozwój sztucznej inteligencji w grach jest mieszanką technik i 

infrastruktury ze sporą dawką rozwiązań ad hoc, heurystyki i fragmentów kodu, które wyglądają jak 

hacki. Tu przyjrzymy się, w jaki sposób wszystkie bity są stosowane w prawdziwych grach i jak 

stosowane są techniki, aby uzyskać rozgrywkę, której chcą programiści. W oparciu o gatunek po 

gatunkach przyjrzę się oczekiwaniom graczy i pułapkom związanym ze sztuczną inteligencją w grze. Nie 

uwzględniono tutaj żadnych technik, a jedynie ilustracją, w jaki sposób stosowane są techniki w innych 

miejscach książki. Klasyfikacja tutaj jest dość wysoka i luźna, a niektóre gry mogą być reklamowane 

jako inny gatunek. Ale z punktu widzenia AI, istnieje stosunkowo ograniczony zestaw rzeczy do 

osiągnięcia i odpowiednio pogrupowałem gatunki. Zanim zagłębimy się w każdy gatunek, warto 

przyjrzeć się ogólnemu procesowi projektowania sztucznej inteligencji w twojej grze. 

PROJEKT 

W tym tekście pracuję z tym samym modelem sztucznej inteligencji. Gdy projektowana jest sztuczna 

inteligencja dla tytułu, zespół zazwyczaj pracuje z docelowym zestawem zachowań opisanych w 

dokumencie projektowym. Programiści AI (często liderzy techniczni AI) opracowują najprostszy zestaw 

technologii, które wesprą wizję projektantów. To może się powtarzać, jeśli coś jest szczególnie trudne, 

lub istnieje prosta okazja do uzyskania bardziej wyrafinowanego wyniku. Gdy zespół przekona się, że 

rozumie wymagania, jakie nakładają te zachowania, wybierane są technologie do ich wdrożenia, wraz 

z podejściem do integracji tych technologii. Zaimplementowano strukturę, w tym warstwę integracyjną 

między planowaną sztuczną inteligencją a resztą silnika gry. Początkowo zachowania zastępcze mogą 

być używane dla postaci, ale przy istniejącej infrastrukturze różni programiści lub projektanci 

poziomów mogą zacząć pracować nad dopracowywaniem postaci. To jest oczywiście ideał, plan 

działania, gdybym miał wolną rękę nad projektem. W rzeczywistości napotkasz ograniczenia z wielu 

różnych kierunków, które wpłyną na Twój plan podejścia. W szczególności kamienie milowe wydawcy 

i zwiastun rozgrywki na konferencjach lub wydaniach z wczesnym dostępem oznaczają, że 

funkcjonalność i zachowania muszą zostać zaimplementowane na wczesnym etapie cyklu rozwoju. W 

wielu, jeśli niestety nie w większości projektów, takie treści są szybko wdrażane tylko w celu osiągnięcia 

kamienia milowego, a następnie usuwane i przepisywane później. W znacznej liczbie projektów, szybki 

i brudny kod zostaje tak załatany i zhakowany, że staje się niemożliwy do chirurgicznego usunięcia i 

staje się sztuczną inteligencją, która jest wysyłana. Tego rodzaju problemy są normalną częścią branży 

i zdarzają się każdemu. Czasu jest mało, zasoby są ograniczone i zawsze można zrobić więcej. Gdyby 

istniała tajna kabała ekspertów AI w grach, nie zostałbyś wciągnięty w czarną piłkę za wysyłanie od 

czasu do czasu zhakowanego i niedopracowanego kodu AI. Z drugiej strony jakość zostaje zauważona: 

możesz zrobić świetną karierę, jeśli myślisz z wyprzedzeniem i budujesz niezawodną i skuteczną 

sztuczną inteligencję. 

PRZYKŁAD 

W tej sekcji na przykładzie hipotetycznej gry omówię potrzeby projektowe w dwóch etapach 

(wymagane zachowania i technologie do ich osiągnięcia) hipotetycznej gry. Gra jest prosta z punktu 

widzenia rozgrywki, ale wymagania AI są zróżnicowane. Nasza gra nazywa się „Nawiedzony dom” i nic 

dziwnego, że jest osadzona w nawiedzonym domu. Jest to dobrze znany nawiedzony dom, a ludzie z 

daleka płacą pieniądze, aby go odwiedzić. Gracz jest właścicielem domu, a jego zadaniem jest 

utrzymanie klientów płacących poprzez zarządzanie strachami w domu, upewniając się, że 

odwiedzający dostaną straszydła, których szukają. Goście przybywają do domu, a celem gracza jest 

zmuszenie ich do ucieczki w panice. Aby to zrobić, gracz otrzymuje wybór zjaw i mechanicznych 



sztuczek do zastosowania w domu. Poprzedni odwiedzający nieuchronnie dzielą się swoimi 

doświadczeniami, a inni przyjdą, aby obalić lub naśladować ich przerażenie. Gracz musi również starać 

się, aby goście nie natknęli się na tajemnice domu, sztuczki rzemieślnicze, lustra weneckie, maszyny do 

dymu i pokój wspólny duchów. Wariant tego pomysłu można zobaczyć w Ghost Master gdzie 

prezentowane są różne domy z różnymi mieszkańcami. Mieszkańcy nie spodziewają się, że będą się 

bać i będą podążać własnym życiem podobnym do Simów. Ma też podobieństwa do gier takich jak 

Dungeon Keeper i Evil Genius . 

OCENA ZACHOWAŃ 

Pierwszym zadaniem jest zaprojektowanie zachowań, które będą wyświetlać postacie w twojej grze. 

Jeśli pracujesz nad własną grą, prawdopodobnie jest to część Twojej wizji projektu. Jeśli pracujesz w 

studiu deweloperskim, prawdopodobnie będzie to praca projektanta gry. Podczas gdy projektant gry 

będzie miał pewne pomysły na to, jak powinny zachowywać się postacie w grze, z mojego 

doświadczenia wynika, że rzadko są one osadzone w kamieniu. Często projektanci nie rozumieją tego, 

co wydaje się trywialne, ale jest naprawdę trudne (i dlatego powinno być uwzględnione tylko wtedy, 

gdy jest to centralny punkt gry) oraz wiele pozornie trudnych, ale prostych dodatków, które można 

wprowadzić, aby poprawić zachowanie postaci. Zachowanie postaci w grze będzie naturalnie 

ewoluować w miarę wdrażania i próbowania nowych rzeczy. Dotyczy to nie tylko projektów 

hobbystycznych lub gier z długimi fazami badań i rozwoju; dotyczy to również projektu rozwojowego 

ze stałymi pomysłami i napiętą skalą czasową. Mając najlepszą wolę na świecie, nie zrozumiesz w pełni 

potrzeb AI w grze, zanim zaczniesz ją rozwijać. Warto od początku zaplanować pewien stopień 

elastyczności. Na przykład tworzenie sztucznej inteligencji ze stałym zestawem danych wejściowych z 

gry to po prostu proszenie o późne noce pod koniec projektu (i tak się wydarzą, więc po co o nie 

prosić?). Nieuchronnie projektanci będą potrzebować dodatkowych danych wejściowych AI w 

niewygodnym czasie, a kod AI będzie wymagał przeróbki. Z tego powodu zawsze lepiej jest błądzić po 

stronie elastyczności niż prędkość w początkowym planie wdrożenia. Znacznie łatwiej jest później 

zoptymalizować niż de-optymalizować splątany kod, aby zachować elastyczność w ostatniej chwili. Tak 

więc, zaczynając od zestawu zachowań, które chcemy zobaczyć, musimy odpowiedzieć na kilka pytań 

dla każdego z elementów modelu AI: 

• Ruch 

– Czy nasze postacie będą reprezentowane indywidualnie (jak w większości gier), czy też zobaczymy 

tylko ich efekty grupowe (jak na przykład w grach symulacyjnych miast)? 

– Czy nasze postacie będą musiały poruszać się po swoim otoczeniu w mniej lub bardziej realistyczny 

sposób? Czy możemy po prostu umieścić je tam, gdzie chcemy, aby trafiły (na przykład w grze turowej 

opartej na kafelkach)? 

– Czy ruch postaci będzie musiał być symulowany fizycznie, jak na przykład w grze samochodowej? Jak 

realistyczna musi być fizyka (pamiętając, że zazwyczaj znacznie trudniej jest zbudować algorytmy ruchu 

do pracy z realistyczną fizyką, niż poprawić fizykę, aby była mniej realistyczna dla postaci AI)? 

– Czy postacie będą musiały ustalić, dokąd się udać? Czy uda im się po prostu wędrować, podążać 

ścieżkami wyznaczonymi przez projektantów, przebywać tylko na jednym małym obszarze lub ścigać 

inne postacie? 

A może potrzebujemy postaci, aby móc zaplanować swoją trasę przez cały poziom za pomocą systemu 

odnajdywania ścieżki? 



– Czy na ruch postaci będą musiały wpływać inne postacie? Czy pogoń/unikanie wystarczą, aby sobie 

z tym poradzić, czy też postacie muszą koordynować się lub poruszać w formacjach? 

• Podejmowanie decyzji 

– Jest to zazwyczaj obszar, w którym projektanci AI dają się ponieść najbardziej. Kuszące jest, aby w 

fazie przedprodukcyjnej gry chcieć wykorzystać wszelkiego rodzaju egzotyczne nowe techniki. 

Najczęściej ostateczna gra jest dostarczana z automatami stanów lub zakodowanymi na stałe 

skryptami, które uruchamiają wszystkie ważne rzeczy. 

– Jaki jest pełen zakres różnych akcji, które twoje postacie mogą wykonywać w grze? 

– Ile odrębnych stanów będzie mieć każda z twoich postaci? Innymi słowy, w jaki sposób te działania 

są zgrupowane, aby spełnić cele postaci? Zauważ, że nie zakładam, że użyjesz tutaj ani maszyn 

stanowych, ani zachowań zorientowanych na cel. Niezależnie od tego, co kieruje twoimi postaciami, 

powinny wydawać się, że mają cele, a gdy działają, aby osiągnąć jeden cel, można je traktować jako 

będące w jednym stanie. 

– Kiedy twoja postać zmieni swoje zachowanie, przejdzie do innego stanu lub wybierze inny cel do 

naśladowania? Co spowoduje te zmiany? Co musi wiedzieć, aby zmienić się we właściwym czasie? 

– Czy bohaterowie będą musieli patrzeć w przyszłość, aby wybrać najlepszą decyzję? Czy będą musieli 

planować swoje działania lub prowadzić działania, które tylko pośrednio prowadzą do ich celów? Czy 

te działania wymagają planowania działań, czy może objąć je bardziej złożone podejście oparte na 

stanach lub regułach? 

– Czy twoja postać będzie musiała zmienić decyzje, które podejmuje w zależności od tego, jak 

zachowuje się gracz? Czy będzie musiał reagować w oparciu o pamięć działań gracza, wykorzystując 

jakiś rodzaj nauki? 

• Taktyczna i strategiczna sztuczna inteligencja 

- Czy twoje postacie muszą rozumieć właściwości poziomu gry na dużą skalę, aby podejmować 

rozsądne decyzje? Czy musisz reprezentować im sytuacje taktyczne lub strategiczne w sposób, który 

pozwoli im wybrać odpowiednie zachowanie? 

- Czy twoi bohaterowie muszą ze sobą współpracować? Czy muszą wykonywać czynności we 

właściwych sekwencjach, w zależności od ich czasu? 

- Czy twoi bohaterowie potrafią myśleć samodzielnie i nadal przejawiać zachowanie grupowe, którego 

szukasz? A może potrzebujesz decyzji, które należy podejmować dla grupy postaci na raz? 

Przykład 

W Nawiedzonym Domu proponuję następujący wstępny zestaw odpowiedzi na te pytania: 

• Ruch 

– Postacie będą reprezentowane indywidualnie, poruszając się autonomicznie po swoim otoczeniu. 

Nie potrzebujemy realistycznej symulacji fizycznej. Możemy poradzić sobie z algorytmami ruchu 

kinematycznego, a nie pełnymi zachowaniami sterującymi. Postacie często będą chciały udać się do 

określonej lokalizacji (na przykład wyjścia), która może wymagać nawigacji po domu, więc będziemy 

potrzebować odnajdywania ścieżki. 

• Podejmowanie decyzji 



– Postacie mają niewielki zakres możliwych akcji. Mogą skradać się, biegać lub stać nieruchomo 

(skamieniałe). Mogą badać przedmioty lub „działać na nich”: każdy przedmiot ma maksymalnie jedną 

akcję, którą można na nim wykonać (można na przykład przełączyć włącznik światła lub otworzyć 

drzwi). Mogą również pocieszać inne osoby w domu. 

– Postacie będą miały cztery ogólne typy zachowań: przestraszone zachowanie, w którym będą 

próbować odzyskać rozum; ciekawe zachowanie, w którym będą badać przedmioty i eksplorować; 

zachowania społeczne, w których będą próbowali utrzymać grupę razem i pocieszać zainteresowanych 

członków; i znudzone zachowanie, gdzie kierują się do biura obsługi klienta i poprosić o zwrot 

pieniędzy. 

– Postacie zmienią swoje zachowanie w zależności od poziomu strachu. Każda postać ma poziom 

strachu. Gdy postać przekroczy próg, zacznie się przerażać. Kiedy postać znajduje się w pobliżu innej 

przestraszonej postaci, wejdzie w zachowanie społeczne. Jeśli poziom strachu postaci spadnie bardzo 

nisko, to się nudzi. W przeciwnym razie będzie w trybie ciekawskim. 

– Postacie zmienią swój poziom strachu, widząc, słysząc lub wąchając dziwne rzeczy. Każdy straszak i 

sztuczka mają intensywność dziwności w każdym z tych trzech zmysłów. Postacie muszą być 

informowane, kiedy coś widzą, słyszą lub powąchają i jak dziwnie się to wydaje. 

– Bohaterowie będą starali się odkrywać miejsca, w których wcześniej nie byli, lub wrócą do miejsc, 

które wcześniej lubili. Powinni śledzić odwiedzane miejsca i ciekawe miejsca. Ciekawe miejsca można 

podzielić między wiele grup, aby przedstawić plotki o dobrych strachach. 

• Taktyczna i strategiczna sztuczna inteligencja 

– Postacie muszą unikać miejsc, o których wiedzą, że są przerażające, gdy próbują odzyskać rozum. 

Podobnie będą unikać nudnych obszarów, gdy szukają działania. 

WYBÓR TECHNIKI 

Dzięki odpowiedziom na pytania behawioralne będziesz miał dobre pojęcie o tym, jak daleko musisz 

się posunąć w sztucznej inteligencji. Być może wiesz, na przykład, czy potrzebujesz odnajdywania 

ścieżki i jakiego rodzaju zachowania ruchowe są wymagane, ale niekoniecznie jakiego algorytmu 

odnajdywania ścieżki lub którego systemu arbitrażu sterującego użyć. To kolejny etap: zbudowanie 

kandydującego zestawu technologii, z których zamierzasz korzystać. Większość z nich jest dość prosta. 

Jeśli zdecydowałeś, że potrzebujesz pathfindingu, to A* jest oczywistym wyborem. Jeśli wiesz, że 

postacie muszą poruszać się w szyku, potrzebujesz systemu ruchu szyku. Podejścia do podejmowania 

decyzji są nieco bardziej skomplikowane, ponieważ często istnieje kilka sposobów na uzyskanie tego 

samego efektu. Wybrane podejście może mieć więcej wspólnego z tym, jakie masz doświadczenie w 

tworzeniu, jakie narzędzia masz już licencjonowane lub jaki istniejący kod możesz ponownie 

wykorzystać. Jak widzieliśmy w rozdziale 5, nie ma twardych i szybkich zasad wyboru systemu 

podejmowania decyzji. Większość rzeczy, które możesz zrobić za pomocą jednego systemu, możesz 

zrobić z innymi. Jeśli budujesz swoją sztuczną inteligencję od zera, sugeruję zacząć od prostej techniki, 

takiej jak drzewa zachowań lub maszyny stanów lub od prostej kombinacji tych dwóch, chyba że wiesz 

o konkretnej rzeczy, którą chcesz zrobić, a której nie można osiągnąć ich. Ich elastyczność udowodniła 

swoją wartość tak wiele razy, że osobiście muszę mieć dobry powód, aby użyć czegoś bardziej 

złożonego. Ostatnio tym „dobrym powodem” była najczęściej dostępność wspieranych narzędziowo 

drzew zachowań w używanym przeze mnie silniku. Na tym etapie staraj się nie dać się wciągnąć w 

ponowne zaprojektowanie zidentyfikowanych zachowań. Kusząca jest myśl, że gdybyśmy zastosowali 

taką a taką egzotyczną technikę, to moglibyśmy pokazać takie a takie fajne zachowanie. Ważne jest, 



aby połączyć obietnicę fajnych efektów z możliwością solidnego działania pozostałych 95% sztucznej 

inteligencji. 

Przykład 

W Nawiedzonym Domu możemy spełnić wymagania naszych zachowań za pomocą następującego 

zestawu technologii: 

Ruch 

– Postacie będą się poruszać za pomocą kinematycznych algorytmów ruchu. Mogą wybrać dowolny 

kierunek poruszania się z jedną z dwóch prędkości ruchu. 

– W trybach ciekawskich i przestraszonych wybierają swój cel ruchu jako pomieszczenie i używają A*, 

aby znaleźć tam drogę. Będą używać ścieżki podążającej za zachowaniem, aby podążać trasą. Użyjemy 

wykresu punktów orientacyjnych, aby dopasować się do taktycznej i strategicznej sztucznej inteligencji 

poniżej. 

– W trybie społecznościowym będą kierować się do przerażonych postaci, które widzą, używając 

kinematycznego zachowania poszukiwania. 

• Podejmowanie decyzji 

– Postacie użyją bardzo prostej maszyny skończonych stanów, aby określić swój szeroki wzorzec 

zachowania, a w każdym stanie drzewo zachowań, aby określić, co właściwie z tym zrobić. 

– Maszyna państwowa ma cztery stany: przestraszony, ciekawy, towarzyski i znudzony. Przejścia są 

oparte wyłącznie na poziomie strachu postaci i innych postaci w linii wzroku. 

– W każdym trybie może być dostępnych wiele akcji. W trybie ciekawskim postać może badać lokacje 

lub obiekty; w trybie strachu chcą wybrać najlepszy sposób na znalezienie bezpiecznego miejsca do 

zebrania myśli. Każde z tych zachowań jest zaimplementowane jako drzewo decyzyjne z różnymi 

strategiami wybranymi przez selektory. Każda strategia może z kolei zawierać wiele elementów, które 

można dodać do węzłów sekwencji w drzewie. 

• Taktyczna i strategiczna sztuczna inteligencja 

– Aby ułatwić naukę przerażających i bezpiecznych lokalizacji, prowadzimy mapę z punktami na 

poziomie. Kiedy postacie zmieniają swój przestraszony stan, zapisują wydarzenie na mapie. Jest to 

dokładnie ten sam proces, co tworzenie mapy fragmentów z część u 6. 

• Światowy interfejs 

– Postacie muszą uzyskać informacje o widokach, zapachach i dźwiękach dziwnych wydarzeń w grze. 

Powinna to być symulacja zarządzania zmysłami (kierownik ds. zmysłów regionu byłby w porządku). 

– Postacie potrzebują również informacji o dostępnych akcjach, które mogą wykonać, gdy są w trybie 

ciekawości. Postać może poprosić o listę obiektów, z którymi może wchodzić w interakcje, a my 

możemy dostarczyć te informacje z bazy danych obiektów w grze. Nie musimy symulować postaci, 

która widzi i rozpoznaje te obiekty. 

• Zarządzanie wykonaniem 

– Istnieją dwie technologie, odnajdywanie ścieżki i zarządzanie zmysłami. Oba są czasochłonne. 



– Mając tylko kilka pokoi w domu, odnalezienie drogi przez jednostkę nie potrwa długo. Jednak w domu 

może być wiele postaci, więc możemy skorzystać z puli kilku planistów (można to zrobić) i kolejkować 

żądania odszukania ścieżki. Kiedy postać prosi o ścieżkę, czeka, aż planista jest wolny, a następnie 

otrzymuje swoją ścieżkę za jednym zamachem. Nie potrzebujemy żadnych algorytmów do 

wyszukiwania ścieżek. 

– System zarządzania zmysłami jest wywoływany przy każdej klatce i stopniowo aktualizowany. Jest to 

z założenia algorytm w dowolnym momencie rozłożony na wiele ramek. 

– W domu może być jednocześnie wiele postaci (powiedzmy dziesiątki). Każda postać działa 

stosunkowo wolno; nie musi przetwarzać całej swojej sztucznej inteligencji w każdej klatce. Możemy 

uniknąć korzystania ze złożonego hierarchicznego systemu planowania i po prostu zaktualizować kilka 

różnych znaków w każdej klatce. Przy 5 zaktualizowanych znakach na klatkę, 50 znakach w grze i 

renderowaniu 30 klatek na sekundę, postać będzie musiała czekać mniej niż pół sekundy między 

aktualizacjami. To opóźnienie może być rzeczywiście przydatne; gdy postacie czekają ułamki sekundy, 

zanim zareagują na strach, symuluje ich czas reakcji. 

 

Skończyło się na tym, że mam tylko kilka modułów, które wymagają implementacji w tej grze. System 

zarządzania zmysłami jest prawdopodobnie najbardziej złożony, pozostałe są bardzo standardowe i 

składają się z prostych elementów. Udało mi się nawet włączyć generator liczb losowych: pierwszą 

technikę sztucznej inteligencji, którą poznaliśmy w rozdziale 2. 

ZAKRES JEDNEJ GRY 

Biorąc pod uwagę zakres technologii, można by się spodziewać, że uczynię Nawiedzony Dom bardziej 

złożonym, opierając się na sprytnym wykorzystaniu wielu różnych algorytmów. Ostatecznie jedyną 

nieco egzotyczną rzeczą w naszym projekcie jest system zarządzania zmysłami służący do 

powiadamiania postaci o dziwnych zdarzeniach. W rzeczywistości sztuczna inteligencja w grach działa 

w ten sposób. Większość pracy zajmują dość proste techniki. Jeśli szukasz konkretnych efektów 

rozgrywki opartych na sztucznej inteligencji, możesz zastosować jedną lub dwie nietypowe techniki. 

Jeśli projektujesz grę z sieciami neuronowymi, zarządzaniem zmysłami, potokami sterującymi i 

systemem eksperckim opartym na Rete, prawdopodobnie nadszedł czas, aby skupić się na tym, co jest 

naprawdę ważne w twojej grze. Każda z bardziej niezwykłych technik opisanych w tej książce jest 

kluczowa w niektórych grach i może stanowić różnicę między nudną grą a naprawdę zgrabnym 

zachowaniem postaci. Ale, podobnie jak dobra przyprawa, jeśli nie są używane oszczędnie, aby dodać 

smaku, mogą zepsuć produkt końcowy. W pozostałej części tego część u przyjrzę się gamie gier 

komercyjnych w różnych gatunkach. W każdym przypadku postaram się skupić na technikach, które 

czynią ten gatunek niezwykłym: gdzie nowe innowacje mogą naprawdę coś zmienić. W tym rozdziale 

omówiono tylko najważniejsze z komercyjnego punktu widzenia gatunki gier, chleb powszedni dla 

większości twórców sztucznej inteligencji. Ostatni część  książki, część  15, przedstawia inne gatunki 

gier, w których sztuczna inteligencja ma za zadanie zapewnić rozgrywkę. Nie są to duże gatunki z 

tysiącami tytułów i nie są najlepiej sprzedające się, ale są interesujące dla programisty AI, ponieważ 

rozciągają sztuczną inteligencję w sposób, w jaki nie mają zwykłych gatunków. 

STRZELANKI 

Strzelanki jedno- i trzyoosobowe to gatunki odnoszące największe sukcesy finansowe i były w takiej 

czy innej formie od czasu powstania pierwszych gier wideo. Są dobrym punktem wyjścia do omówienia 

sztucznej inteligencji używanej do postaci wroga w wielu innych gatunkach. Na końcu tej sekcji będę 



opierał się na omówieniu strzelanek AI, aby poszerzyć nacisk na gatunki takie jak gry przygodowe, 

platformówki, walki wręcz i MMOG. Na początek będę się trzymać klasyczne strzelanki. Wraz z 

pojawieniem się Wolfenstein 3D i Dooma gatunek strzelanek stał się synonimem postaci poruszających 

się pieszo (prawdopodobnie z plecakami odrzutowymi, jak w Tribes II  z kamery powiązanej z postacią 

gracza. Wrogowie zazwyczaj składają się ze stosunkowo niewielkiej liczby postaci na ekranie. Gry, które 

mają być przede wszystkim gracz kontra gracz (PvP), zoptymalizowane pod kątem meczów między 

ludźmi, mogą mieć wyrafinowaną sztuczną inteligencję, znaną jako „boty”. Aby zapewnić uczciwość, te 

kontrolowane przez komputer postacie będą miały możliwości jak najbardziej podobne do tych z gracz. 

Strzelanki zapewniające tryb kampanii lub inne wyzwania typu gracz kontra środowisko (PvE) zwykle 

polegają na większej liczbie mniej złożonych wrogów. Najważniejsze potrzeby AI dla tego gatunku to: 

1. Ruch - kontrola nad wrogami 

2. Strzelanie - dokładna kontrola ognia 

3. Podejmowanie decyzji - zazwyczaj proste maszyny stanowe 

4. Percepcja - ustalanie, do kogo strzelać i gdzie są 

5. Odnajdywanie ścieżek - często (ale nie zawsze) używane, aby umożliwić postaciom zaplanowanie ich 

trasy przez poziom 

6. Taktyczna sztuczna inteligencja - często używana, aby umożliwić postaciom określenie bezpiecznych 

pozycji do poruszania się lub punktów osłony, z których można prowadzić ogień 

Spośród nich dwa pierwsze są kluczowymi problemami występującymi we wszystkich grach tego 

gatunku. Możliwe jest stworzenie strzelanki przy użyciu tylko tych narzędzi, zwłaszcza strzelanek 2D, 

które wróciły do mody wraz z odrodzeniem gier niezależnych. Ale w 3D może to wyglądać na 

beznadziejnie naiwne. Przez ostatnie 15 lat gracze coraz częściej spodziewali się wrogów z pewnym 

wyrafinowaniem taktycznym (takim jak użycie osłony) i którzy używają odnajdywania ścieżki, aby 

uniknąć utknięcia na poziomie. 

RUCH I STRZELANIE 

Ruch jest najbardziej widoczną częścią zachowania postaci we wszystkich gatunkach gier. W 

strzelankach 3D, w których postacie są zazwyczaj duże na ekranie, ruch i animacja razem sygnalizują 

graczowi większość informacji o tym, co robi sztuczna inteligencja. Niektóre strzelanki bardzo mocno 

polegają na animacji, z niektórymi najbardziej złożonymi zestawami animacji. Może to obejmować 

różne rodzaje ruchu (pełzanie, czołganie się, sprint), przeładowywanie, gesty do sojuszników, a nawet 

aktorstwo głosowe. Nie jest niczym niezwykłym, że postacie łączą dziesiątki lub setki sekwencji 

animacji wraz z innymi kontrolerami, takimi jak odwrócona kinematyka lub fizyka szmacianych lalek. 

Postać w F.E.A.R. 2: Project Origin może działać, strzelać i patrzeć na wszystko w tym samym czasie. 

Pierwsze dwa to kanały animacji, a trzeci to animacja proceduralna kontrolowana przez kierunek, w 

którym patrzy postać (podobnie jak kierunek, ale nie ogólny ruch ramienia strzelającego). W No One 

Lives Forever 2 postacie ninja mają wyrafinowane zdolności ruchowe, które dodatkowo utrudniają 

synchronizację ruchu i animacji. Mogą wykonywać koła wozu, przeskakiwać nad przeszkodami i 

przeskakiwać między budynkami. 

Proste poruszanie się po poziomie staje się wyzwaniem. Sztuczna inteligencja nie tylko musi 

wypracować trasę, ale także musi być w stanie podzielić ten ruch na animacje. Większość gier oddziela 

te dwie części: sztuczna inteligencja decyduje, gdzie się przenieść, a kolejny kawałek kodu zamienia to 

w animacje. Pozwala to sztucznej inteligencji na pełną swobodę ruchu, ale ma tę wadę, że pozwala na 



występowanie dziwnych kombinacji animacji i ruchu, co może wydawać się drażniące dla gracza. Ta 

trudność została do tej pory rozwiązana przez dodanie bogatszej palety animacji, co zwiększa 

prawdopodobieństwo znalezienia rozsądnej kombinacji. Kilka gier, które używają języków skryptowych 

do kontrolowania swoich postaci, udostępnia sztucznej inteligencji te same elementy sterujące, z 

których korzysta gracz. Zamiast wyprowadzać pożądany ruch lub lokalizacje docelowe, sztuczna 

inteligencja musi określić, jak szybko porusza się do przodu lub do tyłu, obraca się, zmienia broń i tak 

dalej. Dzięki temu podczas tworzenia bardzo łatwo jest usunąć postać AI i zastąpić ją człowiekiem (na 

przykład grając przez sieć). Większość tytułów, w tym te oparte na licencjonowaniu najsłynniejszych 

silników gier, ma makropolecenia - na przykład: 

1 sleep 3 

2 gotoactor PathNodeLoc1 

3 gotoactor PathNodeLoc2 

4 agentcall Event_U_Wave 1 

5 sleep 2 

6 gotoactor PathNodeLoc3 

7 gotoactor PathNodeLoc0 

Ze względu na ograniczony, wewnętrzny charakter poziomów w wielu strzelankach, postacie prawie 

na pewno potrzebują jakiegoś sposobu znalezienia trasy. Może to być tak proste, jak instrukcje 

gotoactor w powyższym skrypcie Unreal lub może to być pełny system wyszukiwania ścieżek. Bez 

względu na to, jaką formę przybierze (później wrócimy do rozważań dotyczących odnajdywania 

ścieżek), należy podążać trasami. Przy dość skomplikowanej trasie postać może po prostu podążać 

ścieżką. Niestety poziom gry prawdopodobnie będzie dynamiczny. Postać powinna odpowiednio 

reagować na inne poruszające się postacie. Najczęściej robi się to za pomocą prostej siły odpychania 

między wszystkimi postaciami. Jeśli postacie podejdą zbyt blisko, rozsuną się. W Mace Griffin: Bounty 

Hunter [197] ta sama technika jest używana do uniknięcia kolizji między postaciami na ziemi i między 

bojowymi statkami kosmicznymi podczas sekcji głębokiej przestrzeni gry. W pomieszczeniach do 

tworzenia tras wykorzystywane jest odnajdywanie ścieżek. W kosmosie zamiast tego używany jest 

system ruchu formacji. Powódź w Halo i jej kontynuacje, a także kosmici w Obcy vs. Predator1 [167] 

poruszają się zarówno po ścianach i suficie, jak i po podłodze. Żaden z nich nie używa reprezentacji 

ściśle 2½-wymiarowej (2½D) do poruszania się postaci. Strzelanie AI jest kluczowe w strzelankach (nic 

dziwnego). Pierwsze dwa wcielenia Dooma były mocno krytykowane za niewiarygodnie celne 

strzelanie (twórcy spowolnili nadlatujące pociski, aby gracz mógł zejść z drogi; w przeciwnym razie 

celność byłaby przytłaczająca). Bardziej realistyczne gry, takie jak gry ARMA [89] i seria Far Cry , 

wykorzystują modele strzelania, które pozwalają postaciom chybić, czasem zmodyfikowaną, aby 

spudłować w ekscytujący sposób (tj. próbują nie trafić tam, gdzie gracz może zobaczyć pocisk ). 

PODEJMOWANIE DECYZJI 

Podejmowanie decyzji jest powszechnie osiągane przy użyciu prostych technik, takich jak maszyny 

skończone lub drzewa zachowań. Mogą one być bardzo podstawowe w przypadku zachowań 

„widzianego gracza” i „niewidzianego gracza”. 

Bardzo powszechnym podejściem do podejmowania decyzji w strzelankach jest opracowanie systemu 

skryptów dla botów. Wykonywany jest skrypt napisany w języku skryptowym specyficznym dla gry lub 

dostarczonym przez silnik. Scenariusz posiada cały szereg funkcji, dzięki którym może określić, co 



postać może postrzegać. Są one zwykle implementowane przez bezpośrednie odpytywanie bieżącego 

stanu gry. Skrypt może następnie zażądać wykonania akcji, w tym odtwarzania animacji, ruchu, aw 

niektórych przypadkach żądań odszukania ścieżki. Ten język skryptowy jest następnie udostępniany 

użytkownikom gry w celu modyfikowania sztucznej inteligencji lub tworzenia własnych 

autonomicznych postaci. Jest to podejście zastosowane w Unreal i kolejnych grach, które zostało 

przyjęte w innych strzelankach (pierwszym przykładem, jaki zauważyłem, była gra fabularna 

Neverwinter Nights). W przypadku Sniper Elite Rebellion chciał zobaczyć wyłaniające się zachowanie, 

które było inne na każdą grę. Aby to osiągnąć, zastosowali szereg maszyn stanowych, operujących na 

punktach orientacyjnych na poziomie gry. Wiele z tych zachowań zależało od działań innych postaci 

lub zmieniającej się sytuacji taktycznej w pobliskich punktach trasy. Niewielka losowość w procesie 

podejmowania decyzji pozwoliła postaciom zachowywać się za każdym razem inaczej i działać w 

pozornej współpracy, bez konieczności korzystania z SI opartej na drużynie. Nieco inne podejście do 

autonomicznej sztucznej inteligencji powstało w No One Lives Forever 2. Mieszane maszyny stanów 

Monolith z zachowaniem zorientowanym na cel. Każda postać miałaby z góry określony zestaw celów, 

które mogłyby wpłynąć na jej zachowanie. Bohaterowie okresowo oceniali swoje cele i wybierali ten, 

który w tamtym czasie był dla nich najbardziej odpowiedni. Ten cel przejąłby wtedy kontrolę nad 

zachowaniem postaci. Wewnątrz każdego celu znajdowała się skończona maszyna stanu, która służyła 

do kontrolowania postaci, dopóki nie został wybrany inny cel. Gra wykorzystuje punkty orientacyjne 

(które nazywają węzłami), aby upewnić się, że postacie są we właściwej pozycji do zachowań, takich 

jak przeglądanie szafek na akta, używanie komputerów i włączanie świateł. Obecność tych punktów 

orientacyjnych w pobliżu postaci pozwala jej zrozumieć, jakie akcje są dostępne. Silnik AI Monolith był 

nadal rozwijany, dopóki firma nie została przejęta. W strachu. [144] zastosowano to samo zachowanie 

zorientowane na cel, ale gotowe maszyny stanowe zostały zastąpione przez silnik planowania, który 

stara się łączyć dostępne działania w taki sposób, aby osiągnąć cel. STRACH. posiadał jeden z 

pierwszych w pełni zorientowanych na cel systemów planowania działań. W Halo 2 [92] i późniejszych 

grach z tej serii drzewa decyzyjne były używane, aby umożliwić postaciom AI wykonywanie 

szczątkowego planowania podczas działania. Gdy węzły w selektorze w drzewie zachowań zawodzą, 

sztuczna inteligencja wraca do innych węzłów reprezentujących różne plany, dając AI taktyczne 

możliwości, które byłyby trudne do określenia za pomocą maszyny stanów. 

POSTRZEGANIE 

Percepcja jest czasami sfałszowana, umieszczając promień wokół każdej wrogiej postaci i sprawiając, 

że wróg „ożywa”, gdy gracz jest w nim. To jest podejście przyjęte przez oryginalny Doom. Jednak po 

sukcesie Goldeneye 007 oczekiwano bardziej wyrafinowanej symulacji percepcji. Niekoniecznie 

oznacza to system zarządzania zmysłami, ale przynajmniej postacie powinny być informowane o tym, 

co się wokół nich dzieje, poprzez jakiś rodzaj wiadomości. W grach Tom Clancy’s Ghost Recon symulacja 

percepcji jest znacznie bardziej złożona. System zarządzania zmysłami, który dostarcza informacji 

postaciom AI, bierze pod uwagę ilość zniszczonej osłony zapewnianej przez krzaki i testuje tło postaci, 

aby określić, czy ich kamuflaż pasuje. Osiąga się to poprzez zachowanie zestawu identyfikatorów 

wzorów dla każdego materiału w grze. Kontrola pola widzenia przechodzi przez dowolny częściowo 

przezroczysty obiekt, aż dotrze do testowanej postaci. Następnie wychodzi poza postać i określa 

następną rzecz, z którą się zderzy. Identyfikator kamuflażu i identyfikator materiału tła są następnie 

sprawdzane pod kątem zgodności. Gry Splinter Cell wykorzystują inną taktykę. Ponieważ jest tylko 

jedna postać gracza (w Ghost Recon jest ich wiele), każda sztuczna inteligencja po prostu sprawdza, 

czy jest widoczna. Każdy poziom może zawierać dynamiczne cienie, mgłę i inne efekty ukrywania. 

Postać gracza jest sprawdzana pod kątem każdego z nich, aby określić poziom ukrycia. Jeśli jest to 

poniżej pewnego progu, wroga sztuczna inteligencja zauważyła postać gracza. Poziom ukrycia nie 

uwzględnia tła, tak jak robią to gry Ghost Recon; jeśli postać stoi w ciemnym cieniu na środku jasnego 



korytarza, to nie będzie widoczna, mimo że strażnikom będzie wyglądała jak wielka czarna postać na 

jasnym tle. Poziomy zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować liczbę przypadków, w których to 

ograniczenie jest oczywiste. Postacie AI w Splinter Cell również używają stożka wzroku do kontroli 

wzroku, a istnieje prosty model dźwięku, w którym dźwięk przemieszcza się w bieżącym pomieszczeniu 

do określonego promienia w zależności od głośności dźwięku. Bardzo podobne techniki są stosowane 

w serii gier Metal Gear Solid. 

SZKOLENIE I TAKTYCZNA AI 

W Soldier of Fortune 2: Double Helix linki w grafie odnajdywania ścieżek zostały oznaczone rodzajem 

akcji potrzebnej do ich przemierzenia. Gdy postać dotrze do odpowiedniego łącza na ścieżce, może 

zmienić zachowanie, tak aby wyglądało na to, że zna teren. Łącze może reprezentować przeszkodę do 

przeskoczenia, drzwi do otwarcia, barierę do przebicia lub ścianę do zjazdu. Odpowiedzialny zespół AI, 

Christopher Reed i Ben Geisler, nazywa to podejście „nawigacją osadzoną”. Wprowadzanie do 

strzelanek pewnego rodzaju taktyk punktowych staje się niemal powszechne. W oryginalnym Half-Life 

sztuczna inteligencja używa punktów orientacyjnych, aby ustalić, jak otoczyć gracza. Grupa postaci AI 

zostanie skoordynowana tak, aby zajmowały zestaw dobrych pozycji obronnych, które otaczają obecną 

lokalizację gracza, jeśli to możliwe. W grze postać AI często wykonuje desperacki bieg obok gracza, aby 

zająć pozycję oskrzydlającą. O ile wrogie postacie nie zawsze pędzą z graczem, jak w oryginalnym 

Doomie, prawdopodobnie będziesz musiał zaimplementować warstwę odnajdywania ścieżek. Poziomy 

wewnętrzne większości strzelców można przedstawić za pomocą stosunkowo małych wykresów 

wyszukiwania ścieżek, które można szybko przeszukiwać. Rebellion używał tego samego systemu 

punktów orientacyjnych do odnajdywania ścieżek i taktycznej sztucznej inteligencji w Sniper Elite, 

podczas gdy Monolith stworzył zupełnie inną reprezentację dla No One Lives Forever 2. W rozwiązaniu 

Monolith obszar, do którego postać mogła się przenieść, był reprezentowany przez nakładające się ”, 

który następnie utworzył wykres odnajdywania ścieżki. Punkty orientacyjne systemu działania nie brały 

bezpośredniego udziału w pathfindingu (poza celami, które pathfinder mógł planować). 

Wcześniej twórcy używali szeregu przedstawień do odnajdywania ścieżki. Od tego czasu stało się 

prawie (ale nie całkiem) wszechobecne używanie siatek nawigacyjnych do reprezentowania 

przestrzeni wewnętrznych. Większym wysiłkiem jest ujednolicenie podejścia opartego na siatce 

nawigacyjnej z solidną analizą taktyczną i nierzadko zdarza się, że analiza taktyczna oparta na siatce 

przebiega równolegle z siatkami nawigacyjnymi do znajdowania ścieżek. Istnieją jednak jeszcze inne 

realne podejścia. Wolumeny odnajdywania ścieżek w Monolith to kolejne podejście, a wiele gier 

rozgrywanych na zewnątrz nadal opiera się na wykresach odnajdywania ścieżek opartych na siatce. Gry 

rozgrywane głównie w pomieszczeniach w naturalny sposób dzielą swoje poziomy na sektory, często 

oddzielone portalami (technologia optymalizacji renderowania). Sektory te mogą w naturalny sposób 

działać jako wykres wyszukiwania ścieżek wyższego poziomu do planowania tras długodystansowych. 

To sprawia, że hierarchiczne algorytmy odnajdywania ścieżek w naturalny sposób pasują do 

implementacji zdolnych do radzenia sobie z dużymi poziomami. 

STRZELANKI 

Różne gry wykorzystują punkt widzenia pierwszej lub trzeciej osoby z postaciami podobnymi do ludzi. 

Gracz bezpośrednio kontroluje jedną postać, używaną jako punkt widzenia gry, a wrogie postacie mają 

zazwyczaj podobne zdolności fizyczne. W połączeniu z naturalnym konserwatyzmem ustawień gry 

oznacza to, że wiele gatunków, których nie można nazwać strzelankami, wykorzystuje bardzo podobne 

techniki sztucznej inteligencji. Dlatego mają zwykle tę samą podstawową architekturę. Zamiast 

ponownie omawiać ten sam obszar, rozważę te gatunki pod kątem tego, co dodają lub usuwają z 

podstawowej konfiguracji strzelanki. 



Gry platformowe i przygodowe 

Gry platformowe są zwykle przeznaczone dla młodszych odbiorców niż strzelanki FPS. Głównym celem 

projektu jest sprawienie, aby postacie wroga były interesujące, ale dość przewidywalne. Powszechne 

jest obserwowanie oczywistych wzorców zaprojektowanych w zachowaniu postaci. Gracz jest 

nagradzany za obserwowanie poczynań wroga i budowanie pomysłu na wykorzystanie jego słabości. 

To samo dotyczy gier przygodowych, w których wrogowie stają się kolejną zagadką do rozwiązania. Na 

przykład w Beyond Good and Evil Sekcje Alfa, skądinąd niewrażliwy wróg, opuszczają tarcze na kilka 

sekund po ataku. W obu przypadkach sztuczna inteligencja użyje podobnych, ale prostszych technik do 

tych obserwowanych w strzelankach. Ruch zazwyczaj wykorzystuje to samo podejście, chociaż gry 

platformowe często dodają latających wrogów, których trzeba będzie kontrolować za pomocą 

algorytmów ruchu 2½D lub 3D. W szczególności gry przygodowe kładą większy nacisk na animację, aby 

komunikować działania postaci. Niewielka liczba gier pozwala ich postaciom odnaleźć drogę. Nawet w 

Jak and Daxter: The Precursor Legacy [148] czasami używano nawigacji. Ta gra przyjęła reprezentację 

siatki nawigacyjnej, aby umożliwić postaciom inteligentne poruszanie się. W wielu grach 

platformowych ruch może być bezpiecznie utrzymywany lokalnie. Stan wiedzy w zakresie 

podejmowania decyzji to wciąż najprostsze techniki. Zazwyczaj postacie mają dwa stany: stan 

„zauważenia gracza” i stan „normalnego zachowania”. Normalne zachowania często ograniczają się do 

stania i odtwarzania wybranych animacji lub ustalonych tras patroli. Na przykład w serii Oddworld 

[156] niektóre zwierzęta poruszają się losowo, wykorzystując różne zachowania wędrowne, dopóki nie 

zauważą bohatera. Kiedy postać zauważy gracza, zazwyczaj namierza gracza, zachowując się w 

poszukiwaniu lub ściganiu. W niektórych grach to naprowadzanie ogranicza się do celowania w gracza 

i poruszania się do przodu. Inne gry rozszerzają możliwości poruszającej się postaci. Na przykład ludzcy 

wrogowie w Tomb Raider III] i późniejszych grach z tej serii chwytają się i wspinają na bloki, aby dostać 

się do Lary. Zwiększyło się to w każdej grze z serii Dark Souls. Różni wrogowie w Dark Souls 3 mogą 

poruszać się daleko po poziomie, gdy są zaatakowani (tj. W stanie „domu na wrogu”), korzystając z 

różnych cech otoczenia, w tym drabin i półek jednokierunkowych. I, w przeciwieństwie do poprzednich 

gier z tej serii, jest mniej prawdopodobne, że utkną lub spadną z krawędzi. Oczywiście istnieją wariacje 

na ten temat: niektóre postacie mogą mieć kilka innych stanów, mogą wołać o pomoc, mogą 

występować różne działania w zwarciu i na odległość i tak dalej. Ale nie przychodzi mi do głowy żadna 

gra w tych gatunkach, w której postacie używają zasadniczo bardziej złożonych technik. To 

prawdopodobnie nie przypadek: większa złożoność byłaby dla gracza trudna do interpretacji i może 

wydawać się niesprawiedliwa. Często preferowane jest zachowanie przewidywalne, nawet przy ryzyku 

wiarygodności. 

WALKA W ZWARCIU 

W poprzedniej części wspomniałem o Dark Souls i jego kontynuacjach, grze, która nie mieści się w 

części poświęconej strzelankom. Chociaż istnieje wiele podobieństw między strzelankami a grami akcji 

w zwarciu, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję postaci, walka wręcz różni się zasadniczo od używania 

broni palnej. Mechanika walki wręcz waha się od prostych do złożonych. Prostym końcem są 

nieprzerywalne akcje ataków, które kończą się sukcesem, gdy postać znajduje się w zasięgu broni, 

prawdopodobnie z pewną losową szansą w zależności od statystyki tarczy ofiary lub uników. Na 

skrajnej złożoności znajdują się gry walki, które mogą zawierać oszałamiający wachlarz mechanik, w 

tym anulowania, odwrócenia, kombinacje i promocje. Poza najprostszymi grami, walka w zwarciu jest 

zasadniczo i wyjątkowo związana z wyczuciem czasu. Rysunek pokazuje schematyczne przedstawienie 

przykładowego ruchu w systemie walki wręcz.  



 

Ma kilka faz: 

1. Okres nakręcania, kiedy animacja ataku rozpoczęła się, ale nie może zadać obrażeń, a postać nadal 

jest podatna na ataki. 

2. Okres, w którym postać jest w stanie zadać obrażenia, ale atak może zostać przerwany lub 

sparowany przez wroga. 

3. Niezwyciężony okres, w którym atak może zadać obrażenia, ale nie można go przerwać. 

4. Czas odnowienia, kiedy atak nie jest już niebezpieczny, ale gracz nie może rozpocząć kolejnej akcji. 

Działa tu kilka kryteriów: czy animacja jest uruchomiona, a akcja jest w toku; czy gracz jest podatny na 

atak, przerwanie lub sparowanie; czy atak jest w stanie zranić przeciwnika; oraz czy gracz może 

zakończyć aktualny atak, aby rozpocząć kolejną akcję. Rysunek pokazuje jeden przykład tego, jak 

można je ułożyć, ale każda gra będzie je sekwencjonować na różne sposoby, często z różnymi 

postaciami, a nawet różnymi broniami mającymi własny wzór. W prawie wszystkich przypadkach, 

nawet gdy fazy są takie same, czas będzie się różnić. Sztuczna inteligencja w tych grach musi 

podejmować decyzje nie tylko o tym, który ruch wykonać, ale także kiedy. Nie wymaga to unikalnego 

algorytmu, można użyć tych samych narzędzi decyzyjnych, które widzieliśmy w tej książce, ale ich 

zawartości (na przykład konkretne wzorce stanu w maszynie stanów lub węzły w drzewie zachowań). 

muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby uwzględnić czas. Rysunek pokazuje przykład części 

drzewa zachowań, a drugi rysunek pokazuje drzewo w użyciu, ze schematem czasowym pomyślnie 

obronionego ataku i ataku, który przechodzi. 

 



 

W przygodowych grach akcji z walką wręcz częścią rozwoju umiejętności gracza jest zrozumienie 

zestawu ruchów wroga i tego, jak każdy z nich zareaguje na działania gracza. W tym przypadku 

korzystny jest prosty algorytm podejmowania decyzji. Gracz dowie się, że dany wróg dobrze paruje 

powolne ciosy mieczem, o ile jego reakcje są względnie spójne. Oczywiście może być zbyt 

zautomatyzowany. Pewna randomizacja jest prawdopodobnie konieczna, więc na przykład paruje 

tylko cztery razy na pięć. Można to jednak osiągnąć za pomocą drzew decyzyjnych, maszyn stanowych 

lub drzewek zachowań — prostych podejść do podejmowania decyzji, które pozwolą graczowi 

„nauczyć się” ataków wroga. Nawet przy użyciu prostych narzędzi można być wysoce wyrafinowanym 

i przebiegłym dzięki projektowi AI. W rzeczywistości wdrożenie sztucznej inteligencji jest stosunkowo 

proste, która jest nie do pokonania, zdolna do reagowania doskonale do każdego ataku w ramach jego 

zainicjowania. Wiele trudności we wdrażaniu tego rodzaju sztucznej inteligencji polega na 

odpowiednim wyczuciu. Spacer po cienkiej granicy między wyzwaniem a uczciwością. W tym miejscu 

sztuczna inteligencja staje się bardziej sztuką niż nauką, a żadna technika nie uchroni cię przed 

ulepszaniem i testowaniem rozgrywki. 

MMOG 

Gry online dla wielu graczy (MMOG) zwykle angażują dużą liczbę graczy w trwałym świecie. Technicznie 

ich najważniejszą cechą jest oddzielenie serwera, na którym uruchomiona jest gra, od maszyn, na 

których gracz gra. Rozróżnienie między klientem a serwerem jest zwykle wprowadzane w strzelankach 

(i wielu innych typach gier), aby ułatwić programowanie trybów dla wielu graczy. Jednak w grze MMOG 

serwer nigdy nie będzie działał na tej samej maszynie co klient; to będzie normalnie działać na zestawie 

dedykowanego sprzętu. Możemy zatem wykorzystać więcej zasobów pamięci i procesora. W 

niektórych grach dla wielu graczy istnieje tylko marginalne zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję. 

Jedynymi postaciami kontrolowanymi przez AI są zwierzęta lub dziwny potwór. Wszystkie postacie w 

grze grane są przez ludzi. Chociaż może to być idealna sytuacja, nie zawsze jest to praktyczne. Gra 

wymaga pewnej masy krytycznej graczy, zanim będzie warta poświęcenia na nią czasu. Większość gier 

MMOG dodaje do gry wyzwanie oparte na sztucznej inteligencji, podobnie jak w każdej przygodzie z 

perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby. Przy tak ogromnym świecie gry wszystkie wyzwania stojące 

przed twórcą sztucznej inteligencji pojawiają się pod względem skali. Zastosowane technologie są w 

dużej mierze takie same jak w strzelance, ale ich implementacja musi być znacząco różna, aby poradzić 



sobie z dużą liczbą postaci i znacznie większym światem. Podczas gdy prosty pathfinder A * poradzi 

sobie z poziomem w strzelance i 5 do 50 postaciami, które używają go do planowania tras, 

prawdopodobnie zatrzyma się, gdy 1000 postaci będzie musiało zaplanować swoją drogę po świecie 

wielkości kontynentu. To właśnie te wielkoskalowe technologie, w szczególności odnajdywanie ścieżek 

i percepcja sensoryczna, wymagają bardziej skalowalnych wdrożeń. Przyjrzeliśmy się niektórym z nich. 

Na przykład w odnajdywaniu ścieżek możemy łączyć planistów, używać hierarchicznego odnajdywania 

ścieżek lub używać geometrii instancji. 

DRIVING 

Prowadzenie pojazdu to jedno z najbardziej wyspecjalizowanych zadań związanych ze sztuczną 

inteligencją, charakterystycznych dla danego gatunku, dla programisty. W przeciwieństwie do innych 

gatunków, kluczowe zadania AI koncentrują się wokół ruchu. Zadaniem nie jest stworzenie 

realistycznego zachowania w poszukiwaniu celu, sprytnego rozumowania taktycznego ani znajdowania 

trasy, chociaż wszystko to może wystąpić w niektórych grach samochodowych. Gracz oceni 

kompetencje sztucznej inteligencji na podstawie tego, jak dobrze prowadzi samochód. Rysunek 

pokazuje architekturę AI dopasowaną do gry wyścigowej, a drugi rysunek rozszerza tę architekturę do 

użytku w grze miejskiej, w której możliwe są różne trasy, a pojazdy w otoczeniu współdzielą drogę. 

 

 

 

RUCH 

W przypadku gier wyścigowych programista ma dwie opcje, które zaimplementują ruch samochodu. 

Najprostszym podejściem jest umożliwienie projektantowi poziomów stworzenie jednej lub więcej linii 



wyścigowych, wzdłuż których pojazd może osiągnąć optymalną prędkość. Ta linia wyścigowa może być 

następnie sztywno śledzona. Może to w ogóle nie wymagać sterowania. Samochody sterowane 

komputerowo mogą po prostu poruszać się po określonej ścieżce. Zazwyczaj ten rodzaj linii wyścigowej 

jest definiowany jako spline: krzywa matematyczna. Splajny są definiowane jako krzywe w przestrzeni, 

ale mogą również zawierać dodatkowe dane. Dane dotyczące prędkości zawarte w splajnie umożliwiają 

sztucznej inteligencji dokładne sprawdzenie położenia i prędkości samochodu w dowolnym momencie 

i odpowiednie ich renderowanie. Zapewnia to bardzo ograniczony system: samochody nie mogą łatwo 

wyprzedzać się nawzajem, nie unikną kolizji przed nimi i nie zostaną odchylone podczas zderzenia z 

graczem. Aby uniknąć tych oczywistych ograniczeń, dodawany jest dodatkowy kod, aby upewnić się, 

że jeśli samochód zostanie wybity z pozycji, można zastosować proste zachowanie kierownicy, aby 

przywrócić go na linię wyścigu. Wciąż charakteryzuje się tendencją samochodów do wpadania do 

rozbitego samochodu z naiwnym zapałem. Większość wczesnych gier samochodowych, takich jak 

Formuła 1 [84], wykorzystywała to podejście. Był również używany w wielu ostatnich grach do 

kontrolowania samochodów, które mają być częścią „tła”, jak widać w Grand Theft Auto 3 [104]. Drugie 

podejście, stosowane w przeważającej mierze w ostatnich tytułach, polega na tym, aby sztuczna 

inteligencja kierowała samochodem — aby zastosować dane sterujące do symulacji fizyki, aby 

samochód zachowywał się realistycznie. Stopień, w jakim fizyka, z którą samochody AI muszą sobie 

radzić, jest taka sama jak fizyka, której doświadcza gracz, jest kwestią krytyczną. Zazwyczaj gracz ma 

nieco trudniejszą fizykę niż samochody sterowane przez sztuczną inteligencję, chociaż wiele gier daje 

teraz sztucznej inteligencji to samo zadanie, co gracz. Bardzo często zdarza się, że w tego typu grach są 

definiowane linie wyścigowe. Samochód sterowany przez sztuczną inteligencję stara się podążać za 

linią wyścigową, prowadząc samochód, zamiast sprawiać, że linia wyścigowa działa jak szyna, po której 

może się poruszać. Oznacza to, że sztuczna inteligencja często nie może osiągnąć pożądanej linii, 

zwłaszcza jeśli została popchnięta przez inny samochód. Może to spowodować dodatkowe problemy. 

W serii Gran Turismo „symulatora jazdy”, która wykorzystuje to podejście, samochód może zostać 

zepchnięty z pozycji przez gracza. W tym momencie samochód nadal próbowałby jechać po torze 

wyścigowym, co zwykle skutkowało rozbiciem się na następnym zakręcie i wpadnięciem w żwirową 

pułapkę. Aby rozwiązać problem wyprzedzania, gdy wolniej poruszający się pojazd znajduje się na torze 

wyścigowym, wielu programistów dodaje specjalne zachowania związane z kierowaniem: samochód 

będzie czekał na długą prostą, a następnie wycofał się, aby wyprzedzić. Jest to charakterystyczne 

zachowanie podczas wyprzedzania obserwowane w wielu grach wyścigowych od Gran Turismo po 

Burnout i jest częstą sztuczką wyprzedzania w rzeczywistych wyścigach samochodami o średniej i 

niskiej mocy. Jednak większość wyprzedzania w najszybszych seriach wyścigowych na świecie (takich 

jak Formuła 1) odbywa się podczas hamowania na zakrętach. Można to osiągnąć za pomocą 

alternatywnej linii wyścigowej zdefiniowanej przez projektanta poziomów. Jeśli samochód chce 

wyprzedzać, zajmuje pozycję na tej linii, co zapewni mu możliwość późniejszego hamowania i przejęcia 

kontroli nad wyjściem z zakrętu. W prawdziwych wyścigach kierowcy mogą podjąć pewne działania 

obronne, aby zablokować potencjalne wyprzedzenia (choć może to być ograniczone przez zasady serii). 

To sprawia, że takie alternatywne linie wyścigowe są trudne do zdefiniowania, szczególnie gdy gracz 

jest wyprzedzany. Na szczęście, mniej skuteczna sztuczna inteligencja w tym momencie sprawia, że 

gracz czuje się bardziej uzdolniony, a zatem jest mniej prawdopodobne, że zostanie negatywnie 

oceniony. 

Odmiana podejścia polegająca na podążaniu za linią wyścigową jest używana w wielu grach rajdowych 

i jest czasami nazywana „goń za królikiem”. Niewidzialny cel (tytułowy królik) porusza się wzdłuż linii 

wyścigu przy użyciu metody bezpośredniej aktualizacji pozycji. Pojazd sterowany przez sztuczną 

inteligencję po prostu celuje w królika; można nim sterować na przykład za pomocą zachowania 

„przybycia”. Ponieważ królik jest zawsze trzymany przed samochodem, zaczyna skręcać pierwszy, 



upewniając się, że samochód skręca we właściwym miejscu. Jest to szczególnie przydatne w grach 

rajdowych, ponieważ sprawia, że wykonywanie poślizgów mocy jest całkiem naturalne. Samochód 

automatycznie zacznie skręcać na długo przed zakrętem, a jeśli zakręt będzie ostry, będzie skręcał 

mocno, powodując, że symulacja fizyki pozwoli trochę wyślizgnąć się tyłowi samochodu. Inni 

programiści używali narzędzi do podejmowania decyzji w ramach napędzającej AI. Symulator 

kartingowy Manic Karts wykorzystywał rozmyte podejmowanie decyzji zamiast linii wyścigowych. 

Określił lewy i prawy zakres toru w niewielkiej odległości przed pojazdem, a także pobliskie gokarty, a 

następnie użył odręcznie napisanego automatu stanu Markowa, aby określić, co dalej robić. Forza 

Motorsport [188] wykorzystał sieci neuronowe, aby nauczyć się prowadzić, obserwując ludzi. 

Ostateczna sztuczna inteligencja dostarczona z grą była wynikiem setek godzin szkolenia zespołu 

programistów. Do niedawna takie techniki były rzadkością. Nie były one na tyle szeroko stosowane, by 

sugerować, że zapewniały radykalnie lepszą wydajność. Jednak dzięki niedawnym dramatycznym 

sukcesom w stosowaniu głębokiego uczenia w rozgrywce (na przykład [43]), sieci neuronowe cieszą się 

powszechnym renesansem w branży i są wykorzystywane przy tworzeniu kilku nadchodzących gier 

wyścigowych. W ciągu najbliższych pięciu lat zobaczymy, czy z entuzjazmu przerodzi się w 

wszechobecność. 

ODKRYWANIE ŚCIEŻEK I TAKTYCZNA AI 

Wraz z Driver pojawił się nowy gatunek gier samochodowych. Tutaj nie ma ustalonego toru. Akcja gry 

toczy się na ulicach miast, a jej celem jest łapanie lub unikanie innych samochodów. Samochód może 

jechać dowolną trasą, a uciekając przed policją, gracz zwykle skręca i cofa. Pojedynczy, stały tor 

wyścigowy nie ma zastosowania do tego rodzaju gry. W wielu grach z tego gatunku sztuczna 

inteligencja wroga podąża wyznaczoną ścieżką, gdy ucieka przed graczem lub wykonuje prosty 

algorytm naprowadzania, gdy próbuje go złapać. W Grand Theft Auto 3 i jego kontynuacjach 

samochody są tworzone tylko dla kilku bloków otaczających pozycję gracza. Kiedy policja dotrze do 

gracza, są zbierani z tego obszaru, a dodatkowe samochody są wstrzykiwane w odpowiednie miejsca. 

Ponieważ tego rodzaju gra symuluje większy obszar, pojazdy zaczynają potrzebować odnajdywania 

ścieżki, aby znaleźć swoją trasę, szczególnie w celu schwytania gracza. To samo dotyczy wykorzystania 

analizy taktycznej do opracowania prawdopodobnych dróg ucieczki i ich blokowania. Kierowca używa 

prostego algorytmu, aby otoczyć gracza. Analiza taktyczna oparta na aktualnym kierunku, w którym 

porusza się gracz, może następnie poprosić AI wozu policyjnego o przechwycenie. Radiowozy mogą 

następnie korzystać z taktycznego odnajdywania drogi, aby dostać się na swoje pozycje bez 

przekraczania ścieżki gracza (aby uniknąć oddania gry). 

GRY JAK JAZDA 

Podstawowe podejście stosowane do prowadzenia gier może mieć zastosowanie do wielu innych 

gatunków. Niektóre gry o sportach ekstremalnych, takie jak zręcznościowa seria SSX oraz nowsza i 

przypominająca symulację Steep , mają mechanikę wyścigową (w tym ostatnim przypadku między 

innymi trybami). Nałożony na system wyścigowy (zwykle implementowany przy użyciu tej samej 

sztucznej inteligencji opartej na liniach wyścigowych, co w przypadku gier samochodowych) jest zwykle 

pod-grą „sztuczek”, która polega na planowaniu animowanych sztuczek podczas skoków. Można je 

dodać w predefiniowanych punktach na linii wyścigu (tj. znacznik, który mówi, że gdy postać osiągnie 

ten punkt, zaplanuj trik o określonym czasie trwania) lub mogą być wykonane przez system 

podejmowania decyzji, który przewiduje prawdopodobny czas antenowy, który będzie wynik i planuje 

trik o odpowiednim czasie trwania. Futurystyczne wyścigówki, takie jak Wipeout i jego sequele, 

również opierają się na tej samej technologii wyścigowej AI. Powszechne jest, że tego rodzaju gry 

zawierają broń. Aby to wesprzeć, potrzebna jest dodatkowa architektura AI obejmująca celowanie 



(często nie jest to pełne rozwiązanie strzelania, ponieważ broń trafia w cel) i podejmowanie decyzji 

(pojazd może zwolnić, aby umożliwić wrogowi wyprzedzenie go w celu namierzenia ich). 

STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO 

Dzięki Dune II2 Westwood stworzył nowy gatunek, który stał się podstawą portfolio wydawców. Mimo 

że stanowi niewielką część całkowitej sprzedaży gier, gatunek ten jest jednym z najsilniejszych na 

platformie PC. Kluczowe wymagania AI dla gier strategicznych czasu rzeczywistego to: 

• Znalezienie drogi 

• Ruch grupowy 

• Taktyczna i strategiczna sztuczna inteligencja 

• Podejmowanie decyzji 

Rysunek przedstawia architekturę AI dla gry strategicznej czasu rzeczywistego (RTS).  

 

Różni się to bardziej w zależności od gry niż w poprzednich gatunkach, w zależności od konkretnego 

zestawu elementów rozgrywki. Poniższy model powinien służyć jako przydatny punkt wyjścia dla 

twojego własnego rozwoju. 

ODKRYWANIE ŚCIEŻEK 

Wczesne gry strategiczne czasu rzeczywistego, takie jak Warcraft: Orcs and Humans i Command and 

Conquer , były synonimem algorytmów odnajdywania ścieżek, ponieważ skuteczne odnajdywanie 

ścieżek było głównym wyzwaniem technicznym sztucznej inteligencji. Przy dużych poziomach opartych 

na siatce (często obejmujących dziesiątki tysięcy pojedynczych kafelków), długich problemach ze 

znajdowaniem ścieżek (gracz może wysłać jednostkę po całej mapie) i wielu dziesiątkom jednostek, 

szybkość odnajdywania ścieżek ma kluczowe znaczenie. Chociaż większość gier nie używa już grafiki 

opartej na kafelkach, podstawowa reprezentacja jest nadal oparta na siatce. Większość gier używa 

zwykłej tablicy wysokości (zwanej polem wysokości) do renderowania krajobrazu. Ta sama tablica jest 

następnie używana do wyszukiwania ścieżek, dając regularną strukturę opartą na siatce. Niektórzy 

programiści wstępnie obliczają dane tras dla wspólnych ścieżek na każdym poziomie. Na niektórych 

poziomach StarCraft II zniszczalny teren może zmienić wykres nawigacji podczas rozgrywki, chociaż 



zazwyczaj zmiana jest stosunkowo niewielka: dodano lub usunięto garść połączeń. Gry takie jak 

Company of Heroes wprowadziły graczy w całkowicie odkształcalny teren, gdzie wyczerpujące wstępne 

obliczenia są trudne. 

RUCH GRUPOWY 

Gry takie jak Kohan: Ahriman’s Gift i Warhammer: Dark Omen grupowały poszczególne osoby w 

zespoły i zmuszały je do poruszania się jako całość. Osiąga się to za pomocą systemu ruchu formacji z 

predefiniowanymi wzorcami. W Homeworld i jego kontynuacjach formacje są rozszerzane na trzy 

wymiary, dając wrażenie lotu w kosmos mimo utrzymywania silnego kierunku w górę iw dół. Tam, 

gdzie formacje Kohana mają ograniczony rozmiar, w Homeworld może brać udział dowolna liczba 

jednostek. Wymaga to skalowalnych formacji z różnymi pozycjami szczelin dla różnej liczby jednostek. 

Większość gier RTS używa teraz jakiegoś rodzaju formacji. Prawie wszystkie z nich definiują formacje 

w kategoriach ustalonego wzoru (przy ustalonym zestawie znaków w formacji), który porusza się jako 

całość. W Full Spectrum Warrior (kolejnej grze typu RTS, która opisuje się inaczej), formacja zależy od 

cech otaczającego ją poziomu. Przy murze oddział ustawia się w jednej linii, za przeszkodą dającą 

osłonę, zwija się, a na otwartej przestrzeni tworzą klin. Gracz ma jedynie pośrednią kontrolę nad 

kształtem formacji. Gracz kontroluje, dokąd zmierza drużyna, a sztuczna inteligencja określa wzór 

formacji, którego należy użyć. Gra jest również niezwykła, ponieważ jej formacje kontrolują ostateczną 

lokalizację postaci dopiero po ich przesunięciu. Podczas ruchu jednostki poruszają się niezależnie i 

mogą zapewnić sobie wzajemną osłonę na żądanie. 

TAKTYCZNA I STRATEGICZNA AI 

Jeśli wczesne gry RTS były pionierami sztucznej inteligencji w grach, wykorzystując odnajdywanie 

ścieżek, to gry pod koniec lat 90. robiły to samo z taktyczną sztuczną inteligencją. Mapowanie wpływów 

zostało opracowane do użytku w grach RTS i dopiero niedawno zaczęło być interesujące dla innych 

gatunków (zwykle w formie taktyki punktów orientacyjnych). Do tej pory wyniki taktycznej i 

strategicznej sztucznej inteligencji były głównie wykorzystywane do kierowania odnajdywaniem 

ścieżek. Wczesnym przykładem była Total Annihilation, gdzie jednostki uwzględniają złożoność terenu 

podczas opracowywania ścieżek; prawidłowo poruszają się po wzgórzach lub innych formacjach 

skalnych. Ta sama analiza służy również do kierowania strategicznych decyzji w grze. Drugim 

powszechnym zastosowaniem jest wybór lokalizacji pod budowę. Dzięki mapie wpływów pokazującej 

obszary pod kontrolą znacznie łatwiej jest bezpiecznie zlokalizować ważny obiekt budowlany. Podczas 

gdy jeden budynek zajmuje tylko jedną lokalizację, ściany są częstą cechą wielu gier RTS i są trudniejsze 

w obsłudze. Na przykład ściany w Warcraft zostały zbudowane wcześniej przez projektanta poziomów. 

W Empire Earth [179] sztuczna inteligencja była odpowiedzialna za budowę murów, wykorzystując 

kombinację mapowania wpływów i rozumowania przestrzennego (AI próbowała umieszczać mury 

między budynkami ekonomicznie wrażliwymi a prawdopodobnymi pozycjami wroga). Dużo mówiło się 

w kręgach AI w grach o używaniu analizy taktycznej do planowania manewrów wojsk na dużą skalę – 

na przykład wykrywaniu słabych punktów w formacji wroga – i rozmieszczaniu jednostek całej strony, 

aby to wykorzystać. Do pewnego stopnia odbywa się to w każdej grze RTS: AI będzie kierować jednostki 

tam, gdzie myśli, że jest wróg, zamiast po prostu zmieść je na mapie w losowe miejsce. Jest to 

kontynuowane w grach takich jak Empire: Total War [186], w których sztuczna inteligencja spróbuje 

manewrować poza zasięgiem broni rakietowej i armat przed rozpoczęciem ataków na wiele flanków. 

Jest to jeszcze trudniejsze w poziomach reprezentujących bitwy morskie, w których ważnym 

czynnikiem jest przeważający wiatr. Istnieje potencjał, aby pójść jeszcze dalej i mieć sztuczną 

inteligencję uzasadnienie możliwych strategii ataku w świetle analizy taktycznej i tras, które każda 

jednostka musiałaby obrać, aby wykorzystać wszelkie słabości. Widziałem kilka przykładów gier, które 

ewidentnie zaszły tak daleko. Ponieważ analiza taktyczna jest tak mocno powiązana z grami RTS, 



dyskusja w Części 6 była ukierunkowana na ten gatunek. Pozostaje tylko przeanalizować zachowanie, 

którego oczekujesz od strony kontrolowanej przez komputer i wybrać odpowiedni zestaw analiz do 

wykonania. 

PODEJMOWANIE DECYZJI 

Istnieje kilka poziomów, na których podejmowanie decyzji musi odbywać się w grze RTS, więc prawie 

zawsze wymagają one wielopoziomowego podejścia AI. Niektóre proste decyzje są często wykonywane 

przez poszczególne postacie. Na przykład łucznicy w Warcraft podejmują własne decyzje, czy utrzymać 

swoją lokalizację, czy ruszyć do przodu, aby zaatakować wroga. Na poziomie średniozaawansowanym 

formacja lub grupa postaci może wymagać podjęcia pewnych decyzji. W Full Spectrum Warrior cała 

drużyna może podjąć decyzję o ukryciu się, gdy zostanie wystawiona na ostrzał wroga. Ta decyzja 

przechodzi następnie na każdą indywidualną postać, aby zdecydować, jak najlepiej się ukryć (na 

przykład leżeć na ziemi). Większość trudnych decyzji podejmowanych jest na poziomie całej drużyny w 

grze. Zazwyczaj w tym samym czasie będzie się działo wiele różnych rzeczy: właściwe zasoby wymagają 

zebrania, badania muszą być pokierowane, budowa powinna być zaplanowana, jednostki muszą być 

wyszkolone, a siły muszą być zebrane do obrony lub ataku. Dla każdego z tych wymagań tworzony jest 

komponent AI. Złożoność tego jest bardzo zróżnicowana w zależności od gry. Aby ustalić kolejność 

badań, moglibyśmy na przykład użyć punktacji liczbowej dla każdego postępu i wybrać następny postęp 

o najwyższej wartości. Alternatywnie moglibyśmy mieć algorytm wyszukiwania, taki jak Dijkstra, aby 

wypracować najlepszą ścieżkę od obecnego zestawu znanych technologii do technologii celu. W grach 

takich jak Warcraft każdy z tych modułów AI jest w dużej mierze niezależny. Sztuczna inteligencja, która 

planuje zbieranie zasobów, nie planuje z wyprzedzeniem zgromadzić określonego zasobu na późniejsze 

prace budowlane. Po prostu przypisuje zrównoważony wysiłek w celu zebrania dostępnych zasobów. 

Wojskowe dowództwo AI również czeka, aż zgromadzi się wystarczająca ilość sił, zanim zaatakuje 

wroga. Gry takie jak Warcraft 3: Reign of Chaos  wykorzystują centralnie sterującą sztuczną 

inteligencję, która może wpływać na niektóre lub wszystkie moduły. W tym przypadku ogólna sztuczna 

inteligencja może zdecydować, że chce grać w ofensywną grę, i w tym celu zniekształci wysiłek 

konstrukcyjny, szkolenie jednostek i sztuczną inteligencję wojskową. W grach RTS różne poziomy AI są 

często nazywane stopniami wojskowymi. Dowodzić będzie generał lub pułkownik, a niżej możemy mieć 

dowódców lub poruczników, aż do pojedynczych żołnierzy. Chociaż to nazewnictwo jest powszechne, 

prawie nie ma zgody co do tego, jak powinien nazywać się każdy poziom, co może być bardzo mylące. 

W jednej grze całe przedstawienie może kontrolować ogólna sztuczna inteligencja. W innej grze jest to 

po prostu sztuczna inteligencja odpowiedzialna za działania militarne, pod przewodnictwem króla lub 

prezydenta AI. Wybór technologii podejmowania decyzji odzwierciedla to, co w innych grach. 

Zazwyczaj większość decyzji podejmowanych jest za pomocą prostych technik, takich jak maszyny 

stanów i drzewa decyzyjne Markowa lub inne metody probabilistyczne są bardziej powszechne w grach 

RTS niż w innych gatunkach. Podejmowanie decyzji na potrzeby rozmieszczenia wojskowego jest często 

prostym zestawem reguł (czasami systemem opartym na regułach, ale zwykle zakodowanymi na stałe 

instrukcjami IF-THEN) opartymi na wynikach silnika analizy taktycznej. 

MOBA 

Internetowe areny bitewne dla wielu graczy zyskały na znaczeniu na początku 2010 roku, stając się 

jednym z najważniejszych gatunków gier. To, co początkowo zaczęło się jako „Defense of the Ancients” 

- mod/mapa generowana przez graczy do Warcraft III - zyskało na znaczeniu wraz z głównym 

konkurentem League of Legends i opracowanym przez studio sequelem, Dota 2 [195]. Pomimo 

pośpiechu w rywalizacji w tym popularnym nowym gatunku, niewiele innych gier odniosło znaczący 

sukces komercyjny. Chociaż gorączka złota przeszła (w szczególności do strzelanek opartych na 

bohaterach, a następnie do szału Battle Royale), w momencie pisania tego tekstu gry MOBA są nadal 



najważniejszym gatunkiem gier pod względem e-sportu. Spośród 20 turniejów e-sportowych z 

najwyższymi nagrodami pieniężnymi, 18 to turnieje typu MOBA. Geneza tego gatunku w strategii czasu 

rzeczywistego przenosi się na sztuczną inteligencję. W grze występują dwa rodzaje postaci: 

bohaterowie i creepy (w zależności od gry mogą być również nazywane sługami lub mobami). 

Bohaterowie mają być kontrolowani przez gracza. Boty AI zostały opracowane, aby nimi grać, ale nie 

są jeszcze konkurencyjne z ludzkimi graczami. Creepy są porównywalne z pojedynczymi jednostkami 

w grze RTS. Poruszają się po ustalonej linii lub czają się gdzieś w pozostałej części mapy (znanej jako 

dżungla w Dota i League of Legends). Creepy z linii zazwyczaj należą do jednej z drużyn graczy i będą 

atakować tylko członków drugiej drużyny (bohaterów lub creepów). Pełzacze z dżungli zaatakują 

każdego, zarówno w zasięgu wzroku, jak i gdy zostaną zaatakowane. Gdy są w stanie ataku, skrada się 

w dżungli atakuje najbliższego gracza. Creepy są zaprojektowane tak, aby były proste i łatwe do 

przewidzenia. Częścią umiejętności w grze jest manipulowanie creepami, przewidywanie ich ataków, 

przekierowywanie ich agresji. Z tego powodu zwykle stosuje się najprostsze możliwe techniki sztucznej 

inteligencji. Pełzanie nie powinno zachowywać się w wyrafinowany sposób. Powinny zachowywać się 

tak, jakby zostały zaimplementowane przez maszynę stanową. Ponieważ ruch creepów jest tak 

ograniczony (poruszanie się wzdłuż linii lub naprowadzanie na wroga), odnajdywanie ścieżki jest rzadko 

potrzebne. W grach inspirowanych Dotą drużyny mogą mieć kuriera: autonomiczną jednostkę, która 

wezwana do bohatera dostarcza dostawców. Ta postać może potrzebować nawigowania przez poziom, 

ale najczęściej jest zaimplementowana jako jednostka latająca, z minimalnym odnajdywaniem ścieżki. 

Ogólnie rzecz biorąc, wymagania AI w MOBA są zazwyczaj prostsze niż gry RTS, z których zostały 

wyprowadzone. Podobnie jak w przypadku gier RTS, w tym samym poziomie może działać wiele 

creepów. Ale ich sztuczna inteligencja rzadko potrzebuje czegoś bardziej wyrafinowanego niż 

podstawowe podejmowanie decyzji i sterowanie. 

SPORTY 

Gry sportowe mogą obejmować od głównych ligowych serii sportowych, takich jak Madden NFL 18 

[108], po symulatory bilarda, takie jak Mistrzostwa Świata w Snookera (ostatnia roczna premiera to 

[102]). Mają tę zaletę, że mają ogromną, łatwo dostępną wiedzę na temat dobrych strategii: 

profesjonaliści, którzy grają w tę grę. Ta wiedza nie zawsze jest jednak łatwa do zakodowania w grze, 

a oni stają przed dodatkowym wyzwaniem, jakim jest posiadanie graczy, którzy tego oczekują aby 

zobaczyć kompetencje na poziomie człowieka. W przypadku sportów zespołowych kluczowym 

wyzwaniem jest to, aby różne postacie reagowały na sytuację w sposób uwzględniający resztę zespołu. 

Niektóre sporty, takie jak baseball i piłka nożna, mają bardzo silne schematy zespołowe. Przykładem 

jest przykład podwójnej gry w baseball w Części 3. Rzeczywista pozycja obrońców będzie zależeć od 

miejsca uderzenia piłki, ale ogólny wzorzec ruchu jest zawsze taki sam. Dlatego gry sportowe zazwyczaj 

wykorzystują pewnego rodzaju wielopoziomową sztuczną inteligencję. Istnieje sztuczna inteligencja 

wysokiego poziomu podejmująca strategiczne decyzje (często przy użyciu pewnego rodzaju uczenia się 

parametrów lub działania, aby upewnić się, że rzuca wyzwanie graczowi). Na niższym poziomie może 

istnieć skoordynowany system ruchu, który odtwarza wzorce w odpowiedzi na zdarzenia w grze. Na 

najniższym poziomie każdy gracz będzie miał własną sztuczną inteligencję, aby określić, jak zmieniać 

zachowanie w ramach ogólnej strategii. Sporty inne niż drużynowe, takie jak tenis pojedynczy, pomijają 

warstwę środkową; nie ma zespołu do koordynowania. Rysunek przedstawia architekturę typowej 

sztucznej inteligencji gry sportowej. 



 

PRZEWIDYWANIE FIZYKI 

W wielu grach sportowych piłki poruszają się z dużą prędkością pod wpływem fizyki. Może to być piłka 

tenisowa, piłka nożna lub bilard. W każdym przypadku, aby sztuczna inteligencja mogła podejmować 

decyzje (przechwycić piłkę lub wypracować skutki uboczne uderzenia), musimy być w stanie 

przewidzieć, jak będzie się zachowywać. W grach, w których dynamika piłki jest złożona i stanowi 

integralną część gry (np. gry bilardowe i gatunki gier w golfa), może być konieczne uruchomienie fizyki 

w celu przewidzenia wyniku. Dla prostszych dynamik, takich jak baseball czy piłka nożna, można 

przewidzieć trajektorie piłki. W każdym przypadku proces jest taki sam, jak w przypadku 

przewidywania pocisków w rozdziale 3. Te same rozwiązania w zakresie strzelania, które stosuje się w 

broni palnej, można stosować w grach sportowych. 

PODRĘCZNIKI I TWORZENIE TREŚCI 

Wdrażanie solidnych podręczników jest częstym źródłem problemów związanych ze sztuczną 

inteligencją w sportach zespołowych. Poradnik składa się z zestawu wzorców ruchowych, z których 

zespół będzie korzystał w pewnych okolicznościach. Czasami playbook odnosi się do całej drużyny (np. 

ofensywna gra na linii bójki w piłce nożnej), ale często odnosi się do mniejszej grupy graczy (np. pick-

and-roll w koszykówce). Jeśli twoja gra nie zawiera wypróbowanych i przetestowanych zabaw, takich 

jak ta, dla fanów gry w świecie rzeczywistym będzie oczywiste, że kupią twój produkt. Sekcja 

skoordynowanego ruchu w rozdziale 3 zawierała algorytmy zapewniające, że postacie poruszają się we 

właściwym czasie. Zwykle musi to być połączone z systemem ruchu formacji z tego samego część u, 

aby upewnić się, że członkowie zespołu poruszają się w wizualnie realistycznych wzorach. Oprócz 

technologii umożliwiającej tworzenie podręczników, należy zadbać o to, aby sztuki mogły być w jakiś 

sposób napisane. Musi istnieć dobra ścieżka tworzenia treści, aby sztuki mogły wejść do gry. Zazwyczaj 

jako programista nie znasz wszystkich zagrań, które muszą dotrzeć do finałowej gry, i nie chcesz, aby 

testowanie każdej kombinacji było obciążone ciężarem. Odsłonięcie formacji i zsynchronizowany ruch 

są kluczem do umożliwienia ekspertom sportowym tworzenia wzorców do ostatecznej gry. 

STRATEGICZNE GRY TUROWE 

Turowe gry strategiczne często opierają się na tych samych technikach sztucznej inteligencji, które są 

używane w grach RTS. Wczesne gry turowe były albo wariantami istniejących gier planszowych (na 

przykład 3D Tic-Tac-Toe) albo uproszczonymi grami wojennymi (Computer Bismark był jednym z moich 

wczesnych ulubionych). Oba polegały na technikach minimaksowych używanych do grania w gry 

planszowe . W miarę jak gry strategiczne stawały się coraz bardziej wyrafinowane, liczba możliwych 



ruchów w każdej turze znacznie rosła. W ostatnich grach, takich jak Sid Meier's Civilization VI, gracz ma 

do dyspozycji niemal nieograniczoną liczbę możliwych ruchów w każdej turze, mimo że każdy ruch jest 

stosunkowo dyskretny (tj. postać przemieszcza się z jednego miejsca na siatce do drugiego ). W grach 

takich jak seria Worms sytuacja jest jeszcze szersza. Podczas tury gracza przejmują kontrolę nad każdą 

postacią i poruszają ją w trzecioosobowy sposób (na ograniczony dystans reprezentujący ilość czasu 

dostępnego w jednej turze). W takim przypadku postać może wylądować w dowolnym miejscu. Żadna 

technika minimaksowa nie może przeszukać drzewa gry o takim rozmiarze. Zamiast tego stosowane 

techniki są bardzo podobne do tych stosowanych w grze strategicznej czasu rzeczywistego. Gra turowa 

często wymaga tego samego rodzaju ruchu postaci AI. W grach turowych rzadko używa się 

wyrafinowanych algorytmów ruchu. Algorytmy ruchu kinematycznego, a nawet bezpośrednia 

aktualizacja pozycji (po prostu umieszczenie postaci w odpowiednim miejscu) są w porządku. Na 

wyższym poziomie planowanie tras, podejmowanie decyzji oraz taktyczna i strategiczna sztuczna 

inteligencja wykorzystują te same techniki i mają te same szerokie wyzwania. Rysunek przedstawia 

architekturę AI dla turowych gier strategicznych. Zwróć uwagę na podobieństwo między tą 

architekturą a architekturą RTS  

 

WYCZUCIE CZASU 

Najbardziej oczywistą różnicą między grami strategicznymi opartymi na turach a grami czasu 

rzeczywistego jest ilość czasu, jaką mają na swoją kolej zarówno komputer, jak i gracz. Biorąc pod 

uwagę, że nie próbujemy jednocześnie robić ogromnej liczby czasochłonnych czynności 

(renderowanie, fizyka, tworzenie sieci itp.), istnieje mniejsza potrzeba systemu zarządzania 

wykonaniem. Często używa się wątków systemu operacyjnego do uruchamiania procesów AI przez 

kilka sekund. Nie oznacza to jednak, że problemy z czasem nie wchodzą w grę. Gracze mogą normalnie 

zająć nieograniczoną ilość czasu, aby rozważyć swoje ruchy. Jeśli istnieje duża liczba możliwych 

jednoczesnych ruchów (takich jak ruchy wojsk, zarządzanie gospodarcze, badania, budowa, i tak dalej), 

gracz może poświęcić czas na optymalizację kombinacji, aby jak najlepiej wykorzystać turę. Aby 

konkurować z tym poziomem myślenia stosowanego, sztuczna inteligencja ma ciężką pracę. Część z 

tego można osiągnąć poprzez projektowanie gier: podejmowanie decyzji dotyczących struktury gry 

ułatwiającej tworzenie narzędzi AI, wybieranie właściwości fizycznych poziomu łatwych do analizy 

taktycznej, tworzenie łatwego do przeszukiwania drzewa badań, i używając długości skrętu 



które są na tyle małe, że liczba opcji ruchu dla każdej postaci jest możliwa do opanowania. To jednak 

zaprowadzi cię tylko do tej pory. W końcu potrzebne będzie bardziej znaczące zarządzanie 

wykonaniem. Podobnie jak w przypadku gry RTS, zazwyczaj istnieje szereg różnych narzędzi 

decyzyjnych działających w określonych aspektach gry: system ekonomiczny, system badawczy i tak 

dalej. W grze turowej warto mieć te algorytmy, które szybko zwracają wynik. Jeśli dostępny jest 

dodatkowy czas, mogą zostać poproszeni o dalsze przetwarzanie. Może to być szczególnie przydatne 

w przypadku systemu analizy taktycznej, którego obliczenia mogą trwać dłużej. 

POMOC GRACZOWI 

Inną funkcją sztucznej inteligencji w grach turowych (wykorzystywaną również w niektórych grach RTS, 

ale w znacznie mniejszym stopniu) jest pomaganie graczom w automatyzacji decyzji, którymi nie chcą 

się martwić. W Master of Orion 3 gracz mógł przydzielić SI szereg różnych zadań decyzyjnych. Sztuczna 

inteligencja wykorzystuje następnie tę samą infrastrukturę decyzyjną, której używa w przypadku sił 

wroga, aby pomóc graczowi. Wspieranie wspomagającej sztucznej inteligencji w ten sposób obejmuje 

tworzenie narzędzi do podejmowania decyzji, które mają niewielki lub żaden wkład strategiczny z 

narzędzi decyzyjnych wyższego poziomu. Jeśli na przykład mamy moduł AI do decydowania, na jakiej 

planecie zbudować kolonię, mógłby podjąć lepszą decyzję, gdyby wiedział, w jakim kierunku strona 

zamierza najpierw się rozwijać. Bez tej decyzji może wybrać obecnie bezpieczną lokalizację w pobliżu 

miejsca, w którym prawdopodobnie wybuchnie wojna. Jednak dzięki temu wkładowi z procesu 

decyzyjnego na wysokim szczeblu, gdy moduł jest używany do wspomagania gracza, musi określić, jaka 

będzie strategia gracza. Jest to bardzo trudne do zrobienia przez obserwację. Nie znam żadnych gier, 

które próbowały to zrobić. Master of Orion 3 wykorzystuje bezkontekstowe podejmowanie decyzji, 

więc ten sam moduł może być używany dla gracza lub strony wroga. 



Gatunki gier opartych na sztucznej inteligencji 

Większość gier jest dość skromna pod względem stosowanych technik sztucznej inteligencji i 

zachowań, które chcą osiągnąć. Wyróżniająca się i rzucająca się w oczy sztuczna inteligencja nie jest 

zwykle dobrą sztuczną inteligencją. Od czasu do czasu pojawiają się jednak gry, które zawierają 

określone techniki sztucznej inteligencji jako mechanikę gry. Wyzwanie polega na manipulowaniu 

umysłem postaci w grze. Jako programista AI byłoby wspaniale widzieć więcej tego rodzaju tytułu, ale 

jak dotąd było stosunkowo niewiele przykładów opartych na ograniczonej liczbie stylów gry. 

Przyjrzymy się dwóm opcjom rozgrywki skoncentrowanej na sztucznej inteligencji. Opisane gatunki 

reprezentuje tylko kilka tytułów, które odniosły sukces komercyjny. Nie jest jasne, czy powstanie więcej 

gier wykorzystujących dokładnie to samo podejście, chociaż każda z nich może zostać wydobyta w celu 

uzyskania ciekawego zachowania i rozgrywki, które można zastosować w bardziej popularnych 

gatunkach. Dla każdego typu gry opiszę zestaw technologii, które wspierałyby odpowiednią rozgrywkę. 

Chociaż niektóre szczegóły konkretnych gier z każdego gatunku są dostępne w domenie publicznej, 

wiele szczegółów algorytmicznych jest poufnych. Nawet jeśli informacje są dostępne, ograniczona 

liczba tytułów oznacza, że trudno jest ogólnie określić, co działa, a co nie. Jest zatem nieuniknione, że 

ta dyskusja będzie miała charakter spekulacyjny. Tutaj postaram się wskazać alternatywy. 

CHARAKTERY NAUCZANIA 

Nauczanie nieudolnej postaci działania zgodnie z twoją wolą pojawiło się w wielu grach. Oryginalna gra 

tego rodzaju, Creatures, została wydana w 1996 roku. Obecnie gatunek ten jest najbardziej znany z 

Black & White z 2001 roku. Niewielka liczba postaci (tylko jedna w Black & White) ma mechanizm 

uczenia się, który uczy się wykonywać czynności, które ma widziane, pod nadzorem gracza. 

Obserwacyjny mechanizm uczenia obserwuje poczynania innych postaci oraz gracza i stara się je 

naśladować. Kiedy odtwarza czynność, gracz może dać pozytywną lub negatywną informację zwrotną 

(zwykle uderzenie i łaskotanie), aby zachęcić lub zniechęcić do ponownego wykonania tego samego 

działania. 

REPREZENTOWANIE DZIAŁAŃ 

Podstawowym wymogiem uczenia się obserwacyjnego jest umiejętność reprezentowania działań w 

grze za pomocą dyskretnej kombinacji danych. Postać może wtedy nauczyć się naśladować te działania, 

prawdopodobnie z niewielkimi zmianami. Zazwyczaj akcje są reprezentowane przez trzy elementy 

danych: samą akcję, opcjonalny obiekt akcji i opcjonalny obiekt pośredni. Na przykład akcją może być 

„walka”, „rzut” lub „sen”; tematem może być „wróg” lub „kamień”; a pośrednim przedmiotem może 

być „miecz”. Nie każda akcja wymaga obiektu (na przykład sen), a nie każda akcja, która ma podmiot, 

ma również przedmiot pośredni (na przykład rzut). Niektóre działania mogą przybierać różne formy. 

Możliwe jest np. rzucenie kamieniem lub rzucenie kamieniem w konkretną osobę. Dlatego akcja rzut 

zawsze przyjmuje obiekt, ale opcjonalnie może również przyjmować obiekt pośredni. W trakcie 

realizacji dostępna jest baza działań. Dla każdego rodzaju akcji gra rejestruje, czy wymaga obiektu, czy 

obiektu pośredniego. Kiedy postać coś robi, można stworzyć strukturę akcji, aby ją reprezentować. 

Struktura akcji składa się z rodzaju akcji i szczegółów rzeczy w grze, które mają działać jako obiekt i 

pośredni obiekt, jeśli jest to wymagane. 

REPREZENTUJĄCY ŚWIAT 

Oprócz akcji, postacie muszą być w stanie zbudować obraz świata. To pozwala im powiązać działania z 

kontekstem. Na przykład nauka jedzenia jest dobra, ale nie wtedy, gdy jesteś atakowany przez wroga. 

To właściwy czas na ucieczkę lub walkę. Prezentowane informacje kontekstowe są zazwyczaj dość 

wąskie. Duże ilości informacji kontekstowych mogą poprawić wydajność, ale radykalnie zmniejszyć 



szybkość uczenia się. Ponieważ gracz jest odpowiedzialny za nauczanie postaci, gracz chce zobaczyć 

jakąś oczywistą poprawę w stosunkowo krótkim czasie. Oznacza to, że uczenie się musi odbywać się 

tak szybko, jak to możliwe, nie prowadząc do głupiego zachowania. Zazwyczaj wewnętrzny stan postaci 

jest zawarty w kontekście wraz z kilkoma ważnymi danymi zewnętrznymi. Może to obejmować 

odległość do najbliższego wroga, odległość do bezpieczeństwa (domu lub innych postaci), porę dnia, 

liczbę osób obserwujących lub inne wartości zależne od gry. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli postać nie 

otrzyma jakiejś informacji, to skutecznie ją zignoruje przy podejmowaniu decyzji. Oznacza to, że jeśli 

decyzja byłaby niewłaściwa w pewnych warunkach, warunki te muszą być przedstawione postaci. 

Informacje kontekstowe mogą być prezentowane postaci w postaci serii wartości parametrów (bardzo 

powszechna technika) lub w postaci zestawu dyskretnych faktów (podobnie jak reprezentacja akcji). 

MECHANIZM NAUKI 

Dla postaci możliwe są różne mechanizmy uczenia się. Opublikowane gry z tego gatunku 

wykorzystywały sieci neuronowe i uczenie drzew decyzyjnych, Naive Bayes i uczenie się ze 

wzmocnieniem mogą być również interesującymi podejściami do wypróbowania. Jako obszerny 

przykład pracy przyjrzyjmy się szczegółowo wykorzystaniu sieci neuronowej w tej sekcji. W przypadku 

algorytmu uczenia sieci neuronowych istnieje połączenie dwóch rodzajów nadzoru: silnego nadzoru z 

obserwacji i słabego nadzoru z informacji zwrotnej od gracza. 

Architektura sieci neuronowych 

Chociaż w tego typu grach można używać wielu różnych architektur sieciowych, zakładam, że używana 

jest wielowarstwowa sieć perceptronowa, jak pokazano na rysunku.  

 

Zostało to zaimplementowane wcześniej i można je zastosować z minimalną modyfikacją. Warstwa 

wejściowa dla sieci neuronowej pobiera informacje kontekstowe ze świata gry (w tym wewnętrzne 

parametry postaci). Warstwa wyjściowa dla sieci neuronowej składa się z węzłów kontrolujących rodzaj 

akcji oraz obiekt i obiekt pośredni akcji (plus wszelkie inne informacje wymagane do utworzenia akcji). 

Niezależnie od uczenia się, sieć może być używana do podejmowania decyzji dotyczących postaci, 

podając bieżący kontekst jako dane wejściowe i odczytując akcję z danych wyjściowych. W sposób 

nieunikniony większość działań wyjściowych będzie nielegalna (może nie być w tym czasie możliwe lub 

nie ma takiego obiektu lub obiektu pośredniego), ale te, które są legalne, są przeprowadzane. Można 

próbować zniechęcić do nielegalnych działań, przechodząc przez słabo nadzorowany etap uczenia się 

za każdym razem, gdy zostanie to zasugerowane. W praktyce może to poprawić wydajność w krótkim 

okresie, ale może prowadzić do problemów ze stanami patologicznymi w dłuższej perspektywie. Nauka 



obserwacyjna Aby uczyć się przez obserwację, postać rejestruje działania innych postaci lub gracza. 

Dopóki te działania są w jego wizji, wykorzystuje je do uczenia się. Po pierwsze, postać musi znaleźć 

reprezentację dla akcji, którą widziała, oraz reprezentację dla aktualnego kontekstu. Następnie może 

trenować sieć neuronową za pomocą tego wzorca wejścia-wyjścia, jednorazowo lub wielokrotnie, aż 

sieć nauczy się prawidłowego wyjścia dla danych wejściowych. Wykonanie tylko jednego przejścia 

przez algorytm uczenia prawdopodobnie spowoduje bardzo niewielką różnicę w zachowaniu postaci. 

Z drugiej strony wykonywanie wielu iteracji może spowodować, że sieć zapomni o przydatnych 

zachowaniach, których już się nauczyła. Ważne jest, aby znaleźć rozsądną równowagę między 

szybkością uczenia się a szybkością zapominania. Gracze będą tak samo sfrustrowani koniecznością 

ponownego uczenia swojego stwora, jak oni, jeśli nauka jest bardzo powolna. 

Czytanie w myślach 

Jedną z istotnych kwestii związanych z uczeniem się przez obserwację jest określenie informacji 

kontekstowych, które pasują do obserwowanego działania. Jeśli postać, która nie jest głodna, zauważy 

jedzenie głodnej postaci, może nauczyć się kojarzyć jedzenie z brakiem głodu. Innymi słowy, twoje 

własne informacje kontekstowe nie mogą być dopasowane do czyichś działań. W grach, w których 

gracz sam uczy, ten problem nie pojawia się. Zazwyczaj gracz stara się pokazać postaci, co ma dalej 

robić. Można wykorzystać informacje kontekstowe postaci. W przypadkach, gdy postać obserwuje inne 

postacie, jej własna informacja kontekstowa jest nieistotna. W realnym świecie niemożliwe jest 

zrozumienie wszystkich motywów i wewnętrznych procesów kogoś innego, gdy widzimy jego działanie. 

Próbowalibyśmy zgadywać lub czytać w myślach, co muszą myśleć, aby wykonać to działanie. W 

sytuacji w grze jesteśmy w stanie wykorzystać niezmienione informacje kontekstowe obserwowanych 

postaci. Chociaż możliwe jest dodanie pewnej niepewności, aby przedstawić trudności w poznaniu 

myśli innych, w praktyce nie sprawia to, że postać wygląda bardziej wiarygodnie i może dramatycznie 

spowolnić tempo uczenia się. 

Nauka informacji zwrotnych 

Aby uczyć się przez informacje zwrotne, postać zapisuje listę wyjść, które stworzyła dla każdego z 

ostatnich wejść. Ta lista musi rozciągać się co najmniej o kilka sekund. Gdy gracz otrzyma informację 

zwrotną (na przykład uderzenie lub łaskotanie), nie ma sposobu, aby dokładnie wiedzieć, z której akcji 

gracz był zadowolony lub zły. Jest to klasyczny „problem przypisywania kredytów” w AI: w serii działań, 

jak możemy stwierdzić, które działania pomogły, a które nie? Prowadząc listę kilkusekundowych par 

wejścia-wyjścia, zakładamy, że informacja zwrotna od użytkownika jest związana z całą serią działań. 

Po nadejściu informacji zwrotnej sieć neuronowa jest szkolona (przy użyciu metody słabo 

nadzorowanej) w celu wzmocnienia lub osłabienia wszystkich par wejścia-wyjścia w tym czasie. Często 

przydatne jest stopniowe zmniejszanie ilości sprzężenia zwrotnego w miarę cofania się par wejścia-

wyjścia w czasie. Jeśli postać otrzyma informację zwrotną, najprawdopodobniej chodzi o akcję 

wykonaną sekundę lub dwie temu (jeszcze mniej czasu, a użytkownik nadal przeciągałby kursor w 

odpowiednie miejsce, aby go uderzyć lub połaskotać). 

PRZEWIDYWALNE MODELE UMYSŁOWE 

W przypadku tego rodzaju gier AI ma wspólny problem: trudno jest zrozumieć, jaki wpływ na postać 

będą miały działania gracza. W pewnym momencie gry wydaje się, że postać bardzo łatwo się uczy, 

podczas gdy w innych momentach wydaje się całkowicie ignorować gracza. Sieć neuronowa, na której 

działa postać, jest zbyt skomplikowana, by mogła być właściwie zrozumiana przez jakiegokolwiek 

gracza i często wydaje się, że robi coś złego. Oczekiwania graczy są istotną częścią tworzenia dobrej 

sztucznej inteligencji. Jak omówiono, postać może robić coś bardzo inteligentnego, ale jeśli nie jest to 

to, czego oczekiwał gracz, często będzie wyglądać głupio. W powyższych algorytmach informacja 



zwrotna od gracza jest rozdzielana na szereg działań typu input - output. Jest to powszechne źródło 

nieoczekiwanej wiedzy. Kiedy gracze przekazują informację zwrotną, nie są w stanie powiedzieć, którą 

konkretną akcję lub część akcji oceniają. Jeśli na przykład postać podnosi kamień i próbuje go zjeść, 

gracz uderza go, aby nauczyć go, że kamienie nie nadają się do jedzenia. Kilka chwil później bohater 

próbuje zjeść trujący muchomor. Gracz ponownie go uderza. Wydaje się logiczne dla gracza, że uczą 

postać, co jest dobre, a co złe do jedzenia. Bohater jednak rozumie tylko, że „jedzenie kamieni” jest 

złe, a „jedzenie muchomorów” jest złe. Ponieważ sieci neuronowe w dużej mierze uczą się przez 

uogólnianie, gracz po prostu nauczył postać, że jedzenie jest złe. Stworzenie powoli umiera z głodu, 

nigdy nie próbując jeść niczego zdrowego. Nigdy nie dostaje szansy na łaskotanie przez gracza za 

zjedzenie właściwej rzeczy. Te mieszane komunikaty są często źródłem nagłego i dramatycznego 

pogorszenia zachowań postaci. Podczas gdy gracz spodziewałby się, że postać będzie coraz lepiej 

zachowywać się we właściwy sposób, często szybko osiąga poziom plateau i czasami może się 

pogarszać. Nie ma ogólnej procedury rozwiązywania tych problemów. W pewnym stopniu wydaje się 

to być słabością tego podejścia. Można to jednak do pewnego stopnia złagodzić, używając 

„instynktów” (tj. ustalonych domyślnych zachowań, które działają dość dobrze) wraz z uczącą się 

częścią mózgu. Instynkty Instynkt to wbudowane zachowanie, które może być przydatne w świecie gry. 

Postać może na przykład otrzymać instynkt do jedzenia lub spania. Są to skutecznie przepisane pary 

wejścia-wyjścia, których nigdy nie można całkowicie zapomnieć. Mogą być wzmacniane w regularnych 

odstępach czasu poprzez nadzorowany proces uczenia się lub mogą być niezależne od sieci 

neuronowej i wykorzystywane do generowania okazjonalnych zachowań. W obu przypadkach, jeśli 

instynkt zostanie wzmocniony przez gracza, stanie się on częścią wyuczonych zachowań postaci i 

będzie wykonywany znacznie częściej. 

Mózg Śmierć Postaci 

Istnieją kombinacje uczenia się, które pozostawiają sieć neuronową w dużej mierze niezdolną do 

robienia niczego sensownego. Zarówno w Creatures, jak i Black & White możliwe jest uczynienie 

wyuczonej postaci bezsilną. Chociaż możliwe jest uratowanie takiej postaci, rozgrywka jest 

nieprzewidywalna (ponieważ gracz nie zna rzeczywistego wpływu ich opinii) i żmudna. Ponieważ 

wydaje się to nieuniknioną konsekwencją zastosowanej sztucznej inteligencji, warto uwzględnić ten 

wynik w projektowaniu gry. 

GRY W ZWIERZĘCIE I WYPADANIE 

Proste symulatory pasterskie istnieją od lat 80. XX wieku, ale na początku XXI wieku pojawiło się kilka 

bardziej udanych gier, aby poprawić stan wiedzy. Gry te polegają na przenoszeniu grupy postaci przez 

(zwykle wrogi) świat gry. Herdy Gerdy jest najbardziej rozwinięty, choć komercyjnie nie radził sobie 

dobrze. Pikmin , Pikmin 2 i niektóre poziomy Oddworld: Munch’s Oddysee używają podobnych technik. 

Stosunkowo duża liczba postaci ma proste indywidualne zachowania, które powodują pojawienie się 

na większą skalę. Postać będzie gromadzić się z innymi tego rodzaju, zwłaszcza gdy jest narażona na 

niebezpieczeństwo, i reagować w pewien sposób na graczy (albo uciekając przed nimi, jakby byli 

drapieżnikami, albo podążając za nimi). Postacie będą reagować i uciekać przed wrogami oraz 

wykonywać podstawowe sterowanie i unikanie przeszkód. Różne typy postaci są często tworzone w 

łańcuchu pokarmowym lub ekosystemie, a gracz stara się chronić jeden lub więcej gatunków zdobyczy. 

TWORZENIE STWORZEŃ 

Każda indywidualna postać lub istota składa się z prostych ram podejmowania decyzji kontrolujących 

portfolio zachowań sterujących. Proces decyzyjny musi reagować na świat gry w bardzo prosty sposób: 

może być zaimplementowany jako maszyna skończona (FSM) lub nawet drzewo decyzyjne. Maszyna 

skończonych stanów dla prostej istoty podobnej do owcy jest pokazana na rysunku. 



 

Podobnie zachowania związane z kierowaniem mogą być stosunkowo proste. Ponieważ tego rodzaju 

gry są zwykle rozgrywane na zewnątrz w obszarach o niewielkich ograniczeniach, zachowania związane 

z kierowaniem mogą działać lokalnie i można je łączyć bez skomplikowanego arbitrażu. Rysunek 

pokazuje zachowania związane z kierowaniem uruchamiane jako nazwa każdego stanu w FSM (pasanie 

może być zaimplementowane jako powolna wędrówka, od czasu do czasu zatrzymując się na jedzenie). 

Oprócz wypasu, każde zachowanie kierujące jest albo jednym z podstawowych zachowań dążących do 

celu (na przykład ucieczka) albo prostą sumą zachowań dążących do celu (takich jak stado). Zobacz 

rozdział 3 na temat ruchu, aby uzyskać więcej informacji. Rzadko potrzeba wyrafinowanej sztucznej 

inteligencji dla stworzeń w grze pasterskiej, nawet dla drapieżników. Gdy stworzenie jest w stanie 

autonomicznie poruszać się po świecie gry, zazwyczaj jest zbyt inteligentne, aby gracz mógł nim łatwo 

manipulować, a punkt gry jest zagrożony. 

STROJENIE STEROWANIA DLA INTERAKTYWNOŚCI 

W symulacjach animacji lub efektów tła w grze płynny ruch kierowniczy zwiększa wiarygodność. Jednak 

w kontekście interaktywnym gracz często nie może wystarczająco szybko zareagować na ruch grupy. 

Kiedy na przykład stado zaczyna się rozdzielać, trudno jest je okrążyć z wystarczającą prędkością, aby 

z powrotem je połączyć. Zapewnienie postaci takiej zdolności ruchowej naraziłoby na szwank inne 

aspekty projektowania gry. Aby uniknąć tego problemu, zachowania układu kierowniczego są 

zazwyczaj sparametryzowane tak, aby były mniej płynne. Postacie poruszają się małymi zrywami, a ich 

chęć tworzenia spójnych grup wzrasta. Dodanie przerw w ruchu postaci spowalnia ich ogólny postęp i 

pozwala graczowi okrążać je i manipulować ich akcjami. Można to osiągnąć, zmniejszając tempo ich 

ruchu, ale często wygląda to sztucznie i nie pozwala na ciągły ruch z pełną prędkością, gdy są 

bezpośrednio ścigani. Poruszanie się w zrywach daje również stworzeniu atmosferę ukradkową i 

nerwową, co może być korzystne. Zarówno pod względem szybkości, jak i spójności, ważne jest 

zmniejszenie bezwładności poruszających się postaci. Podczas gdy ptaki w symulacjach stada zazwyczaj 

mają dużą bezwładność (zmiana prędkości lub kierunku wymaga dużo wysiłku), stworzenia, którymi 

manipuluje gracz, muszą mieć możliwość nagłego zatrzymania się i odejścia w nowym kierunku. Przy 

dużej bezwładności decyzja, która prowadzi istoty do zmiany kierunku, będzie miała konsekwencje dla 

wielu klatek i może wpłynąć na ruch całej grupy. Przy małej bezwładności ta sama decyzja jest łatwo 

odwracana, a konsekwencje są mniejsze. Może to dawać mniej wiarygodne zachowanie, ale jest 

łatwiejsze (a przez to mniej frustrujące) dla gracza do kontrolowania. Warto zauważyć, że istnieją 



prawdziwe międzynarodowe zawody pasterskie, które wymagają lat szkolenia. Trudno zagonić garstkę 

prawdziwych owiec. Gra prawdopodobnie nie powinna wymagać tego samego poziomu umiejętności, 

aby była grywalna. 

STABILNOŚĆ ZACHOWANIA STEROWANIA 

Ponieważ podejmowanie decyzji i kierowanie zachowaniami grupy stworzeń staje się bardziej 

wyrafinowane, często pojawia się punkt, w którym grupa wydaje się nie być w stanie samodzielnie 

działać rozsądnie. Często charakteryzuje się to nagłymi zmianami w zachowaniu i pojawieniem się 

niestabilnego tłumu. Te niestabilności są spowodowane propagacją decyzji przez grupę, często 

wzmacnianą na każdym kroku. Na przykład grupa owiec może się spokojnie paść. Jeden z nich zbliża 

się zbyt blisko swojego sąsiada, który odsuwa się, powodując ruch drugiego i tak dalej. Jak we 

wszystkich procesach decyzyjnych, wymagany jest pewien stopień histerezy, aby uniknąć 

niestabilności. Owca może być całkiem zadowolona z tego, że inni są bardzo blisko niej, ale zbliży się 

do nich (tj. utworzy stado), jeśli odejdą daleko. Zapewnia to zakres odległości, w których owca w ogóle 

nie zareaguje na sąsiada. Istnieje jednak pewien rodzaj niestabilności, która pojawia się w grupie 

różnych stworzeń, której nie można rozwiązać po prostu za pomocą histerezy w indywidualnych 

zachowaniach. Grupa stworzeń może wykazywać drgania, ponieważ każda z nich powoduje zmianę 

zachowania innej grupy. Drapieżnik może na przykład gonić stado ofiar, dopóki nie znajdą się poza 

zasięgiem. Ofiara przestaje się poruszać, jest bezpieczna i następuje opóźnienie, zanim drapieżnik się 

zatrzyma. Drapieżnik jest teraz bliżej, a ofiara znowu zaczyna się poruszać. Ten rodzaj oscylacji może 

łatwo wymknąć się spod kontroli i wyglądać sztucznie. Cykle, które obejmują tylko dwa gatunki, można 

łatwo dostosować, ale cykle, które pojawiają się tylko wtedy, gdy kilka gatunków jest razem, są trudne 

do debugowania. Większość programistów umieszcza różne stworzenia w pewnej odległości od siebie 

na poziomie gry lub używa tylko kilku gatunków na raz, aby uniknąć nieprzewidywalności, gdy wiele 

gatunków spotyka się jednocześnie. 

PROJEKTOWANIE EKOSYSTEMU 

Zazwyczaj w grze pasterskiej występuje więcej niż jeden gatunek stworzeń i to właśnie interakcje 

wszystkich gatunków sprawiają, że świat gry jest interesujący dla gracza. Jako gatunek zapewnia dużo 

miejsca na interesujące strategie: jeden gatunek może być wykorzystany do wpływania na inny, co 

może prowadzić do nieoczekiwanych rozwiązań zagadek w grze. W najbardziej podstawowym gatunku 

gatunek można ułożyć w łańcuch pokarmowy, w którym gracz często ma za zadanie chronić wrażliwą 

grupę stworzeń. Projektując łańcuch pokarmowy lub ekosystem gry, można wprowadzić efekty 

niepożądane, ale także pozytywne, ale nieoczekiwane. Aby uniknąć załamania na poziomie gry, gdzie 

wszystkie stworzenia są szybko zjadane, należy przestrzegać kilku podstawowych wskazówek. 

Rozmiar łańcucha pokarmowego 

Łańcuch pokarmowy powinien mieć dwa poziomy powyżej twoich podstawowych stworzeń i 

prawdopodobnie jeden poziom poniżej. Tutaj „główne stworzenia” odnoszą się do stworzeń, którymi 

gracz zwykle zajmuje się wypasem. Posiadanie dwóch poziomów nad stworzeniami pozwala na 

skontrowanie drapieżników przez inne drapieżniki (podobnie jak mysz Jerry używa buldoga Spike'a, 

aby wydostać się z kłopotów z kotem Tomem). Więcej poziomów i istnieje ryzyko, że „pomocny 

drapieżnik” nie będzie w pobliżu, aby pomóc. 

Złożoność zachowania 

Stworzenia znajdujące się wyżej w łańcuchu pokarmowym powinny zachowywać się prościej. Ponieważ 

gracz pośrednio wpływa na zachowanie innych stworzeń, staje się trudniejsze do kontrolowania wraz 



ze wzrostem liczby pośrednich. Przemieszczanie stada stworzeń jest wystarczająco trudne. Używanie 

tego stada do kontrolowania zachowania innego stwora zwiększa trudności, a następnie używanie tego 

stwora do wpływania na jeszcze innego – to naprawdę trudne zadanie. Zanim dotrzesz na szczyt 

łańcucha pokarmowego, stworzenia muszą wykazywać bardzo proste zachowania. Rysunek pokazuje 

przykładowe zachowanie na wysokim poziomie pojedynczego drapieżnika.  

 

Stworzenia znajdujące się wyżej w łańcuchu pokarmowym nie powinny pracować w grupach. Wynika 

to z poprzedniej wytycznej: grupy stworzeń pracujących razem prawie zawsze będą miały bardziej 

skomplikowane zachowanie (nawet jeśli pojedynczo są dość proste). Chociaż wiele drapieżników na 

przykład w Pikminie pojawia się w grupach, ich zachowanie rzadko jest skoordynowane. Działają po 

prostu jako jednostki. 

Granice sensoryczne 

Wszystkie stworzenia powinny mieć dobrze zdefiniowane promienie do zauważania rzeczy. Ustalenie 

limitu zdolności spostrzegania istoty pozwala graczowi lepiej przewidywać jego działania. Ograniczenie 

pola widzenia drapieżnika do 10 metrów pozwala graczowi na pokonanie stada na odległość 11 

metrów. Ta przewidywalność jest ważna w złożonych ekosystemach, ponieważ umiejętność 

przewidzenia, które stworzenia zareagują w jakim czasie, jest ważna dla strategii. Wynika z tego, że 

realistyczna symulacja zmysłów zwykle nie jest odpowiednia dla tego rodzaju gry. 

Zakres ruchu 

Stworzenia nie powinny z własnej woli oddalać się zbyt daleko. Im mniejsze zaplecze stwora, tym lepiej 

projektant poziomów może ułożyć poziom. Jeśli stworzenie może wędrować losowo, możliwe jest, że 

znajdzie się obok drapieżnika, zanim przybędzie gracz. Gracz nie doceni przybycia w miejsce, gdzie 

okaże się, że stado zostało już zjedzone. Ograniczenie zasięgu stworzeń (przynajmniej do czasu, gdy 

gracz na nie wpłynie) można również osiągnąć poprzez nałożenie granic świata gry (takich jak płoty, 

drzwi lub bramy). Zazwyczaj jednak stworzenia po prostu śpią lub stoją, gdy gracza nie ma w pobliżu. 

Kładąc wszystko razem 



Podobnie jak w przypadku wszystkich AI, najważniejszą częścią uzyskania grywalnej gry jest budowanie 

i ulepszanie postaci. Pojawiający się charakter gier pasterskich oznacza, że nie da się dokładnie 

przewidzieć zachowania, dopóki nie będzie można go zbudować i przetestować. Zapewnienie 

wspaniałych wrażeń z gry na ogół wymaga zdecydowanych ograniczeń w zachowaniu stworzeń w grze, 

poświęcając pewną wiarygodność dla grywalności. 


