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Abstrakt
Práce se zabývá problematikou umělé inteligence v real-time počítačových hrách. Projekt si klade za 
cíl vytvoření inteligentních počítačového protihráče v real-time prostředí multiagentních systémů.

Abstract
This work deals with an artificial intelligence problematics in real-time computer games. Goal of this 
project is a creation of an intelligent computer opponent in a real-time enviroment of a multiagent 
systems.
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1 Úvod
Na počátku vzniku informačních technologií byly počítače doménou pouze zainteresovaných vědců a 

výpočetní technika byla užívána jako nástroj pro rychlejší a přesnější zpracování dat. Postupně jak se 

počítače dostávaly více a více mezi obyčejné lidi, kteří ani nemuseli znát principy které za fungování 

výpočetní techniky stojí, ale uměli je uživatelsky využívat, počítače začaly sloužit i jako nástroj ke 

kterému nebyly původně vůbec určeny. Jako nástroj k poskytnutí jistého druhu zábavy a odreagování.

Začal vznikat nový způsob využití informačních technologií. Tvorba programů, které mají za 

úkol zabavit uživatele a poskytnout mu dostatek podnětů k tomu, aby dokázaly udržet jeho zájem.

S rozmachem nového odvětví  umělé  inteligence v informačních  technologií,  začal  vzrůstat 

zájem o tvorbu zábavných programů,  neboli  počítačových her,  které toto odvětví v určité míře  a 

rozsahu  využívají.  Tento  trend  je  dán  zřejmě  touhou  člověka  vytvořit  umělého  počítačového 

protivníka, který by se nikterak nelišil od toho lidského.

Umělá  inteligence  v informačních  technologiích  je  obor  informatiky  zabývající  se  snahou 

vytvořit  programy,  které vykazují  určité známky inteligence. Definice pojmu umělá inteligence je 

stále předmětem diskuze. V počítačových hrách se jedná především o snahu nasimulovat umělého 

protihráče, který je ideálně k nerozeznání od živého protivníka. Přístupů řešení umělé inteligence je 

nepřeberné množství. 

Hlavním cílem,  kterého jsem chtěl  v  mé  práci  dosáhnout,  bylo  vytvořit  počítačovou hru s 

uplatněním  multiagentních  systémů,  kde  by  se  agenti  postupem  času  učili  a  zdokonalovali  své 

schopnosti  řešit  dané  problémy.  Program,  je  pojat  ve  stylu  počítačové  hry  a  neklade  si  za  cíl 

konkurovat složitým studiím na téma evolučních algoritmů pro multiagentní systémy. Chtěl jsem, aby 

výsledná aplikace byla zábavnou ukázkou samoučícího multiagentního systému, do kterého by hráč 

mohl vstupovat a ovlivňovat děje v něm probíhající. Motivací bylo vytvořit hru, pokud možno pro 

laika  snadno  ovladatelnou  a  pochopitelnou,  aniž  by  musel  znát  cokoliv  z  teorie  multiagentních 

systému. Když jsem zvažoval, který obor umělé inteligence použít pro real-time počítačovou hru, 

multiagentní systémy se mi zdály jako dobrý základ  pro vytvoření takovéto hry.
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1.1 Formulace cíle
Jak  již  jsem  v  úvodu  nastínil,  smyslem  diplomového  projektu  je  vytvořit  program,  který  bude 

slučovat prvky umělé inteligence, grafické reprezentace a samotná náplň bude zábavná pro uživatele. 

Sloučením těchto prvků by měla vzniknout počítačová hra s využitím umělé inteligence.

 Princip,  na  kterém bude  hra  stát,  bude  svět  ve  kterém  budou  skupiny  agentů  pracovat, 

kooperovat a bojovat za účelem dosažení svých cílů. Toto je ukázkový případ využití multiagentních 

systémů  z oboru  umělé  inteligence.  Agenti  by  měli  využívat  evolučních  algoritmů  k  vlastnímu 

zdokonalován a učení během hry.

 Část, grafická reprezentace, se bude zabývat výstupy a ději, které budou ve hře probíhat a 

poskytovat  interakci  uživatele  s prostředím,  tedy  grafické  uživatelské  rozhraní.  Tato  část  by  se 

z pohledu  principu  a  funkčnosti  první  části  dala  téměř  vypustit  nebo  vytvořit  jen  okrajově,  ale 

vzhledem k tomu, že je tato práce mým projektem na ústavu počítačové grafiky a multimédií, nechtěl 

bych tuto část pojmout jen jako okrajovou, ale jako adekvátní k ostatním. V praxi je nakonec grafická 

podoba a uživatelské rozhraní hry nebo i více vědecky zaměřeného programu často alfou a omegou 

úspěšnosti celého projektu.

To, zda-li se podařilo tyto prvky sloučit dohromady a vytvořit tak počítačovou hru, která by 

uživatele zaujala, nechám na posouzení každého z vás.
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2 Multiagentní systémy

2.1 Distribuovaná umělá inteligence
Tento  vědní  obor  se  zabývá  spoluprací  totožných  nebo  odlišných  systémů  při  řešení  jednoho 

společného problému.  Jeho základem je studium různých druhů společenství,  které  mohou  být  z 

oblasti na první pohled vzdálených (sociologie, biologie) tak, aby realizovala systémy, které dokáží 

být efektivní a užitečné při řešení problémů.

Motivací pro tyto systémy se stal  mimo jiné také jeden z faktů z oblasti  biologie, který je 

definován takto : „Schopnost vzniklé skupiny výrazně převyšují prostý součet všeho, co je schopen 

dosáhnout každý z jejich členů“. Jinak řečeno, jedinci pracující ve skupině dosahují lepších výsledků, 

než kdyby na tom samém úkolu pracoval každý sám za sebe. Distribuovaná umělá inteligence se pak 

snaží tyto poznatky využít  při řešení problému technickými prostředky.

V  oboru  distribuované  umělé  inteligence  můžeme  najít  dva  rozdílné  přístupy   k  řešení 

problémů.  Jedná se  buď o řešení  problému metodou  Distribuovaného řešení  úloh nebo metodou 

Multiagentních systémů.

Metoda  distribuovaného  řešení  úloh  se  snaží  najít  způsob,  jak  pro  pevně  zvolenou  úlohu 

rozdělit  práci  tak,  aby  daná  úloha  byla  zdárně  vyřešena.  Tento  postup  umožňuje  řešit  pouze 

omezenou a přesně specifickou skupinu problémů. Hlavním předmětem práce je ale řešení pomocí 

multiagentních systémů

2.2 Multiagentní systém
Multiagentní  systém  je  systém  skládající  se  z několika  inteligentních  agentů,  kteří  jsou  schopni 

vzájemné spolupráce, která vede k řešení daného problému.

Spojením  několika  softwarových  agentů,  kteří  řeší  příbuzné  úkoly,  vznikne  multiagentní 

systém. Jako jednoduchý multiagentní sytém si můžeme představit mraveniště, kde královna, dělníci 

a průzkumníci představují jednotlivé agenty. Jednotlivé kasty mravenců samy o sobě moc nezmůžou, 

ale díky vzájemné spolupráci tvoří dohromady jeden fungující inteligentní celek.

Aby individuální  agenti  mohli  vzájemně spolupracovat a jejich jednotlivé výsledky se daly 

spojit ve výsledný požadavek, je potřeba se zaměřit na několik dílčích aspektů. 

Mezi základní oblasti výzkumu multiagentních systémů patří: 
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1. Individuální chování agentů: Jaké typy agentů se v multiagentních systémech vyskytují.

2. Zajištění správnosti a koherence: Ověření korektnosti agentů

3. Distribuované řešení požadavků: Jak efektivně zapojit skupinu agentů do řešení úloh.

4. Adaptace a učení agentů: Jak se agent zdokonaluje a poznává prostředí.

5. Komunikace mezi agenty: Protokoly komunikace a  výměny informací mezi agenty.

2.2.1 Model multiagentních systémů
Pokud se má vytvořit model multiagentního systému, je nutné vycházet z agenta jako prvku tohoto 

systému. Agent je prvek, který mění svůj vnitřní stav a vykonává akce podle vlastních rozhodnutí, 

která vždy směřují ke splnění některého z cílů. Modelování multiagentních systémů má proto hodně 

společného s modelováním otevřených a nedeterministických systémů. Pokud agent vykoná akci v 

nějakém stavu systémů, nemusí být tento systém transformován tak, jak agent předpokládal. To se 

vztahuje  k  omezeným znalostem agenta,  na  jejichž základě se  agent  rozhoduje.  Agent  si  vytváří 

vnitřní model prostředí, avšak tento model je pro něj otevřený,  protože neobsahuje všechny prvky, 

které mají vliv na celkovou činnost multiagentního systému.

Další významnou vlastností  multiagentních systémů je,  že agent může měnit  svoji  pozici  v 

systému.

2.2.1.1 Skupiny modelů multiagentních systémů

Modely multiagentních systémů  lze rozdělit do 4 skupin:

1. Fyzický model (model dostupnosti): Relace představuje dostupnost (vzájemnou fyzickou) 

dvou prvků.  Není  definovaná sémantika těchto relací.  Během simulace se mění  struktura 

modelu a tím i vzájemná dostupnost prvků.

2. Sémantický model: Relace umožňuje postihnout vliv prvku na chování jiného prvku. Jde o 

propojení senzorů a efektorů. Obecně platí, že dva prvky spolu mohou interreagovat, pokud 

jsou ve fyzickém kontaktu a existuje mezi nimi funkční vazba.

3. Sociální  model: Agenti  jsou  schopni  vytvářet  sociální  skupiny  se  společnými  normami. 

Agent může být součástí jedné nebo více sociálních skupin a nebo také žádné. Relace jsou 

dány vztahy mezi agentem a skupinou.

4. Kulturní model: multiagentní systém je definován jako množina agentů s rozdílnými rolemi, 

pravomocemi  a  cíli  a  jejich  vztahem vzhledem k  těmto  rolím.  Příkladem je  modelování 

hierarchické  struktury  rozhodování  nebo  autoritativní  vliv  některých  agentů  vůči  jiným. 

Sociální a kulturní modely existují jen v mentálních stavech agentů. Tyto modely si vytváří 
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agenti samostatně během své činnosti v multiagentním systému a jakékoliv nastavení vazeb 

(sociálních a kulturních) při vytváření modelu nebo během simulace by bylo nepřípustným 

zásahem do agentovy autonomie.

2.2.1.2 Prostředí 

Prostředím nazýváme vše, s čím agent přichází do styku. Prostředí může být:

1. Plně nebo částečně pozorovatelné:  Plně pozorovatelné je prostředí  tehdy,  může-li  agent 

sledovat jeho kompletní stav.

2. Statické nebo dynamické:  Statické prostředí se může měnit pouze s akcemi agenta.

3. Deterministické  nebo nedeterministické: V deterministickém prostředí  je  jeho  stav dán 

pouze předchozím stavem a vykonanou akcí.

4. Diskrétní  nebo spojité:  Diskrétní prostředí  má  konečnou nebo spočetnou množinu  stavů 

například binární řetězec údajů ze senzorů.

2.2.2 Komunikace v multiagentních systémech
V multiagentních systémech tvoří okolí agenta i ostatní agenti, kteří jsou v tomto systému. Záměrem 

agenta  tedy může  být  i  změna  vnitřního  (mentálního)  stavu jiného agenta.  Existují  dva způsoby 

ovlivnění:

1. Nepřímé: Agent mění stav okolí jiného agenta, aby tento při kontaktu s okolím změnil svůj 

postoj žádaným směrem.

2. Přímé: Agent působí přímo a jediným možným způsobem je komunikace.

2.2.2.1 Dialogy a zprávy

Důvodů ke komunikaci může být několik. Rozeznáváme šest základních typů dialogu:

1. Dotazování: Hledání informace tam, kde agent věří, že je.

2. Hledání informace: Společné pátrání agentů po informaci, kterou nemají

3. Přesvědčování: Snaha agenta o získání jiného agenta pro svůj záměr.

4. Vyjednávání: Agenti vyjednávají o podmínkách sdílení sdílení prostředků nebo o poskytnutí 

služeb tak, aby všichni dosáhli maximálního zisku.

5. Porada: Cílem je nalezení řešení problému, které je v zájmu všech. Agenti poskytují  své 

znalosti a schopnosti a usnáší se na dalším postupu.
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6. Eristický  dialog: Je  dialog  s  expresivní  výměnou  informace  za  účelem dosažení  svých 

záměrů (hádka).

Vlastní komunikace je proces, během kterého si dva nebo více agentů vyměňují informace ve 

formě  elementárních  komunikačních  zpráv  –  tzv.  řečových  aktů.  Každá  elementární  zpráva  má 

odesílatele, příjemce, obsah a informaci o typu, který určuje význam obsahu zprávy.  Pokud chce 

agent komunikovat, musí mít schopnost nalézt partnera vhodného pro záměr.

2.3 Agent
Agent je chápán jako samostatná entita umístěná do určitého prostředí, která může vykonávat nějakou 

činnost. Inteligentní agenti jsou agenti, kteří vykonávají svojí činnost za účelem splnění svých úkolů. 

To znamená,  že inteligentní  agent  musí  chápat své okolí  a  na základě podnětů zvenčí  vykonávat 

příslušné akce pro splnění cíle. Podněty mohou přicházet v mnoha podobách – vizuální, mluvené, 

textové  apod.  Rozhodování  probíhá  také  několika  způsoby  v  závislosti  na  tom,  zda  má  agent 

kompletní nebo jen částečnou znalost svého prostředí, zda jedná sám, spolupracuje nebo soutěží s 

ostatními agenty apod.

Stejně jako u jiných termínů z oblasti  umělé inteligence, ani zde neexistuje přesná definice 

pojmu agent. Sice existuje mnoho podrobných specifikací vlastností agenta, ale žádná z nich není 

absolutně  obecná.  Důvod  je  zřejmě  to,  že  problematika  multiagentních  systémů  není  ještě  zcela 

prozkoumána a během času se postupně vyvíjí a mění.

Níže uvedu jednu z obecně známých definic, tak jak je uváděna v odborné literatuře [3]:

Definice 1 Agent je hardwarový nebo softwarový systém, který splňuje následující:

• Je autonomní, protože řídí svoje akce bez přímého zásahu člověka;

• Sociální, protože je schopen interakce s ostatními agenty případně s lidmi.

• Je proaktivní, protože reakci agenta na podnět z okolí neurčuje pouze momentální stav, ale  

jeho chování je řízeno cíli v tom smyslu, že agent může sám převzít iniciativu při řízení 

• je reaktivní s ohledem na to, že agenti vnímají svoje okolí a reagují včas na podněty a změny  

okolí
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Základní charakteristiky agenta:

1. Autonomnost: Agenti  jsou proaktivní,  cílově orientované moduly,  schopné samostatného 

řešení  určitých  úloh  bez  nezbytné  komunikace  s  okolím,  avšak  schopní  komunikace, 

koordinace činnosti  či  kooperace s  jinými  agenty v rámci  určité komunity.  Mají  možnost 

dobrovolně vstupovat a opouštět komunitu, poskytovat či požadovat výsledky.

2. Reaktivita: Agenti jsou aktivováni událostmi, schopni reakce v souladu s vnímáním reálného 

času.

3. Intencionalita: Schopnost mít na paměti dlouhodobé cíle, organizace chování k dosahování 

těchto cílů, formulace vlastních plánů a využití svých úsudků.

4. Schopnost  sociálního chování:  Agenti  jsou schopni  spolupráce pro dosažení  společných 

cílů, udržování informace o jiných agentech a vytváření úsudků o nich, sdružování do koalic 

a týmů, od nichž očekávají vzájemný prospěch.

Ilustrace 2.1: Rozdělení agentů

Agenty lze tudíž dále rozlišit na následující typy:

• Agent inteligentní: Má schopnost plnit cíle s využitím logické dedukce. Agentovy záměry 

vznikají s účelem pro který byl vytvořen. Tyto záměry však nemusí mít vždy pevně dané, ale 

může je také přijímat od okolních agentů a dále se jimi řídit.
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• Agent reaktivní: Má schopnost reakce na podněty (viz.  Ilustrace 2.2).  Agent může mít  i 

vnitřní stav, podle kterého se následně rozhoduje o dalších akcích. Poté se jedná o reaktivního 

agenta se stavem (viz. Ilustrace 2.3).

• Agent  deliberativní:  Má  schopnost  plánovat  postup  svých  akcí,  provádět  výpočty, 

ovlivňovat prostředí tak, aby získal výhodu (proaktivita). Interní stav agenta tedy obsahuje 

jak model prostředí a vnitřní stav, tak i seznam cílů a plánů k jejich dosažení. Na základě 

vjemů z prostředí jsou přehodnocovány cíle a upravovány plány.

• Agent kognitivní: Má schopnost vyvozovat logické závěry ze svých pozorování okolního 

prostředí. Je schopen se učit a vytvářet bázi znalostí (ukládá tam informace a znalosti získané 

dedukcí). Musí mít deliberativní schopnosti. Pak může provádět vnitřní akce jako je analýza 

scény, překlad a získávání dalších znalostí.

• Agent  racionální: Musí  mít  všechny  výše  uvedené  schopnosti.  Jeho  struktura  obsahuje 

plánovací jednotku i kognitivní jednotku včetně báze znalostí. Na základě svých poznatků je 

schopen se učit, a pak racionálním způsobem plánovat svou činnost pro dosažení cílů. Na 

pomyslné hierarchii agentů stojí nejvýše (viz. Ilustrace 2.1).

Ilustrace 2.2: Reaktivní agent
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Ilustrace 2.3: Reaktivní agent se stavem

2.3.1.1 Sociální znalosti a jejich úloha

Znalosti agenta lze rozdělit na:

1. Problémově-orientované  znalosti: “Asociální”  typ  znalostí  sloužící  k  lokálnímu, 

samostatnému řešení úloh (např. poskytování expertizy,  hledání ve vlastní databázi agenta 

atd.)

2. Znalosti o sobě samém : Znalosti o vlastním chování, vnitřním stavu, závazcích apod.

3. Sociální  znalosti: Znalosti  o  chování  jiných  agentů,  o  jejich  schopnostech,  zatížení, 

zkušenostech, závazcích, o jejich znalostech, záměrech a víře.

Sociální znalosti umožňují agentům:

1. Delegovat odpovědnost.

2. Dekomponovat úlohu na jednodušší úlohy.

3. Kontrahovat optimálně spolupracující agenty.

4. Formovat týmy a koalice.

5. Vyhledávat chybějící informace.

2.3.1.2  Plánování 

Jednou  z  instancí  chování  inteligentního  agenta  je  vzájemný  vztah  mezi  agentem  samotným, 

prostředím a úlohou (viz Ilustrace 2.4).
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Ilustrace 2.4: Vztah mezi agent, prostředí, úloha.

Plán není nic jiného než úvaha o hypotetickém vzájemném vztahu mezi agentem a prostředím 

při respektování dané úlohy.  Motivací tohoto procesu je vytvoření  možného sledu akcí,  které pro 

dosažení záměru změní prostředí.

Plánování bere v úvahu možné interakce mezi komponentami. Na následujícím obrázku (viz. 

Ilustrace 2.5)  je  uveden příklad plánování.  Uzly zde reprezentují  stavy,  šipky akce,  start  a  finish 

představují počáteční a koncový stav a cesta řešení určuje plán.

Ilustrace 2.5: Znázornění plánu

2.3.2 Formální specifikace reaktivního agenta
Chceme-li použít více formálnější popis reaktivního agenta, můžeme definovat následující formální 

definice:

Množina všech stavů prostředí, ve kterém se agent může pohybovat, je značena písmenem E. V 

každém časovém okamžiku se může prostředí nacházet pouze v jednom stavu z množiny E. Agent 

svými schopnostmi rozeznává určitý, mnohdy limitovaný počet vjemů. Formálně tedy agent rozkládá 

množinu  E  na  soustavu  konečného  počtu  vnímaných  stavů  T.  Agent  tento  rozklad  uskutečňuje 

pomocí mapovací vjemové funkce:
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vjem : E → T

Každý rozpoznaný stav má za  následek změnu vnitřního stavu agenta. Pokud množinu všech 

vnitřních stavů označíme I, můžeme definovat funkci:

změnastavu : T x I → I

Na základě stavu, ve kterém se agent nachází, a přijatého podnětu může vykonávat agent různé 

úlohy, neboli akce. Množinu všech agentních akcí značím symbolem A. Mapovací funkce pak bude 

mapovat množinu stavů prostředí vnitřních stavů agenta na množinu vykonávaných akcí.

akce : T x I → A

Kromě změny vnitřního stavu má akce vliv na prostředí agenta. Mění jeho stav. Formálně lze 

tuto změnu popsat funkcí:

vlivnaprostředí : A x E → E

Reaktivní agent je podle poté  podle práce [2] charakterizován šesticí:

{T, A, I, vjem, zmenastavu, akce}

2.3.2.1 Chování reaktivního agenta

Pokud  se  chceme  podívat  na  chování  reaktivního  agenta,  můžeme  ho  charakterizovat  jako 

posloupnost akcí, které prostředí agent vykonává. Má-li být agent do jisté míry racionální, musí jeho 

chování  sledovat  určité  cíle  nebo skupinu cílů.  Cíl  je  pak  charakterizován jako určitá  specifická 

konfigurace prostředí, ve kterém se agent pohybuje. Formálně lze říci, že se jedná o množinu stavů 

prostředí, označíme ji symbolem C, která je podmnožinou všech stavů prostředí.

Jedna z možností, jak cíl charakterizovat, je definovat formuli (tvrzení), která je pravdivá ve 

stavech, které náleží množině C, a nepravdivá pro všechny ostatní stavy.

Cíl  s= pravda provšechna s∈C

Cíl  s=nepravda provšechny s∈T a zároven pro všechna s∉C
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Cíl nemusí mít nutně charakter jednorázové konfigurace, po jejichž dosažení agent skončí, ale 

může mít například charakter udržovací funkce a může probíhat donekonečna.

2.3.3 Deliberativní agent
Deliberativní agent je charakterizován jako entita, která je schopna uvažovat o svých dlouhodobých 

záměrech. Agent si uchovává symbolickou reprezentaci prostředí, vnitřních stavů a znalostí, na nichž 

vytváří plány pro dosažení cílů.

Deliberativní  agent  stejně  jako  reaktivní  nemá  žádnou  bázi  znalostí,  ale  má  informaci  o 

aktuálním  stavu  prostředí.  Hlavní  rozdíl  mezi  těmito  dvěma  druhy  agentů  je  tedy  v  tom,  že 

deliberativní agent svou činnost k dosažení nějakého cíle plánuje.

Deliberativní agent je v práci [2] formálně popsán následujícím způsobem:

Je dána množina tvrzení L v systému tradiční predikátové logiky prvního řádu a D=L  

je množina takových jazyků. Vnitřní stav agenta je charakterizován jako prvek z množiny D.

Vjemová funkce uvažujícího agenta je definována stejně jako u reaktivního, tedy funkcí:

vjem : E → T

Stejně jako u reaktivního agenta má senzorický vjem za následek změnu vnitřního stavu, při 

kterém uvažující agent aktualizuje svou databázi tvrzení o světě.

zmenastavu : T x D → D

Výběr  akce je  pak  ovlivněn stavem interních  reprezentací  o  vnějším světě.  Lze  jej  zapsat 

předpisem:

akce : D → A

Deliberativní agent je pak definován jako šestice:

{T, A, D, vjem, zmenastavu, akce}

Rozdíl od reaktivního agenta je v postupu při výběru akce. Deliberativní agent se snaží 

aplikovat dedukcí pravidla, která jsou v daném stavu aplikovatelná takovým způsobem, aby dosáhl 
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cíle. Formálně řečeno, pokud je i  prvek množiny D a   je množina deduktivních pravidel 

agenta, potom agent modifikuje databází posloupností:

1 ,2 , .. , c /i ├ Ac 

kde   je cílová formule, která musí být platná v databázi n∈D .

Databáze D reprezentuje stav a různá tvrzení o světě v průběhu řešení problému. Podstatou 

uvažujícího agenta je dokázat formuli aplikací akčních pravidel z množiny Ac .

U deliberativního  agenta se rovněž předpokládá a požaduje určitý stupeň proaktivity. Tedy 

vlastnosti, která umožňuje agentovi měnit prostředí tak, aby získal určitou výhodu.
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3 Genetické algoritmy

Genetické algoritmy jsou algoritmy inspirované přírodou a různými přírodními vědami. Jejich cílem 

je napodobit evoluci tak jak probíhá v přírodě. Jako teoretický podklad užívají teorii genetiky,  za 

jejímž zrodem stojí G. Mendel  a Darwinovu teorii přirozeného výběru. Teorie přirozeného výběru 

tvrdí, zjednodušeně řečeno, že rychlejší, silnější a inteligentnější jedinci mají větší šanci na přežití 

v dynamickém  a  neustále  se  měnícím  prostředí,  než  jedinci  pomalejší,  slabší  a  hloupější.  Tito 

neúspěšní  jedinci  ve  svém  prostředí  přežívají  spíše  díky  tomu,  že  mají  štěstí,  než  díky  svým 

vlastnostem.  Proto se  reprodukce zúčastňují  také,  avšak v menší  míře,  než jedinci  úspěšnější.  G. 

Mendel se proslavil objevem mechanismu přenosu charakterových vlastností z rodiče na potomka. 

Později se ukázalo, že za jednotlivé vlastnosti jsou zodpovědné geny, které jsou uspořádány lineárně 

v chromozomech.

V oblasti genetických algoritmů se proto také používají prostředky převzaté z těchto disciplín 

biologie.  Mluvíme  tedy o  jedincích v populaci.  (Pro  potřeby  genetických algoritmů  se  většinou 

provádí určité zjednodušení: každý biologický jedinec má obyčejně více druhů chromozomů – zde se 

předpokládají jedinci s jediným chromozomem, proto je možné oba pojmy „sjednotit“. Existují ale 

také implementace  genetických algoritmů s diploidními jedinci (s jedinci se dvěma chromozomy). 

Chromozomy  jsou  dále  tvořeny lineárně  uspořádanými  geny.  Stav  genu  reprezentujícího  určitou 

vlastnost (např. barvu vlasů) může nabývat několika hodnot, kterým se říká alely. Každý chromozom 

reprezentuje  jedno  potenciální  řešení  problému.  Význam a  výklad  formátu  chromozomů  –  jeho 

fenotyp – je  plně v rukou uživatele.  Proces  evoluce populace jedinců pak odpovídá prohledávání 

stavového prostoru.

3.1 Vlastnosti genetických algoritmů
Genetické algoritmy jsou metody pro prohledávání stavového prostoru aplikovatelné na širokou škálu 

typů  úloh  (nejsou  závislé  na  typu  řešeného  problému).  Nastavením jejich  parametrů  lze  upravit 

rovnováhu mezi  zaměřením na slibné oblasti  a  prohledáním co největší  části  stavového prostoru. 

Obou těchto vlastností genetické algoritmy používají ke svému prospěchu.

Mnoho  výzkumníků  i  praktiků  z  velice  rozmanitých  oborů  lidské  činnosti  si  genetické 

algoritmy  oblíbilo. Jejich popularita pramení hlavně z následujících vlastností :

• Genetické algoritmy jsou robustní v tom smyslu, že jsou aplikovatelné na velice rozmanité 

úlohy, přičemž je na nich potřeba provést pouze minimální úpravy.
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• Genetické algoritmy  umí pracovat se všemi druhy stavových prostorů, včetně nehladkých, 

multimodálních a nespojitých.

• Genetické algoritmy umí hledat řešení z hlediska více kritérií a není přitom nutné explicitně 

definovat společnou účelovou funkci.

• Genetické algoritmy umí nalézt větší počet různých řešení blízkých optimálnímu.

• Genetické algoritmy se dají použít pro dynamické optimalizace.

Jak již bylo řečeno, genetické algoritmy patří do třídy stochastických algoritmů a přesto se 

velice liší od náhodných prohledávacích metod. Kombinují totiž elementy řízeného i stochastického 

prohledávání.  Další  důležitou  vlastností  genetických algoritmů je  to,  že  pracují  s  celou  populací 

potenciálních  řešení  –  ostatní  metody  pracují  vždy  pouze  s jedním  bodem  stavového  prostoru, 

s jediným řešením.  Tato  populace  podstupuje  simulovanou  evoluci.  V každé  generaci  se  „lepší“ 

jedinci množí, zatímco „horší“ odumírají. Rozlišení mezi „horší“ a „lepší“ provádí již výše zmíněná 

účelová (fitness) funkce, která zastupuje v genetických algoritmech roli životního prostředí jedinců. 

Hodnota účelové funkce pro daný chromozom pak vyjadřuje míru přizpůsobenosti jedince danému 

prostředí.

K řešení  určitého problému pomocí  genetických algoritmů (nebo pomocí  jakéhokoli  jiného 

evolučního algoritmu) je třeba splnit následující požadavky:

1. Najít vhodnou reprezentaci potenciálních řešení problému (vhodně zvolit „formát“ 

chromozomu).

2. Najít způsob, jak vytvořit počáteční populaci chromozomů tak, aby představovaly přípustná 

řešení.

3. Sestavit účelovou funkci, díky níž budeme schopni rozhodnout, který jedinec je „lepší“ a 

který „horší“.

4. Zvolit nebo vytvořit vhodné genetické operátory, které ovlivňují tvorbu nových potomků.

5. Vhodně nastavit různé parametry používané v genetickém algoritmu (velikost populace, 

pravděpodobnosti uplatnění genetických operátorů, apod.).

V současnosti stále nejsou vyvinuty exaktní a přesné metody pro řešení výše uvedených pěti 

bodů, protože jsou značně závislé na konkrétním problému. Nastavení genetických algoritmů je proto 

velice ovlivněno zkušenostmi a odhadem uživatele.
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3.2 Fitness funkce
Fitness funkce (účelová funkce) funkce je vlastně jediný element  genetických algoritmů, který je 

zcela a beze zbytku v moci uživatele. Měla by jí být věnována maximální pozornost. Je to totiž právě 

ona, která má největší vliv na celý proces evoluce, protože její extrém hledáme. Pomocí ní se určuje 

kvalita jedince (schopnost přežití v okolním prostředí).

3.3 Princip činnost genetických algoritmů
Populace  genetického  algoritmu  je  tvořena  jedinci  neboli  umělými  chromozomy  představujícími 

zakódovaná řešení problému, který si přejeme vyřešit. Každý jedinec je ohodnocen. Toto ohodnocení 

udává, jak dobré řešení problému jedinec představuje. Nejlepší řešení jsou vybírána a rekombinována 

s ostatními. Během simulované evoluce pak dobré vlastnosti jedinců přežívají a navzájem se mísí, 

čímž vytvářejí nové a možná kvalitnější jedince. Přirozený výběr zároveň eliminuje v populaci špatné 

vlastnosti.

Běh  všech  jednoduchých  genetických  algoritmů se  řídí  podle  následujícího  předpisu  (P(k) 

označuje populaci jedinců obhospodařovaných genetickým algoritmem v k-té generaci):

k = 0

Inicializace P(k)

Ohodnocení P(k)

Opakuj

k = k+1

Selekce P(k) z jedinců v P(k-1)

Křížení P(k)

Mutace P(k)

Ohodnocení P(k)

Dokud  není splněna terminální podmínka

Věnujme se jednotlivým krokům podrobněji.

3.3.1 Inicializace
Každý  genetický  algoritmus  potřebuje  znát  způsob,  jakým  může  na  počátku  běhu  inicializovat 

populaci,  tzn. jak může vygenerovat  první  sadu jedinců,  od nichž se bude celý vývoj odvozovat. 
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Často se používá náhodná inicializace, která však není vhodná např. při práci s omezeními, kdy není 

třeba  populaci  naplnit  jen  nějakými  libovolnými  jedinci,  ale  je  vhodné  vytvořit  ji  z jedinců 

přípustných. V určitých případech je proto nutné vytvořit  vlastní způsob inicializace populace pro 

konkrétní řešený problém. Počáteční populace totiž musí obsahovat dostatek informací, ze kterých by 

genetický algoritmus mohl vyvinout kvalitní řešení, takže by měla rovnoměrně pokrývat celý stavový 

prostor. 

3.3.2 Selekce
Operátor  selekce  v  genetickém algoritmu představuje  ekvivalent  Darwinova  přirozeného  výběru. 

Modeluje  princip přežití  silnějších jedinců a  vybírá  z populace „lepší“  jedince.  Nejedná se  ale  o 

jednoduché  vybrání  N nejlepších  jedinců  z populace  –  pokud  má  selekce  napodobovat  skutečné 

biologické procesy, pak musí zaručit to, že se křížení a mutace může zúčastnit i nejhorší z jedinců 

v populaci.  Toho  se  většinou  dociluje  pravděpodobnostními  mechanismy  výběru  jedinců  –  ke 

každému chromozomu je na základě jeho fitness jistým způsobem přiřazena pravděpodobnost jeho 

přežití.  Způsob  výpočtu  pravděpodobnosti  přežití  jedince  je  závislý  na  použité  selekční  metodě. 

Několik  z nich  je  popsáno v následujících  odstavcích.  Uvádím jen  nejznámější  a  nejpoužívanější 

selekční schémata.

3.3.2.1 Ruletová selekce 

Pravděpodobnost  přežití  jedince je  přímo  úměrná  jeho fitness.  Rozhodnutí,  zda jedinec přežije  a 

objeví se i v další generaci, se dá představit jako náhodný pokus, ve kterém točíme ruletovým kolem 

(odtud i název metody) a vybíráme vždy toho jedince, na něhož padne kulička. Přitom platí, že čím 

má jedinec vyšší fitness, tím více ruletových políček zabírá.

Toto selekční schéma s sebou ale nese i řadu problémů. Tato selekce má potíže se škálováním, 

zvládá pouze maximalizační  problémy,  způsobuje velké vzorkovací  chyby a pro správnou funkci 

vyžaduje  relativně  velké  populace.  Pro  nápravu  těchto  vlastností  byla  vyvinuta  další  selekční 

schémata.

3.3.2.2 Deterministický výběr 

Jde opět o modifikaci ruletové selekce. Výběr probíhá ve dvou fázích. V první fázi se pro všechny 

jedince v populaci vypočítá pravděpodobnost jejich přežití. Na základě této pravděpodobnosti se určí 

počet  kopií  každého jedince v nové populaci  (počet  kopií  i-tého jedince je pravděpodobnost  jeho 

přežití násobená velikostí populace). Tento počet je ale obecně reálné číslo – každý jedinec se do 

nově vytvářené populace zkopíruje pouze tolikrát, kolik udává celá část n(i). 
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Ve druhé fázi se zbývající volná místa v populaci, jejichž počet se rovná součtu desetinných 

částí všech n(i), obsadí tak, že se vybere potřebný počet jedinců z populace seřazené podle velikosti 

desetinných částí n(i).

3.3.2.3 Zbytkový stochastický výběr 

Tato metoda je obměnou deterministického výběru. První fáze probíhá naprosto stejně. Ve druhé fázi 

se pro rozdělení neobsazených míst v nové generaci aplikuje klasická ruletová selekce. I tato metoda 

napravuje vliv malé populace.

3.3.2.4 Turnajová selekce 

Tato metoda využívá jiného principu výběru než metody předchozí. Pro obsazení každého jedince 

v nové generaci se uspořádá turnaj, kolik členů je v dané populaci. Ze staré generace se náhodně 

vybírají n-tice chromozomů (v nichž se chromozomy buď mohou, nebo nesmí opakovat) a do nové 

generace se vkládají vždy nejlepší jedinci z těchto n-tic. Volbou n se dá také ovlivňovat selekční tlak 

(čím větší n, tím větší selekční tlak). V krajním případě, kdy n je stejné jako velikost populace a 

chromozomy se v n-tici nemohou opakovat, by byla nová populace tvořena ze samých nejlepších 

jedinců populace stávající.

3.3.3 Křížení
Křížení je reprodukční operátor, který simuluje náhodnou výměnu informací obsažených v rodičích 

při vytváření nového potomka. Jeho působením by se měly vytvářet lepší chromozomy. 

V evolučních  algoritmech  obecně  mohou  být  jedinci  reprezentováni  libovolnou  datovou 

strukturou, k níž je samozřejmě třeba vytvořit vlastní operátor křížení. Mluvíme-li ale o genetických 

algoritmech,  které  využívají  lineární  binární  chromozomy,  můžeme  použít  křížení  jednobodové, 

dvoubodové nebo vícebodové. Body, ve kterých dochází ke křížení, se volí náhodně. Volbou n bodů 

křížení se oba rodiče rozdělí na  n+1 částí. Vlastní křížení probíhá tak, že do prvního potomka se 

zkopírují např. liché části z prvního rodiče a sudé z druhého. U druhého potomka je tomu opačně. 

Četnost křížení se volí nastavením pravděpodobnosti křížení, což je jeden ze základních parametrů 

genetických algoritmů. Optimální hodnota závisí  na konkrétním řešeném problému a stanovuje se 

empiricky.  Přihlíží  se také k obecně přijímanému empirickému pravidlu, že pro malé populace se 

nastavuje velká pravděpodobnost křížení a naopak.

Mezi další varianty křížení patří rovnoměrné křížení. Rovnoměrné křížení je n-bodové křížení, 

u něhož se nevolí  n konkrétních bodů, ale u každého bitu se náhodně rozhoduje s pravděpodobností 

0.5, do kterého z potomků bude patřit. Bylo pozorováno, že pomocí křížení se dosahuje rychlejšího 
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prohledávání stavového prostoru, než pomocí mutace, při použití účelových funkcí, které obsahují 

nelineární vztahy mezi jednotlivými bity řetězců. 

Pokud je pravděpodobnost, že ke křížení dojde za určitým bitem, závislá na pozici v řetězci, 

říkáme,  že  operátor  křížení  má  polohové  zaměření.  Pokud  rozdělení  počtu  bitů  prohozených 

operátorem  křížení  není  rovnoměrné,  říkáme,  že  křížení  má  distribuční  zaměření.  Jednobodové 

křížení má maximální polohové a minimální distribuční zaměření, zatímco u rovnoměrného křížení je 

to  naopak.  Jedno a  dvoubodové křížení  v homogenní  populaci  generují  málo  odlišné jednotlivce. 

Rovnoměrné  křížení  naproti  tomu prohazuje  bity nezávisle  na  jejich pozici.  Proto se  doporučuje 

používat u menších populací, kde zaručuje prohledání větší oblasti stavového prostoru. Ve velkých 

populacích, kde se rozmanitost chromozomů zajišťuje spíše jejich počtem, je vhodnější dvoubodové 

křížení.

3.3.4 Mutace
Na mutaci se obvykle pohlíží jako na méně důležitý, druhořadý reprodukční operátor, který dokáže 

vrátit  nazpět  neuváženě  ztracené  hodnoty  genů,  zabraňuje  předčasné  konvergenci  a  poskytuje 

možnosti náhodného prohledávání v blízkém okolí „zkonvergované“ populace (blízké okolí je třeba 

chápat jako množinu chromozomů, kteří se liší od jedinců v populaci změnou v minimálním počtu 

bitů). Mutace tedy umožňuje genetickým algoritmům dostat se z lokálního extrému účelové funkce.

Jak  často  dojde  k uplatnění  tohoto  operátoru  určuje  pravděpodobnost  mutace,  která  je  dalším ze 

základních parametrů genetických algoritmů. Typicky se nastavuje na hodnotu velice malou (1% i 

méně) a v některých implementacích se dokonce dynamicky mění podle míry konvergence populace. 

Vlastní  mutace  probíhá  ve  své  základní  podobě  tak,  že  se  procházejí  všechny bity  v populaci  a 

s pravděpodobností  Pmut  je  jejich  hodnota  změněna  na  opačnou.  Průměrně  je  tedy  změněna 

hodnota  bitů, přičemž všechny mutace se mohou vyskytnout v 1 až nmut  chromozomech.

Pokud se pravděpodobnost mutace nastaví  velká, ztrácí  se výhody genetických algoritmů a 

prohledávání stavového prostoru přechází v prohledávání náhodné.

Výzkumy ukazují, že u malých populací by měla být nastavená velká pravděpodobnost mutace 

a opačně. Dá se to vysvětlit tím, že u malých populací mutace napomáhá k prohledání větší části 

stavového  prostoru,  zatímco  u  velkých  populací  je  velikost  prohledaného  stavového  prostoru 

zaručena velikostí populace.
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4 Grafická reprezentace

Jednou z důležitých částí projektu je samotná grafická reprezentace dějů probíhajících v aplikaci a její 

snadné a pohodlné ovládání uživatelem. Cílem je vytvořit v první řadě líbivé prostředí reprezentující 

projekt  z oboru  počítačové  grafiky  a  multimédií  a  za  druhé  vytvořit  efektivní  a  jednoduché 

uživatelské rozhraní.

4.1 Grafické knihovny
Pro  grafickou reprezentaci  dat  jsem se  rozhodoval  mezi  dvěma  standardy,  které  se  v počítačové 

grafice  používají.  Knihovny DirectX a  OpenGL jsou již   dnes  notorický známé  a  každý kdo se 

počítačovou grafikou alespoň trochu zabývá o nich již určitě slyšel. Nyní zde uvedu základní krátký 

přehled o knihovně OpenGL a důvody proč sem se rozhodl pro její použití v projektu.

4.1.1 OpenGL
OpenGL je definováno jako softwarové rozhraní na grafický hardware. To znamená, že se jedná o 3D 

grafickou  a  modelovací  knihovnu.  OpenGL  nespecifikuje,  jaký  operační  systém  nebo  systém 

zobrazení je nutno použít. Proto se s touto knihovnou setkáte jak na stanicích s Windows tak i na 

počítačích Apple, na Unix/Linux stanicích či na SGI supergrafických počítačích.

Na  druhé straně má  OpenGL několik  nepříjemných omezení.  Postrádá příkazy pro práci  s 

komplexními  objekty,  veškeré složité objekty se musí  sestrojit  z jednoduchých primitiv jako jsou 

body, přímky, trojúhelníky, polygony. Obecně můžeme říct, že OpenGL je platformou:

1. Nezávislou na operačním systému a na HW.

2. Slouží pro psaní grafických aplikací.

3. Není objektově orientovaná.

Přímo lze vykreslovat pouze body, úsečky, polygony a bitmapy. Všechny geometrické objety ve 2D i 

ve  3D  jsou  zadány  sledem  vrcholů  (takováto  reprezentace  je  nejlépe  použitelná  pro  grafické 

akcelerátory).

Pokud chceme vypracovat nějakou grafickou prezentaci v prostředí např. systému Unix/Linux 

a  chceme  tuto  prezentaci  vytvořit  bez  pomocí  specializovaných  aplikací  pak  použijeme  tyto 

knihovny: 
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1. OpenGL: Základní knihovna obsahující základní nástroje .

2. GLU (OpenGL Utility Library):  Umožňuje projekci textur, vykreslení B-spline křivek, 

generování grafických objektů popsatelné kvadratickými rovnicemi (válce, koule, disky) atd.. 

1. GLUT : OpenGL Utility Toolkit.

OpenGL je jen a pouze pro vykreslování (render), vše ostatní musíme vytvořit jinými nástroji, 

jako jsou SDL a jeho podknihovny určené především pro tvorbu počítačových her, OpenAL nebo 

FMOD na zvuky, a další, které ovšem ne každý zná a umí je používat.

Na druhou stranu, budeme-li na chvíli ignorovat hry a podíváme-li se na nástroje typu Blender, 

3D Studio  Max,  Mayu  a  další,  i  v  dnešních  dobách  OpenGL jasně  vede  -  k  čemu  by v  těchto 

programech byly zvuky nebo podpora pro komunikaci po počítačové sítí?

Mně osobně strukturální OpenGL naprosto vyhovuje, zřejmě proto, že jsem na něj již zvyklý a 

složité objektové prostředí DirectX je pro mě zbytečnou komplikací. Asi hlavní důvod proč jsem se 

rozhodl pro OpenGL, je fakt, že programování s touto knihovnou bylo zahrnuto i do učebního plánu 

mého  studia.  Tudíž  jsem  se  měl  možnost  blíže  seznámit  s prací  v OpenGL  i  pomocí  školních 

projektů. OpenGL je dle mého názoru jednodušší na pochopení a uživatele nikterak nesvazuje i co se 

do použití operačního systému týče.

4.2 jMonkey engine
Za účelem efektivnější  práce na projektu jsem se rozhodl  využít  možnosti  open source knihovny 

jMonkey engine napsaný v jazyce java, který OpenGL přímo využívá na vykreslování 3D scény.

JMonkey  engine  (jME)  je  scénografické  javovské  API  (viz.  Ilustrace  4.1).  Jeho  hlavní 

zaměření je usnadnit práci programátorům, kteří potřebují mít ve svých aplikacích efektní a rychlou 

3D grafiku.  Celý  jMonkey engine  je  napsán  v javě  a  používá  abstrakční  vrstvu  pro  komunikaci 

s hardwarovou vrstvou. Momentálně je v jMonkey implementována podpora OpenGL pro grafiku a 

OpenAL pro zvuky a hudbu. JMonkey engine podporuje i mnoho pokročilých funkcí jako načítání 

modelů z 3D grafických programů, stupně detailu (level of detail), výškové mapy apod. JMonkey 

vzniká  jako  open  source  projekt  uvolněný pod BSD licencí.  Je  hojně  využíván  jak  komerčními 

projekty, tak na mnohých univerzitách po celém světě jako učební pomůcka. Poslední verze jMonkey 

enginu je verze 2.0.

V mém projektu jsem jMonkey engine použil  k vykreslování  celé scény ve které bude hra 

probíhat. JMonkey engine je sice primárně určen k vytváření projektů v 3D prostředí , ale pro účel 
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mého projektu bohatě postačí 2D prostředí ve kterém se budou agenti pohybovat. Třetí rozměr tedy 

eliminuji a nebudu jej brát v potaz.

Co se grafického uživatelského rozhraní (GUI) týče, chtěl jsem jej rovněž vytvořit v jMonkey. 

Nakonec jsem se rozhodl, že na jeho tvorbu použiji standartní javovskou knihovnu Swing. K tomuto 

kroku jsem se rozhodl především proto, že jsem chtěl umožnit hru hrát i lidem, kteří nemají počítač 

vybaven grafickou kartou. GUI je tedy možné spustit na jakémkoliv počítači, který má naistalovánu 

javu. Následně pro samotné zobrazené herní scény má možnost výběru ze dvou možností

První  možností  je  nechat  si  hru vykreslovat  obyčejnými  javovskými  funkcemi  pro kreslení 

grafiky na kanvas. Toto zaručí, že hráč nepotřebuje vůbec využívat jMonkey knihovny a tudíž není 

třeba počítač s 3D grafickou kartou

Druhou možností je spustit hru v grafickém režimu, načež je pro vykreslení herního prostředí 

použit jMonkey engine.

Oba způsoby se liší pouze prezentační formou. Pro lepší herní zážitek určitě doporučuji hru 

spouštět v grafickém režimu, který rozhodně působí více jako hra než první způsob, kde grafické 

stránka opravdu pokulhává. 
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5 Síťová část

Aplikace by měla také umožňovat hru více hráčů proti sobě prostřednictvím počítačové sítě, která 

propojuje více hráčů dohromady.  Toto je zatím pouze okrajová část a není povinná k vypracování 

projektu. Mým cílem je, aby bylo možno aplikaci hrát jak po lokální síti tak přes Internet. 

Ke splnění těchto požadavků je potřeba vytvořit poněkud složitější síťový model komunikace 

mezi  hráči.  Rozhodl  jsem se  proto  na  tuto  část  opět  využít  knihoven  pro  práci  se  sítí,  jelikož 

programovat  vše  od  začátku  je  vzhledem  k zaměření  mého  projektu  zbytečně  složité  a  hlavně 

neefektivní.

K tomuto účelu jsem se rozhodl využít knihovny Java Game Networking (JGN). Java Game 

Networking je open source framework pro síťovou komunikaci napsaný v jazyce Java. Umožňuje 

spojení  typu  klient-server  pomocí  protokolů UDP a TCP.  Projekt  jako takový úzce spolupracuje 

s komunitou vytvářející jMonkey Engine a jedná se tedy a dobrou volbu pro můj projekt. JGN je 

vydáván pod BSD licencí.
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6 Návrh

Jednou z hlavních věcí, kterou jsem promýšlel, byla tvorba samotných herních principů. Jelikož mým 

primárním cílem bylo  vytvořit  real-time  počítačovou hru  s  prvky umělé  inteligence,  nebylo  toto 

skloubení  zrovna  jednoduché.  Nejpopulárnější  jsou  určitě  tahové  strategie  a  simulátory  co  se 

demonstrace umělé inteligence týče. 

Chtěl jsem, aby hra byla zábavná a hráč měl pocit, že hru může hrát a ovlivňovat dění v ní 

podle jeho uvážení, ale zároveň jsem chtěl implementovat umělou inteligenci, která se bude sama učit 

a  nespoléhat  na zásahy uživatele zvenčí.  Jelikož hra má být  založena na multiagentním systému, 

rozhodl jsem se pro princip hry, ve kterém budou dva týmy spolu soupeřit a snažit se splnit vítězné 

podmínky.  To, jak si bude tým vést,  bude z části  záležet záležet na hráči samotném a z části  na 

samotných agentech a jejich vlastních rozhodnutí. Nechtěl jsem porušovat pravidla multiagentních 

systémů a zvýhodňovat  tak hráče oproti  počítači,  jelikož hráč samozřejmě vidí  vše na obrazovce 

zatímco v multiagentním systému vidí agent pouze to co je v dosahu jeho smyslů.  Proto by bylo 

poněkud nesmyslné, kdyby měl být hráč tím faktorem, který bude agentům říkat, co mají dělat. Hráč 

ve hře pouze určí způsob, jakým by chtěl, aby se agenti učili, a ti pak již pracují bez interakce s 

hráčem. Hráč je tedy ve hře v roli trenéra, kterému je svěřen tým agentů a je jen na něm jak si tento 

tým poskládá a na kterých nepřátelských týmech jej bude trénovat. Samotnou hru ovšem musí nechat 

na jeho „svěřencích“, ale během jejího průběhu může posilovat nebo trestat počínání agentů ve hře 

pomocí přímých odměn potažmo postihů.

6.1 Herní principy
Základním principem je hra dvou hráčů (může  být  v budoucnu snadno rozšířeno na více hráčů). 

Každý z hráčů ovládá jeden tým agentů, kteří vzájemně spolupracují k dosažen vítězství nad druhým 

týmem v daném utkání. Každý tým se skládá z právě pěti agentů.  Jedno utkání mezi dvěma týmy se 

skládá z několika po sobě jdoucích kol.  Vítězným týmem celého utkání se stane ten z týmů, který 

dosáhl jako první deseti vítězných kol. Podmínky vítězství v každém kole jsou rozebrány níže (viz 

kapitola 6.2). Herní svět se skládá z těchto objektů zájmu:

• Domovské  základny: Každý z  týmů vlastní  jednu domovskou  základu.  Do této  základy 

agenti nosí a shromažďují v ní získané jídlo.

• Agenti: Dva týmy agentů,  každý po pěti  jedincích.  Počet  agentů na začátku hry je vždy 

stejný. Počet agentů ve hře se může během hry měnit v důsledku smrti agenta. Agenta není 

možno již v daném kole oživit.
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• Jídla: Deset objektů jídel, které se nacházejí na náhodné lokaci na mapě. Tyto jídla jsou poté 

přenášena agenty do svých domovských základen. Počet jídel je vždy na začátku hry stejný. 

• Zóny (farmy): Ve hře se vyskytují dvě zóny. Tyto zóny produkují další jídla a tím zvyšují 

počet jídel ve hře. Každá ze zón může během hry vytvořit maximálně až dvě další jídla. Na 

konci kola může být tedy ve hře až 14 jídel. Tyto jídla vygenerovaná zónami se ale do dalších 

kol nepřenášejí a nehromadí se tak jejich počet.

Pozice  všech  výše  uvedených  objektů  (vyjma  agentů)  se  při  každém  startu  nového  kola 

náhodně generuje. Agenti se umisťují do svých domovských základen. Výsledkem je tedy vždy nové 

náhodné prostředí pro každé kolo. 

6.2 Pravidla hry
Pravidla hry jsou jsou pro oba týmy stejná. Každá hra má tyto podmínky vítězství a pokud některou z 

nich jeden z týmu splní, stává se vítězem pro dané kolo. Poté se hra restartuje a pokračuje se dalším 

kolem. Podmínky vítězství, kterých se týmy snaží dosáhnou jsou tyto:

•Dopravení  všech jídel ve hře do své domovské základny.

•Eliminace všech agentů nepřátelského týmu.

Pokud není ani jedna z výše uvedených podmínek splněna do jedné hodiny od začátku kola, 

vítězem se stává ten z týmů, který vlastní v domovské základně více jídel. Pokud jsou počty jídel v 

obou základnách totožné, kolo se prohlásí za remízu a ani jednomu z týmů není přidělen vítězný bod.

Cílem hráče  je  sestavit  takový  tým agentů,  který  bude  dostatečně  variabilní,  aby  dokázal 

porazit pokud možno co největší počet nepřátelských týmů. Jelikož každý tým může mít svou vlastní 

taktiku danou nastavením odměn, postihů a atributů každého svého člena, nejedná se zrovna o lehký 

úkol.
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7 Implementace

7.1 Prostředí implementace
Projekt by bylo možné implementovat v mnoha různých programovacích jazycích. Každý z nich má 

jistě  své  výhody a  nevýhody,  nad  kterými  by  šlo  jistě  dlouze  diskutovat.  Já  jsem chtěl  projekt 

především pojmout tak, abych byl co nejvíce modifikovatelný, přístupný co nejširší veřejnosti a nebyl 

zbytečně svázán s předem daným operačním systémem. Projekt jsem pojal také jako ukázku efektivní 

práce moderního programování. Proto jsem jako programovací jazyk zvolil programovací jazyk Java, 

který díky jeho multiplatformním vlastnostem poskytuje ideální volbu pro můj projekt.

Jako vývojové prostředí, ve kterém budu programovat, použiji Eclipse. Eclipse je open source 

Java IDE pro tvorbu a vývoj aplikací nad programovacím jazykem Java. Jako alternativu bych mohl 

zvolit  například  známý  Netbeans.  Na  rozdíl  od  Netbeans  je  Eclipse  snadno  rozšířitelný  pomocí 

zásuvných modulů, což se mi v projektu velmi hodí.

7.1.1 Síťová část
Síťová část projektu zatím rozpracována není. Předpokládám využití některých dalších open source 

knihoven pro práci se síťovým prostředím. Chtěl bych umožnit komunikaci jak po lokální síti tak přes 

globální počítačovou síť Internet. Bohužel, vzhledem k časové náročnosti zbylých oblastí jsem tuto 

část v projektu neimplementoval.  Jednalo se o volitelnou část,  která není podmínkou vypracování 

projektu. Určitě jde o oblast, která by mohla být předmětem dalšího rozšiřování projektu.

7.1.2 Programové jádro
Veškeré programovaní umělé inteligence je vytvořeno přímo v javě a nejsou využívány žádné další 

knihovny na práci s umělou inteligencí. 

7.1.3 Grafická část
Pro grafický výstup projektu jsem použil knihovnu OpenGL, respektive sadu nástrojů, které OpenGL 

používají a umožňují jeho snažší a efektivnější využití pod názvem jMonkey engine.

Tento přístup sem zvolil  jednak proto,  aby měl  projekt  použitelnou moderní  grafickou podobu, a 

zároveň  abych  nebyl  nucen  vše  již  naprogramované  programovat  znova  a  tím  strávit  neúměrně 

mnoho času tvorbou grafické části projektu.
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7.2 Multiagentní systém
Hra jako taková je simulací multiagentního systému. Tedy každý agent je zcela autonomní, což klade 

určitá omezení na způsob ovládání a směrování akcí svěřeného týmu agentů k zdárnému vítězství. 

Ovládání týmu agentů je tedy řešeno způsobem odměn, které hráč umisťuje na příslušné události a 

následně  tedy agenti tyto akce preferují na rozdíl od akcí bez odměn. Tímto způsobem se zachovají 

pravidla multiagentních systémů a zároveň se umožní hráči interaktivně ovlivňovat směrování svého 

týmu. 

Agenti  jako takoví mohou existovat pouze v prostředí neboli  světě k tomu určeném.  Každý 

agent je s tímto světem následně v interakci a získává z něj informace podle kterých se rozhoduje a 

usuzuje svůj další postup. Světy se mohou lišit a tak i ovlivňovat způsoby získávání informací agentů. 

Prostředí které jsem použil v projektu má tento charakter:

1. Nedostupné: Agenti  nemohou kdykoliv  získat  úplnou informaci  o světě.  Jedná se tedy o 

netriviální prostředí. Každý agent může kdykoliv získat informaci pouze o prostředí, které je 

v dosahu jeho smyslů.  Smysly se rozumí  okruh který agent  vidí.  Agenti  tedy mají  velice 

omezený způsob jak získávat informace o prostředí a pohybu ostatních agentů a jejich plánů a 

cílů. Tímto vzniká otázka, jak jejich jednání koordinovat a zpřístupnit jim lepší přehled o 

světě za účelem efektivnější spolupráce.

2. Deterministické: Každá akce agenta má právě jeden garantovaný efekt.  Neexistuje žádná 

neurčitost ohledně výsledného stavu prostředí po provedení akce.

3. Epizodické: Epizodou  se  zde  rozumí  jedna  odehraná  hra.  Má  tedy  začátek  a  konec. 

Úspěšnost agentů se měří pouze v rámci jedné epizody. Epizody lze restartovat a tak agenta 

případně učit.

4. Dynamické: Prostředí se mění jak akcemi agenta tak v prostředí probíhají další procesy které 

prostředí  mění  mimo  kontrolu  agenta.  Ať  už  se  jedná  o  činnosti  ostatních  agentů  nebo 

prostředí samotného.

5. Diskrétní: Diskrétním prostředím se zde rozumí existence konečného počtu akcí a vjemů 

agenta.   

29



7.3 Agent v multiagentním systému
Agenti ve hře se řídí tím, ve kterém stavu se momentálně nacházejí a dále se rozhodují podle historie 

akcí, které provedli v minulosti. Agenti také sbírají informace o prostředí kolem sebe (lokace zón, 

nepřátelský základen) a na základě těchto informací plánují svůj další postup.

Každý agent se skládá z „mozku“ a vnitřního stavu.  Mozek sám o sobě slouží pouze jako 

sběrač dat. Získává informace o prostředí kolem agenta a uchovává jej. Ukládá si tedy počty agentů, 

zón, jídel které vidí, dále pozice zón které agent navštívil, případně lokaci nepřátelské základy pokud 

jí agent objevil. Dále si mozek uchovává všechny poslední akce a stavy ve kterých se agent nacházel 

během zápasu, čehož následně využívá algoritmus pro učení agenta. Při změně podmínek v dohledu 

agenta  ho na vzniklou situaci mozek upozorní a nabídne mu možnost reagovat na nastalou událost.

Každý z agentů tedy dále obsahuje svůj vnitřní stav v kterém se momentálně nachází. Každý z 

těchto stavů následně obsahuje množinu událostí, které mohou nastat a na které agent může nějakým 

způsobem zareagovat. Jak na danou událost v daném stavu agent zareaguje je dáno výběrem akce z 

množiny akcí, které si agent pro každou událost uchovává.

Události jsou děleny na  jednoduché a  složené. Jednoduché události jsou základní události na 

které každý agent reaguje. Jsou to například:

•Vidím jídlo

•Vidím agenta z cizího týmu

•Vidím agenta z vlastního týmu

•Mám málo života

•Jsem v domovské základně

•Vidím zónu

Na tyto a další události následně agent reaguje výběrem některé z dostupných akci. Tyto akce jsou 

například: 

•Vezmi jídlo

•Uteč domů

•Pronásleduj agenta

•Jdi do zóny

Agent následně tyto akce provede a přesune se do jiného stavu dle vykonané akce. Složené události 

jsou vytvářeny real-time během doby kdy agent prozkoumává svět. Tyto události vznikají sloučením 

množin akcí jednotlivých jednoduchých události a vznikají tak nové množiny akcí, kterými agent 

reaguje na zjištěné události. Vznikají tak kombinace jednoduchých událostí jako například :
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•Vidím cizího agenta + znám cizí domovskou základnu + nesu jídlo

•Vidím jídlo + vidím cizího agenta + mám málo života

Tyto nové složené události umožňují agentovi určovat chování v daných situacích přesněji a 

podle dané potřeby. 

Zpočátku  jsem tyto  složené  události  nevytvářel  a  agenti  se  rozhodovali  pouze  na  základě 

jednoduchých. To vedlo k nezbytné nutnosti rozhodovat, které akci  má dát agent přednost. Můžeme 

si vzít tento jednoduchý příklad. Agent je ve stavu prozkoumávám. Po několika krocích mu přijde 

událost vidím jídlo a zároveň událost vidím cizího agenta. Událost vidím jídlo mu doporučí akci vezmi 

jídlo.  Událost  vidím cizího  agenta mu  doporučuje  akci  pronásleduj  cizího  agenta.  Nyní  nastává 

problém, kterou z těchto akcí zvolit? Je lepší vždy volit seber jídlo? A pokud ano, tak co když ještě 

vidím přátelského agenta, zónu a mám málo života? Vznikla tedy potřeba tyto násobné událost nějak 

obsloužit a uchovávat si jejich výsledky akcí. Proto sem zvolil tento způsob, kdy agenti vytvářejí tyto 

násobné události za běhu. Programově poté není problém agentovi v budoucnu přidat libovolný počet 

dalších jednoduchých událostí na které může reagovat a agent si následné během hry vytvoří sadu 

další složených událostí.

7.3.1 Atributy agentů
Agenti se vzájemně od sebe liší nejen svým chováním, ale také svými „fyzickými“ atributy. Těmito 

atributy se rozumí:

1. Dohled:  Určuje  jak  daleko  agent  vidí  a  tedy  na  jakou  vzdálenost  je  schopen  získávat 

informace o světě kolem sebe. Hodí se především v případech, kdy předpokládáme, že se 

agent bude zaměřovat na prozkoumávání světa a informací o pohybu cizích, ale i přátelských 

agentů, případně lokalizování jídel, zón a nepřátelské domovské základny.

2. Výdrž:  Tento atribut určuje velikost zásobárny životní energie agenta. Při každém střetu s 

nepřátelským agentem oba agenti utrpí zranění. Pokud tato zranění vyprázdní životní energii 

agenta, agent umírá a daného kola se již neúčastní. Velikost tohoto atributu tedy předurčuje 

agenta vítězit nebo prohrávat střety s cizími agenty. Každý agent může doplnit svou životní 

energii v domovské základně.

3. Rychlost: Atribut jak již je z názvu patrné určuje jak rychle se bude agent po herním světě 

pohybovat.  Tento  atribut  se  může  stát  klíčovým při  útěku  o  zachování  života  nebo  při 

pronásledování cizích agentů. Agenti, kteří nesou jídlo, jsou penalizování ztrátou poloviny 

své maximální rychlosti. Naopak agenti, kteří pronásledují cizího agenta jsou bonifikování 

+50%  ke své maximální rychlosti.

31



Tyto  atributy  se  ve  hře  nepřidělují  samostatně,  ale  jsou  uspořádány do  tří  skupin.  Každá 

skupina tyto atributy nastavuje a název skupiny většinou jasně říká, který ze tří atributů preferuje. 

Tyto skupiny jsou ve hře označeny jako:

•Strengh: 

◦50 jednotek dohled

◦130 jednotek výdrž

◦5 jednotek rychlost

•Sight:

◦120 jednotek dohled

◦100 jednotek výdrž

◦5 jednotek rychlost

•Speed:

◦60 jednotek dohled

◦90 jednotek výdrž

◦7 jednotek rychlost

Je pouze na uvážení hráče kterou skupinu atributů každému agentovi přiřadí. Žádná skupina 

není zaručeně nejlepší. Ze souhrnu výsledků (viz kapitola  8.2 ), ale vyplývá, že obecně není dobré 

tým skládat pouze z agentů jedné skupiny atributů. Hráč by měl volit vždy vhodnou skupinu atributů 

k předpokládané roli daného agenta v týmu.

7.3.2 Komunikace agentů
Agenti stejného týmu během hry spolu komunikují.  Komunikace je velice triviální a zaměřuje se 

pouze na úzce vymezenou část. 

Pokud se dva agenti stejného týmu během hry střetnou, tedy jsou vzájemně v dosahu svých 

zorných polí. Může jeden agent druhého požádat o výměnu informací. Pokud druhý agent souhlasí s 

výměnou informací  zahájí  se  komunikace  a  agenti  si  vymění  požadované informace.  Předmětem 

zájmu agentů jsou tyto informace:

•Množství a poloha objevených zón

•Poloha nepřátelské domácí základny

•Množství životní energie agenta
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Agent tedy díky výměně informací s jiným agentem může získat informace, které sám nezjistil 

vlastními  smysly.  Díky  tomuto  může  agent,  který  objevil  všechny  zóny  na  mapě  předat  tyto 

informace svému týmu a tím zvýšit jeho šance na výhru. Informace o životní energii agenta může být 

využita přátelským agentem například k poskytnutí pomoci.

Agenti během komunikace nikdy nepředávají nepravdivé informace ať už s úmyslem nebo bez. 

Komunikace  probíhá  okamžitě  a  agenti  jí  nejsou  nijak  zdržování  ve  smyslu  potřeby  nějakého 

časového limitu dokud si agenti informace nevymění. Je to ale určitě předmětem možného vylepšení, 

jelikož  určitá  prodleva při  výměně  informací  by mohla  více  ovlivnit  agentovu ochotu informace 

vyměnit nebo ignorovat požadavek na výměnu informací. 

7.4 Algoritmy pro učení
V  této  kapitole  rozeberu  různé  přístupy  pro  učení  agentů  během  hry.  Vyzkoušel  jsem  několik 

přístupů, kterými jsem chtěl docílit toho, aby se agenti v průběhu hry zdokonalovali. Mým cílem bylo 

zajistit,  aby  agenti,  kteří  prošli  učícím algoritmem,  byly  rozeznatelně  zdatnější  než  agenti,  kteří 

žádným procesem učení ještě neprošili.  Dalším předmětem bádání bylo vytvořit  pokud možno co 

nejefektivnější způsob jak agenty učit a zajistit tak vytvoření schopných jedinců už během několika 

prvních utkání. Jelikož výstupem mé práce by měla být především počítačová hra, která by hráče 

zaujala a zabavila svým nestandartním zaměřením a obsahem, chtěl jsem docílit toho, aby algoritmus, 

který agenty učí, bylo možno hráčem nastavit dle vlastního uvážení. A také poskytnou hráči  jasnou 

představu o tom, jaký budou mít vliv změny nastavení algoritmu pro jednotlivé agenty. V ideálním 

případě vytvořit algoritmus tak, aby nebylo zcela jasné, které nastavení je to nejlepší a aby hráč sám 

objevoval, které nastavení je dobré  a které nikoliv. 

Mým  hlavním  záměrem  bylo  vytvořit  hru,  kde  by  se  agenti  s  přibývajícím  množstvím 

odehraných her zdokonalovali a učili ze svých úspěchů a chyb v minulých hrách. K tomuto účelu 

jsem chtěl použít již zmíněný genetický algoritmus, který by agenty postupně učil a zdokonaloval 

jejich rozhodování. Dále uvedu přístupy, které jsem použil pro učení agentů. První tři přístupy nejsou 

ve hře použity , jelikož se příliš neosvědčili. Ve výsledné hře je použit pouze poslední přístup, který 

se mi zdál jako nejvíce vyhovující a efektivní.

7.4.1 Triviální přístup
Prvním přístup který jsem zkoušel byl triviální přístup, který ale neobsahuje žádný učící algoritmus. 

Každý z agentů má ve svém rozhodovacím algoritmu předem nastaven způsob jak bude na každou 

konkrétní situaci reagovat. Každý z agentů je tedy čistě reaktivní agent se stavem.

33



Faktem je, že agenti takto vytvoření reagují na situace podle předpokladu dobře, ale postrádají 

to hlavní čeho jsem chtěl v této práci docílit. Nejsou schopni naučit se přizpůsobit různým situacím, 

které je potkají, a tak se učit nejlepším řešením. Těžko lze tento přístup zařadit mezi ostatní, pouze jej 

zde uvádím, aby bylo zřejmé, z čeho jsem vycházel.

7.4.2 Genetický algoritmus pro učení
První  postup  který  jsem  zvolil,  byla  snaha  o  aplikaci  genetických  algoritmů  na  prostředí 

multiagentního systému.

Agenty  jsem oceňoval  za  jejich  výkony po  skončení  každého kola.  Každému  agentovi  se 

během  hry  ukládaly  informace  o  význačných  skutečnostech,  které  dokázal.  Mezi  těmito  byly 

například:

•Počet zabitých agentů nepřátelského týmu

•Počet donesených jídel do domovské základny

•Počet objevených zón

•Množství ztracené životní energie

•Množství vyléčené životní energie

•Zda-li agent zemřel během kola

•Zda-li tým do kterého agent patřil vyhrál či prohrál kolo

Na  konci  kola  se  tyto  informace,  které  agent  nashromáždil,  seřadily  a  každá  z  nich  se 

ohodnotila  nějakou váhou.  Tedy například  za  každé donesené  jídlo do  domovské  základny jsem 

agenta ocenil pěti body, za každou objevenou zónu dostal agent 30 bodů. Naopak agent ztrácel body 

pokud během hry zemřel, případně jeho tým prohrál apod. Následně se spočítala výsledná hodnota, 

tedy fitness funkce pro agenta, což byl numerický údaj, jehož kladná a záporná hodnota značila, zda-

li si agent v daném kole vedl dobře nebo špatně a její velikost určovala v jak velké míře bude agent 

odměněn nebo potrestán. Algoritmus pro učení následně získal historii všech stavů, událostí a akcí 

kterými na ně agent reagoval a podle jejich míry zastoupení během hry,  je adekvátním způsobem 

ocenil nebo potrestal. Agent v následujícím kole již k preferování akcí používal tuto pozměněnou 

množinu akcí, a takto se postupně učil.

 Nastavení velikosti  odměn a postihů pro každou informaci  by záleželo na hráči a chování 

agenta by měl být ovlivňováno nastavením těchto hodnot.

Po vzoru genetických algoritmů jsem aplikoval procesy křížení a mutace. Tyto dva procesy 

jsem pojal následující způsobem.
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Proces křížení vybral všechny jedince (tedy 5 agentů) z daného týmu a pro každého z nich si 

uchoval množinu akcí a jejich ohodnocení. Následně pro každou množinu vzal určitý počet akci (opět 

by tento údaj nastavoval hráč) a tyto akce vyměnil náhodně mezi agenty. Následně agentů, zpětně 

přidělil  množiny akcí.  Tímto způsobem jsem chtěl docílit  vzniku nového chování agentů, a tím i 

vznik nových, unikátních jedinců.

Proces mutace probíhal způsobem podobným procesu křížení. Rozdíl byl v tom, že algoritmus 

jednotlivé  akce  neměnil  mezi  agenty  navzájem  ale  každému  agentovi  náhodně  změnil  hodnoty 

ocenění  určitého  počtu  akcí  (tento  údaj  by  opět  určoval  hráč).  Tento  krok,  hojně  využívaný  v 

genetických algoritmech, měl zaručit vznik nových jedinců s odlišným chováním.

Bohužel  tento  přístup  se  mnoho  neuplatnil.  Prvním  a  hlavním  z  problémů  bylo  vytvořit 

rozumné nastavení hodnot všem skutečnostem uvedeným výše, tedy potažmo fitness funkce. Jak již 

je u genetických algoritmů známo, tato informace je tou nejdůležitější a pokud jí není možno přesně 

určit, nastává problém. Například příliš velké tresty agenta za prohru jeho týmu vedly k tomu, že 

agent trpěl za neschopnost svých spolupracovníků, naopak příliš nízká hodnota nenutila agenta starat 

se, zda-li jeho tým vyhraje či nikoliv. Dalším úskalím tohoto přístupu je fakt, že akce které algoritmus 

agentovi  odměňoval,  nemusely  mít  s  jeho  úspěchem  během kola  moc  společného.  Agent  mohl 

například během hry sice přežít a jeho tým vyhrát, ale sám se ani o jednu z věcí nezasloužil a přesto 

algoritmus ocenil  všechny jeho akce které během kola vykonal.  Mezitím tyto akce nemusely být 

vůbec pro agenta a jeho tým užitečné a přínosné. 

Algoritmus agenty učil velice pomalu a sporadicky. Nebyl jsem schopen implementovat tento 

algoritmus tak, aby podával dobré výsledky. Přikládám to za vinu především nemožnosti určit jasně 

danou fitness  funkci,  jelikož  v  dynamickém prostředí  není  vždy jasné,  co  je  pro  daného agenta 

nejlepší a za co by měl být potrestán a za co odměněn a v jaké míře.

7.4.3 Agenti se strategiemi
Dalším z  přístupů k učení agentů, který jsem zkoušel, byl přístup, který jsem prezentoval ve svém 

semestrálním projektu. Tento přístup předpokládá existenci strategii.

Pro upřesnění, co to strategie je, uvedu neformální popis. Strategie agenta udává, která akce z 

množiny akcí bude vykonána v reakci na aktuální stav prostředí.

Strategie agenti volili nezávisle na sobě, každý agent pouze sám za sebe bez ohledu na to, které 

strategie si zvolili ostatní agenti.

Po shromáždění informací z prostředí následně agent použije získané informace a pošle je na 

vyhodnocení.  Rozhodovací  systém agenta  obsahuje  několik  strategií,  které  na  základě  vstupních 

údajů produkují následují  stav agenta, z jejich pohledu nejlepší.  Každá strategie může produkovat 
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jiný následující stav, který je podle ní nejlepší pro agenta. Následně je jen na agentovi kterou ze 

strategií  zvolí  jako vítěznou a přesune se do jím doporučovaného následujícího stavu.  To,  kterou 

strategii bude agent preferovat, se dá rozhodnou různými způsoby popsanými níže.

Pro lepší představu co se pod pojmem strategie myslí,  uvádím příklady některých strategií. 

Těchto strategií může být libovolný počet:

1. Strategie  přežití:  Jako  následující  stav  vždy  volí  stav  který  agentu  zajistí  co  nejmenší 

ohrožení i za cenu neefektivnosti a zbytečného „ustrašeného“ jednání

2. Strategie sběrače:  Jako následující stav vždy volí  stav který směřuje agenta k získání co 

největšího počtu surovin i za cenu ztráty vlastního života.

3. Strategie  ochránce:  Jako  následující  stav  vždy  volí  stav  který  zajistí  co  největší 

pravděpodobnost  přežití  přátelského  agenta  i  na  úkor  vlastního  ohrožení  a  ztráty  života 

popřípadě ztráty surovin apod.

Jak lze vidět, každá strategie je jakýmsi extrémem a agenti by měli být schopni volit pokud co 

možná nelepší mix těchto strategií.

Agent může strategie volit například zcela náhodně, nebo se může „rodit“ s určitými sklony 

inklinovat k některé ze strategií přednostně. Další možností bylo umožnit uživateli, aby sám volil, 

které  strategie  bude  agent  nebo  skupiny  agentů  preferovat,  případně  dokonce  vytvářet  i  nové 

strategie.

Tento přístup již vykazoval mnohem lepší výsledky. Agenti volili své akce přesně tak, jak jim 

strategie doporučovaly. 

Tento přístup ovšem stojí a padá na množství a kvalitě vytvořených strategií. Další problém, 

který  tímto  přístupem  vznikal,  byla  absence  jakýchkoliv  známek  učení.  Agentovi  byla  pouze 

přidělena strategie, která určovala, jak se má v kterých situacích chovat,  a u agenta samotného v 

průběhu hry k žádnému zlepšení nedocházelo. Záleželo pouze na tom, jak dobře je strategie sestavena 

a jaké strategie mají přiděleny ostatní agenti.  Pro hráče toto nebylo příliš zábavné. Sice se agenti 

chovali  jasným  způsobem  a  nevznikaly  žádné  nesmyslné  reakce  na  události,  ale  právě  jejich 

předvídatelnost v chování v závislosti na strategii činila hru příliš přímočarou a průhlednou.

Určitým vylepšením by určitě byla schopnost agentů vytvářet si nové strategie za běhu, toto 

ovšem vedlo obrovském počtu strategií a poněkud chaotickým chování agentů. Dále jsem tedy tento 

přístup nerozvíjel a zkusil jiný a tentokrát poslední přístup popsaný níže, který je i použit ve hře.
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7.4.4 Použitý přístup
Algoritmus učení použitý ve hře funguje tak, že odměňuje a trestá skupiny akcí, které daného agenta 

vedly k vytvoření nebo dosažení určité skutečnosti ve hře. To, jak moc a kolik akcí v historii bude 

agentovi  odměněno  nebo potrestáno  určuje  hráč  nastavením u  každého agenta  zvlášť.  Mezi  tyto 

skutečnosti patří:

• Donesení jídla: Tato skutečnost nastane, pokud agent donese jídlo, které se nacházelo někde 

ve hře, do své domovské základny. Množství bodů přidělené této skutečnosti určuje zájem 

agenta o donesení jídel do domovské základny. Motivační ohodnocení vytváří agenty, kteří 

preferují sbírání jídel ve hře. Naopak demotivující hodnocení vytvoří agenta, který ignoruje 

jídlo a zájem o jeho dopravu do domovské základny.

• Zabití  nepřítele: Tato  skutečnost  nastane  pokud  agent  způsobí  nepřátelskému  agentovi 

takové škody, že daný agent zemře. Nepočítají se zde náhodné neúmyslné zabití, kdy agent 

způsoby smrt cizímu agentovi aniž by jí úmyslně zavinil. Například pokud agent zemře při 

útoku na utíkajících agenta, utíkající agent nedostane body za zabití tohoto agenta. Množství 

bodů  přidělené  této  skutečnosti  podněcuje  v  agentovi  zájem  o  zabití  cizích  agentů. 

Demotivační hodnocení způsobí, že agent nejeví zájem o pronásledování cizích agentů.

• Smrt: Tato skutečnost nastane, pokud agent během hry zemře. Množství bodů přidělené této 

skutečnosti  určí,  jak  moc  se  agent  bude  vyhýbat  akcím které  ho  vedly ke  vlastní  smrti. 

Motivační  hodnocení  podněcuje  u  agentů  „ustrašené“  chování  naopak  demotivující 

hodnocení vytváří agenty „sebevrahy“.

• Léčení: Tato skutečnost nastane, pokud se agent úspěšně vyléčí v domovské základně. Na 

první  pohled  by  se  mohla  zdát  takto  skutečnost  duplicitní  se  smrtí,  ale  není  tomu  tak. 

Motivační hodnocení v agentovi pěstuje zájem o udržení vlastní bojeschopnosti i v situacích, 

které ho nepřivedly přímo k úmrtí. V důsledku toho se agenti chodí léčit do domovských 

základen častěji. Demotivující hodnocení nevytváří v agentovi potřebu doplňovat život.

• Manuální odměna: Toto je speciální skutečnost, jenž řídí sám hráč. Hráč může v kterýkoliv 

okamžik  odměnit  nebo potrestat  vybraného agenta  za  chování,  které  právě udělal.  Tímto 

může hráč ovlivňovat jeho chování podle svého uvážení.

Nastavením velikosti odměn nebo trestů za dané situace je hlavním faktorem, který určuje, jak 

se agenti budou ve hře postupem času chovat. Různé nastavení produkuje drasticky rozdílné agenty 

co se chování týče. Mohou tak vznikat zajímavé kombinace agentů, kteří se vzájemně podporují a 

doplňují. Možný problém vzniká tehdy, chce-li hráč agenta, který již odehrál více her, a modifikoval 

tak  svůj rozhodovací mechanismus, přeučit a změnit mu nastavení odměn za jednotlivé skutečnosti. 
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Agenti se již těžko přeučí a často spíše preferují své zavedené a již dříve naučené akce a jen pomalu 

přecházejí na jiné. S pomocí tohoto nastavení byli vytvořeni všechny týmy v „Level módu“.

Nastavení jednotlivých odměn na nastalé skutečnosti a počty odehraných her pro tyto týmy 

jsou uvedeny v příloze (viz příloha A). 

Faktem zůstává, že se agenti s přibývajícím počtem odehraných her zdokonalují a týmy, které 

mají již několik her za sebou, jsou výrazně lepší než čerstvě vytvořené týmy, což je jedna z věcí, 

které jsem chtěl docílit. V procesu učení agentů a potažmo tedy týmů je velice důležité s jakými 

protivníky zápasy odehrají.  Pokud tým odehraje  například 500 her  pouze s  jedním nepřátelským 

týmem, který je velice slabý, je více než pravděpodobné, že takto natrénovaný tým nebude schopen 

porazit jiný tým, který má za sebou stejný počet odehraných her, ale proti různě silným týmům s 

různými strategiemi.  Tento fakt se dá očekávat z principu algoritmu učení, který jsem nastínil výše. 

Ostatně vše je hezky shrnuto a vysvětleno v další kapitole (viz kapitola 8.1).

Otázkou zůstává, zda-li tým, který odehrál velké množství her proti jednomu a tomu samému 

protivníkovi se je ochoten přizpůsobit, pokud přijde zápas s povahově úplně jiným protivníkem. Zde 

platí  co jsem již  zmínil  výše,  a  sice,  že  agenti  se těžko přeučují,  jelikož velice  často volí  právě 

preferované akce z minula a nedávají tak algoritmu pro učení možnost ocenit akce nové, které by 

vedly k možná lepším výsledkům.  
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8 Zhodnocení výsledků

V této kapitole uvádím zhodnocení dosažených výsledků ve hře. Výsledky byly získány posledním 

přístupem, který jsem rozebral v kapitole výše.

8.1 Porovnání řešení UI

8.1.1 Použitý algoritmus učení
Výsledky,  které  podává algoritmus  učení,  který je  momentálně  použit  ve  hře,  jsou  velice  dobré. 

Agenti se učí velice rychle a jíž během prvních 20ti her jsou na první pohled rozeznatelně lepší než 

tým, který se nijak neučí a nezdokonaluje během hry. 

Jedním z aspektů, kterého jsem chtěl docílit bylo, že i pro stejná nastavení odměn pro agenty u 

obou týmů a po stejném počtu odehraných her se mohou týmy vzájemně lišit. Toto je dáno především 

tím s jakými týmy dané hry odehrají. Pro ukázku uvádím dva týmy, které mají stejná nastavení agentů 

a odehraných zhruba 800 her. 

8.1.1.1 První test

V prvním testu jsem trénoval testovaný tým na zápasech proti týmu, který nebyl nijak naučený a ani 

se během hry nezlepšoval. Tento tým již během prvních 20ti her začal pravidelně vyhrávat a kolem 

padesáté hry již druhý tým prakticky nepustil  k výhře. Výsledné skóre bylo 777 :  34. Těchto 34 

proher tým nastřádal především během začátku hry než se natrénoval, ale poté již prohrával velmi 

zřídka. Ukázku vývoje zápasu pro prvních 100 odehraných her lze vidět na grafu níže (viz Ilustrace 

7.1)
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Pak zde máme druhý test, kdy jsem testovaný tým testoval prvních 100 her na stejném týmu 

jako u prvního testu a poté následně každých dalších 100 her proti týmům různě naučených s různým 

počtem odehraných her. Většinou se jednalo o týmy z  Level módu, popsané v kapitole (viz Příloha 

A). Tento tým si vedl již na první pohled dalo by se říci hůře. Jeho celkový výsledek byl 230 : 670. 

Velký počet  proher  je dán především tím,  že  tým soupeřil  s  týmy často o dost  lepšími  a s  více 

odehranými hrami.

Nyní  stačilo zkusit  vzít oba testované týmy a nechat je zápasit proti  sobě, Podle očekávání 

druhý z testovaných týmů první porazil velkým rozdílem 77 : 23 (viz Ilustrace 7.2). Tento výsledek se 

dal očekávat. Zde je hezky ukázáno, jak moc závisí na výběru protivníků na kterých se tým trénuje a 

učí.. Pokud se tým učí pouze na slabých soupeřích, tým se stává příliš „pohodlným“ a nemá potřebu 

rozvíjet a natrénovat výběr akcí pro složitější události.
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Ilustrace 7.1: Zde lze vidět, že testovaný tým po 20ti odehraných hrách získal 

znatelnou převahu nad týmem bez učení.
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8.1.1.2 Druhý test

V dalším testu jsem zkoušel rychlost s jakou je čerstvý tým, který ještě nebyl ovlivněn algoritmem 

pro učení,  se schopen naučit  vítězit  nad týmem,  který sice již pár zápasů odehrál,  ale dále se již 

během zápasů neučí.

Máme tedy první tým, který je čerstvý a neodehrál ještě ani jediný zápas. Nastavení odměn a 

atributů jednotlivých agentů je stejné jako je tomu u týmu Delta Force (viz. Příloha A). Tento tým 

odehraje s protivníkem 100 zápasů během kterých je mu povoleno se učit.

Druhý tým je tým má již za sebou 100 zápasů během kterých mu bylo povoleno se učit. Tyto 

zápasy odehrál proti stejnému protivníkovi jako je on sám také se zapnutým algoritmem pro učení. 

Výsledkem je tedy naučený tým se 100 odehranými zápasy.  Tomuto týmu v tomto testu vypínám 

algoritmus pro učení, aby se již dále nezdokonaloval.

Tyto  dva týmy odehrály tedy zápas  o 100 kolech.  Dá se  předpokládat,  že první  tým bude 

zpočátku  narážet  na  svou  neznalost  prostředí,  jelikož  ještě  u  něj  neproběhlo  žádné  učení,  ale 

postupem času a s přibývajícím počtem odehraných kol bude stále častěji vítězit a v ideálním případě 

na konci hry bude častěji  vítězit  nad protivníkem než tomu bylo na začátku. Druhý tým bude ze 

začátku hry těžit z toho, že má již odehraných 100 her za sebou na kterých se mohl učit. Postupem 

času by měl ovšem doplácet na to, že se již dále zdokonalovat nemůže a první tým by ho měl dohnat 

a na konci i předehnat v počtu vyhraných her. Výsledný graf výsledků zápasu mezi těmito dvěma 

týmy můžeme vidět na grafu (viz Ilustrace 7.3).
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Ilustrace 7.2: Výsledný graf, který demonstruje důležitost výběru protivníků na 

kterých tým trénuje.

Vývoj zápasu mezi prvním a druhým testovaným týmem

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

Počet kol

Po
če

t v
ýh

er

Druhý testovaný tým První testovaný tým



Výsledek zápasu mezi těmito týmy myslím dobře potvrzuje můj předpoklad. Bylo ovšem nutné 

odehrát něco kolem 900 zápasů aby  byl první tým schopen s převahou porazit tým druhý. Dáno je to 

především tím,  že  druhý tým již  měl  za  sebou odehraných 100 zápasů,  a  první  tým byl  tedy ze 

začátku ve velké nevýhodě. Přesně v 600. kole první tým dorovnal svého protivníka a začal získávat 

převahu, poté až do konce zápasu první tým již vedl a zápas nakonec vyhrál v poměru 500: 410. Z 

grafu je patrné, že pokud by zápas pokračoval ještě déle, první tým by svůj náskok neustále zvětšoval.

8.1.1.3 Třetí test

Další  test  je  pouze obdoba předešlého testu. Jediné,  v čem se testy liší,  je počet odehraných her 

druhého týmu. Druhý tým v tomto testu odehrál pouze 30 her tedy o 70 méně než v testu předešlém. 

Dá se očekávat že první tým získá lepší skóre již o dost dříve než v minulém testu a vítěz bude jasný 

dříve než po odehrání 910 her. Výsledky by se ovšem neměly podobat prvnímu testu, kde soupeřil 

netrénovaný tým bez  učení  proti  týmu  který  se  učil.  Zde  by měl  být  přece  jen  vidět  počáteční 

handicap prvního týmu. Výsledek zápasu můžete vidět na grafu níže (viz Ilustrace 7.4).
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Výsledný  graf  potvrzuje  předpoklady,  které  sem  uváděl  výše.  Druhý  tým,  který  měl  již 

odehráno 30 kol, si počátku vedl opravdu lépe, ale první tým ho již v 31. kole dostihl a pak již pouze 

zvětšoval náskok až do konce zápasu. Zde již byla potřeba odehrát pouze 200 her k tomu aby bylo 

zřejmé, který tým bude vítězem.

8.1.1.4 Čtvrtý test

Dalším předmětem zájmu testování  bylo  ověření,  zda-li  algoritmus  opravdu upevňuje  v agentech 

takové chování, jaké by hráč předpokládal po zadání jednotlivých odměn daným agentů. Pro tento 

test jsem vytvořil dva týmy, u kterých budu zjišťovat informace o tom, jak si během zápasu vedli a 

kterých skutečností nejčastěji dosahovali. Mezi těmito skutečnostmi budou.

•Počet donesených jídel do domovské základny

•Počet  usmrcených nepřátelských agentů

•Počet smrtí

V prvním týmu každému z agentů v týmu nastavím stejné ohodnocení odměn a postihů za 

různé skutečnosti. Poté tým natrénuji na vzorku 200 kol, kde bude mít tým možnost natrénovat si své 

chování v závislosti na velikosti odměn. Následně nechám proběhnout zápas o 200ti kolech a získaná 

data z něj zanalyzují a porovnám výsledky ze hry s tím jak byli agenti ohodnoceni za své chování. 

Výsledky ze hry by měli kopírovat nastavení, které hráč zadal.
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Ilustrace 7.4: Na grafu lze vidět, že agenti s učením velice rychle předběhli tým bez 

učení.
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Druhý  tým bude tým, který neodehrál prozatím žádný zápas a během hry nebude využívat 

učící algoritmus. Tento tým je pro tento test nepodstatný, jelikož se v tomto testu ověřuji správnost 

chování prvního týmu v závislosti na nastavení odměn a postihů hráčem, nikoliv počty výher nebo 

úspěšnost počínání nad nepřátelským týmem.

V prvním případě  vytvořím tým z  agentů,  jejichž  prioritou  je  sbírání  a  donášení  jídla  do 

domovské  základny.  Nastavení  ohodnocení  skutečností  pro  agenty  je  pro  všechny  stejné  a   je 

následovné:

                  

Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4

Zabití nepřítele 0 0

Smrt 0  0

Léčení 0  0

Lze  předpokládat  velký  počet  donesených  jídel  do  domovské  základy.  Počet  usmrcení 

nepřátelských agentů se dá předpokládat velmi  nízký nebo dokonce nulový a počty úmrtí  agentů 

budou zřejmě relativně vysoké, jelikož agenti nemají žádné postihy za vlastní smrt. Výsledek zápasu 

lze vidět na grafu níže (viz Ilustrace 7.5).

44

0

100

200

300

400

500

600

700

Počet

1 2 3 4 5

Agent

Statistiky agentů

Donesená jídla

Usmrcení nepřátelé

Úmrtí



Jak lze z grafu vidět, agenti se během hry opravdu primárně zaměřovali na sběr jídla. Z počtu 

smrtí lze snadno usoudit že absence postihu za úmrtí způsobila velký počet smrtí agentů.

Pro  lepší  porovnání  jsem v  druhém příkladě  vytvořil  skupinu  agentů  podobnou z  prvního 

případu. Jediným znatelným rozdílem bylo nastavení postihu za smrt agenta. Agenti by tedy stejně 

jak v prvním případě měli především sbírat jídlo a nosit jej do domovské základy, ale nyní by se měli 

zároveň  snažit  vyhýbat  výběru  akcí,  které  jim  v  minulosti  způsobili  úmrtí.  Výsledné  nastavení 

skutečností je uvedeno tabulce níže:

Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4

Zabití nepřítele 0 0

Smrt -50  4

Léčení 0  0

Lze předpokládat snížení počtu úmrtí  agentů, ale zároveň i nižší počet donesených jídel do 

domovské základny, jelikož agenti budou brát větší ohled na svůj život. Na druhou stranu, díky tomu, 

že agenti přežijí ve hře delší dobu, mohou nasbírat více jídla. Výsledek zápasu lze vidět na grafu níže 

(viz Ilustrace 7.6).
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Na výsledném grafu jsem se snažil o porovnání obou týmů. Z výsledného grafu můžeme vidět 

změnu oproti původnímu testu a to především v počtu smrtí agentů. Je zde zřetelně vidět, že agenti se 

naučili vyhýbat se smrti a tím snížili celkový počet úmrtí svého týmu. Rozdíly v ostatních údajích, 

jako je počet donesených jídel do domovské základny a počet zabitých nepřátelských agentů, nejsou 

tolik drastické. Přece jen si ale v obou případech nový tým vedl o něco lépe než tým původní.

Třetí příklad je ukázka sestavení týmu z různých agentů. Každý agent v týmu má svou roli, a 

tudíž různé nastavení odměn a postihů za jednotlivé skutečnosti. Nastavení a atributy každého agenta 

uvádím v tabulce níže:
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Ilustrace 7.6: Na grafu lze vidět, že se novému týmu podařilo snížit počet úmrtí téměř na 

polovinu.
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•Agent 1

Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0

Zabití nepřítele 65 1

Smrt -50 3

Léčení 1 2

•Agent 2

Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 7 4

Zabití nepřítele 0 0

Smrt -50 2

Léčení 1 3

•Agent3

Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4

Zabití nepřítele 0 0

Smrt 0 0

Léčení 1 0

•Agent4

Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4

Zabití nepřítele 0 0

Smrt -10 2

Léčení 0.25 2

•Agent5

Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0

Zabití nepřítele 80 0

Smrt 0 0

Léčení 0 0
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Jak lze z grafu vidět, (viz. Ilustrace 7.8) každý agent dosáhl výrazně odlišných statistik než jeho 

kolegové.  Statistiky  pro  jednotlivé  agenty  jsou  v  souladu  s  očekáváním,  které  bychom  měli  po 

nastavení  jednotlivých  odměn  agentům.  Agenti  s  odměnami  za  sběr  jídla  mají  více  bodů  v 

donesených  jídlech  do  domovské  základny,  naopak  agenti  s  odměnami  za  usmrcení  protivníka 

dosahují nejlepších výsledků právě v této kategorii.

Nároky  na  učící  algoritmus  jsem si  stanovil  především  takové,  aby  algoritmus  zřetelně  a 

především v pokud možno co nejkratší době naučil agenty chováním, které svým nastavením odměn 

určil hráč. Z výše uvedeného lze dobře vidět, že díky učícímu algoritmu se agenti v týmech opravdu 

během odehraných zápasů zlepšují a dosahují lepších výsledků a již během relativně malého počtu 

odehraných kol.

8.2 Výsledky algoritmu pro učení
Algoritmem použitým ve hře jsem zkoušel vygenerovat mnoho různých týmů a vyzkoušet tak, jaké 

nastavení týmů je „nejlepší“ nebo alespoň která nastavení vítězí nad jinými. Bohužel, je zde velké 
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Ilustrace 7.8: Graf statistik agentů vyváženého týmu.
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množství možností jak každému agentovi určit velikost odměn, kolik akcí mají zpětně oceňovat a 

také nastavení atributů agenta.

Hlavní  vzorek,  který reprezentuje výsledky mého snažení  o nejlepší  tým je možno vidět  v 

šestici  týmů, které jsou vybrány do hry v  Level módu.  Do toho výběru jsem se snažil  vybrat  jak 

extrémní kombinace agentů, tak vyvážené kombinace týmů, kdy každý agent měl  specializace na 

něco jiného. Myslím, že je zajímavé sledovat jak si která nastavení ve hře vedou. Pro ukázku zde 

uvádím statistiky vzájemných zápasů čtyř týmů ze hry v Level módu.

První tým je tým složený pouze ze sběračů. Ve hře je umístěn do levelu 3 pod názvem Hungry 

Team. Statistiky tohoto týmu uvádím v příloze (viz příloha A).

Druhý tým je týmem složeným převážně z agentů, kteří jsou oceňování přednostně za zabití 

cizích agentů. Strategii tohoto týmu je tedy eliminovat všechny agenty nepřátelského týmu pokud 

možno dříve než skončí  časový limit.  Ve hře  je  umístěn  do levelu 4 pod názvem  Mortal  Team. 

Statistiky tohoto týmu uvádím v příloze (viz příloha A).

Třetí tým pod označení Delta Force je složen z různých typů a zaměření agentů. Jedná se tedy 

o směs dvou předešlých týmů. Ve hře je umístěn do levelu 5. Statistiky tohoto týmu uvádím v příloze 

(viz příloha A).

Čtvrtý tým, který je ve hře v posledním levelu pod nese označní SWAT squad. Stejně jako třetí 

tým, tento tým obsahuje jak agenty kteří jsou předurčeni ke sběru jídla,  tak agenty kteří  se snaží 

eliminovat protivníka. Jediné v čem se tyto dva týmy liší jsou protivníci, proti kterým byly tyto týmy 

trénovány.  Delta Force  byl  trénován pouze proti  jednomu nastavení nepřátelského týmu  (Hungry 

Team), zatímco  SWAT squad byl  trénován na několika týmech protivníku (převážně na ostatních 

týmech, které se nacházejí v Level módu a následně i sám proti sobě).

Nyní  zde  uvádím výsledky  zápasů  mezi  uvedenými  týmy.  Každý  zápas  byl  hrán  na  100 

vítězných bodů. Následně jsem podle těchto výsledků týmy seřadil a přidal do hry.

Mortal Team Vs Hungry Team :

Název týmu Počet výher
Mortal Team 100
Hungry Team 76

Mortal Team Vs SWAT squad :

Název týmu Počet výher
SWAT Squad 100
Mortal Team 48
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Hungry Team Vs SWAT squad :

Název týmu Počet výher
SWAT squad 100
Hungry Team 17

Delta Force Vs SWAT squad :

Název týmu Počet výher
SWAT squad 100
Delta Force 68

Z výše uvedených výsledků zápasů jednotlivých týmů je zřejmé, že zdaleka nejlépe si  vedl 

SWAT squad. Z části je to dáno určitě tím, že odehrál více zápasů než zbylé dva týmy, ale především 

je to dáno variabilním nastavením jednotlivých členů týmu. Mezi nejlepší strategie nastavení odměn 

proto určitě patří nastavení, které je použito u tohoto týmu. Určitě by se našly i jiná nastavení odměn 

a atributů jednotlivých agentů, která sou minimálně srovnatelná. Tento úkol již nechávám na hráči, 

jehož úkolem ve hře je právě porážka tohoto týmu v deseti kolech.
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9 Závěr

Jistě  největší  výzvou,  kterou jsem musel  v  projektu řešit  bylo  skloubení  všech částí  projektu do 

jednoho  kompaktního  celku,  který  by  na  uživatele  působil  dojmem  počítačové  hry.  Největším 

úskalím  bylo  využít  multiagentních  systémů  a  evolučních  algoritmů  v  nich  použitých  takovým 

způsobem,  aby i  naprostý laik hru snadno pochopil  a byl  schopen určovat parametry a nastavení 

svého týmu, aniž by tušil, co se skrývá uvnitř. 

Mým hlavním bodem zájmu bylo vytvořit v hráči pocit, že program není statický, ale že se 

agenti ve hře vyvíjejí s postupem času a že svým nastavením parametrů je může hráč sám ovlivnit a 

tudíž záleží především na něm, jak si bude jeho tým vést. Chtěl jsem docílit toho, aby měl hráč ve hře 

roli jakéhosi „trenéra“, jehož  úkolem je poskládat a natrénovat vlastní tým, ale samotnou hru musí 

nechat již na hráčích (agentech).

Je mnoho oblastí, ve kterých by šlo projekt dále rozšiřovat. Určitě jednou z prvních oblastí by 

bylo vytvoření složitějšího modelu multiagentního systému a prostředí, ve kterém se agenti pohybují. 

Dalším  vylepšením  by  mohlo  být  zakomponování  síťové  části  do  hry,  která  by  sloužila  pro 

komunikaci  a  hraní  hry  mezi  několika  hráči  zároveň.  Kapitolou  samotnou  by  bylo  vytvoření 

sofistikovanějších algoritmů pro učení agentů, které by poskytovaly hráči širší a detailnější možnosti 

při ovlivňování chování svých agentů.

Výsledný program ovšem splňuje mé předem stanovené cíle a svou formou jej lze zařadit mezi 

počítačové programy,  které  uživatele  zabaví  a zároveň zaujmou svým neobvyklým a originálním 

obsahem. Skloubení metod evolučních algoritmů a multiagentních systémů je určitě zajímavá oblast, 

která přináší mnoho problémů a podnětů k bádání.
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Příloha A : Nastavení týmů ve hře
V této příloze jsou popsány nastavení týmů, které se nacházejí ve hře jako šest týmů v Level Modu.

•Level 1 

Název týmu Dummies
Počet odehraných her 50

Jméno Agenta Looser
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 0

Jméno Agenta Lamer
Typ Agenta Speed
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 0

Jméno Agenta Dummie
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 1 2

Jméno Agenta Noob
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 0

Jméno Agenta Hopeless
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 0
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• Level 2

Název týmu Farmers
Počet odehraných her 300

Jméno Agenta Bogus Bill
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 0

Jméno Agenta Jane Honda
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 0

Jméno Agenta Farmer Ted
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 0

Jméno Agenta Gardener John
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 0

Jméno Agenta Earl
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 0
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•Level 3

Název týmu Hungry Team
Počet odehraných her 320

Jméno Agenta Hungry Tom
Typ Agenta Speed
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt -50 3
Léčení 1 2

Jméno Agenta Hungry Ted
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt -50 3
Léčení 1 2

Jméno Agenta Hungry Joe
Typ Agenta Speed
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt -50 3
Léčení 1 2

Jméno Agenta Hungry John
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt -50 3
Léčení 1 2

Jméno Agenta Hungry Eliz
Typ Agenta Speed
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt -75 3
Léčení 4 2
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•Level 4

 

Název týmu Mortal Team
Počet odehraných her 500

Jméno Agenta Sub Zero
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0
Zabití nepřítele 50 3
Smrt -50 3
Léčení 0.5 2

Jméno Agenta Scorpion
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0
Zabití nepřítele 50 3
Smrt -50 3
Léčení 0.5 2

Jméno Agenta Reptile
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0
Zabití nepřítele 50 3
Smrt -50 3
Léčení 0.5 2

Jméno Agenta Jax
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0
Zabití nepřítele 50 3
Smrt -50 3
Léčení 1 2

Jméno Agenta Balrog
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0
Zabití nepřítele 50 3
Smrt -50 3
Léčení 0.5 2
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•Level5

Název týmu Delta Force
Počet odehraných her 800

Jméno Agenta Colonel Roy
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt -50 3
Léčení 1 2

Jméno Agenta Captain Tom
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0
Zabití nepřítele 50 1
Smrt -50 3
Léčení 1 2

Jméno Agenta Sergant John
Typ Agenta Speed
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt -50 3
Léčení 1 2

Jméno Agenta Sergant Andy
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0
Zabití nepřítele 50 1
Smrt -50 3
Léčení 1.5.2009 2

Jméno Agenta Private Green
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 7 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt -50 3
Léčení 1 2
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•Level 6

Název týmu SWAT squad
Počet odehraných her 800

Jméno Agenta Killer Clever
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0
Zabití nepřítele 65 1
Smrt -55 3
Léčení 1 2

Jméno Agenta Gatherer Scary
Typ Agenta Speed
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 6 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt -50 3
Léčení 1 3

Jméno Agenta Gatherer Pure
Typ Agenta Sight
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 8 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 0

Jméno Agenta Gatherer Clever
Typ Agenta Speed
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 5 4
Zabití nepřítele 0 0
Smrt 0 0
Léčení 0 .25 2

Jméno Agenta Killer
Typ Agenta Strengh
Název události Odměna Počet předešlých akcí
Donesení jídla 0 0
Zabití nepřítele 80 1
Smrt 0 0
Léčení 0 0
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Příloha B : Popis ovládání programu

1. Začít VS mod: Spusti hru v modu, který je určen k tomu aby si oba hráči vybrali týmy s 

kterými chtějí hrát. Můžou si vytvořit nové nebo načíst uložené na disku.

2. Začít Level Mod: Ukáže obrazovku s výběrem levelů.

Ukončení: Ukončí aplikaci

1.Tlačítka pro výběr levelů:  Stiskem na tlačítko si hráč vybírá v kterém levelu chce hrát.  

Každý level obsahuje přednastavený tým protivníka, proti kterému hráč hraje. Po porážce  

protivníka se zpřístupní další level.
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Ilustrace 1: Obrazovka hlavního menu

Ilustrace 2: Obrazovka výběru levelů



2.Zpět: Tlačítko pro návrat do hlavního menu.

1.Načíst tým: Tlačítko slouží k načtení týmu z disku.

2.Ulož tým: Tlačítko slouží k uložení aktuální týmu na disk.

3.Vytvoř tým: Tlačítko slouží k vytvoření nového týmu. Po stisku se vytvoří nový tým s  

jménem zadaným do textového pole vedle tlačítka. Starý tým se smaže.

4.Výběr agenta: Tlačítka slouží k výběru agenta, kterého chceme editovat

5.Jméno agenta: Textové pole pro změnu jména agenta.

6.Typ agenta: Výběrové menu pro zvolení typu agenta.

7.Informace o statistikách agenta: Statistiky agenta dosažené během jeho života..

8.Typ události: Název události kterou chceme editovat

9.Velikost odměny: Velikost odměny, kterou chceme události přiřadit

10.Počet akcí v historii: Slouží k určení počtu akcí, které chceme aby učící algoritmus zpětně 

ocenil, jenž předcházely vzniku události.

11.Uložit agenta: Tlačítko slouží k uložení změn o agentovi.

12.Tento panel je totožný s výše popsaným panelem, pouze se zde edituje modrý tým.
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Ilustrace 3: Obrazovka nastavení týmů



13.Začít hru: Toto tlačítko začne hru v graficky jednoduchém modu.

14.Grafický mod: Toto tlačítko začne hru v graficky pokročilém modu.

15.Zpět: Tlačítko pro návrat do hlavního menu.

1.Stav zápasu: Informace o počtu vítězství každého týmu. 

2.Informace o agentovi: Informace o vybraném agentovi. Jeho jméno, stav, zdraví. Dále lze 

zapnout zobrazení agentova dohledu, vektorů rychlosti a zrychlení.

3.Rychlý mod: Toto tlačítko uvede hru do rychlého modu. Obrazovka hry se nepřekresluje, ale 

simulace probíhá velice rychle.
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Ilustrace 4: Obrazovka s probíhající hrou v graficky jednoduchém modu.



4.Odměna:  Tlačítko slouží k odměně vybraného agenta. Agent bude odměněn za aktuální  

akce, které právě vykonával. Její velikost a počet stavů v minulosti, které budou oceněny se 

nastavuje každému agentovi v obrazovce nastavování týmů.

5.Start: Tlačítko spustí hru.

6.Stop: Tlačítko pozastaví hru.

7.Rychlost: Posuvník nastavuje rychlost hry.

8.Hodiny: Informace o aktuální čase ve hře.

9.Červený agent: Grafické znázornění červeného agenta ve hře.

10.Modrý agent: Grafické znázornění modrého agenta ve hře.

11.Jídlo: Grafické znázornění jídla ve hře.

12. Zona: Grafické znázornění zony ve hře.

13.Domovské základna(červená): Grafické znázornění domovské základny červeného týmu.

14.Domovské základna(modrá): Grafické znázornění domovské základny modrého týmu.
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Ilustrace 5: Obrazovka s probíhající hrou v graficky pokročilém modu.



1.Stav zápasu: Informace o počtu vítězství každého týmu. 

2.Informace o agentovi: Informace o vybraném agentovi. Jeho jméno, stav, zdraví.

3.Rychlý  mod: Klávesová  zkratka  F  uvede  hru  do  rychlého  modu.  Obrazovka  hry  se  

nepřekresluje, ale simulace probíhá velice rychle.

4.Odměna: Klávesová zkratka A slouží k odměně vybraného agenta. Agent bude odměněn za 

aktuální akce, které právě vykonával. Její velikost a počet stavů v minulosti, které budou  

oceněny se nastavuje každému agentovi v obrazovce nastavování týmů.

5.Start/Stop:  Klávesová zkratka S pozastaví, případně spustí hru.

6.Zvýšení rychlosti: Klávesová zkratka + zrychlí rychlost hry.

7.Snížení rychlosti: Klávesová zkratka - zpomalí rychlost hry.

8.Červený agent: Grafické znázornění červeného agenta ve hře.

9.Modrý agent: Grafické znázornění modrého agenta ve hře.

10. Domovské základna(modrá): Grafické znázornění domovské základny modrého týmu.

11. Domovské základna(červená): Grafické znázornění domovské základny červeného týmu.

12.Zona: Grafické znázornění zony ve hře.

13.Jídlo: Grafické znázornění jídla ve hře.
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