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Osnova
• Stav práce 

• Reprezentácia terénu / plochy 

• Pathfinding na Polygonal Mesh 

• Ako reprezentovať dáta na iOS 

• Heuristika 

• Grafické zobrazenie 

• Multiagentový systém



Stav práce
• Hotové: 

• Východisková kapitola 

• Rozhranie 

• Grafický engine 

• Fyzikálne obmedzenia pohybu 

• Pathfinding (Debug mode) 

• Základný agent



Stav práce
• Zostáva 

• Multiagentovosť systému 

• Rozpohybovanie agentov 

• Rozhodovanie 

• Komunikácia medzi agentami



Reprezentácia plochy

• Ako reprezentovať ľadovú plochu? 

• Graf 

• Waypoint 

• Polygonal Mesh



Waypoint
• 1 vrchol = "1 tile", málo detailné 

• Definujem, po ktorých vrcholoch môže agent chodiť 

• Ak chcem detailne popísať, musím vyrobiť priveľa 
waypointov 

• Výber cieľového bodu je obmedzený na vrcholy grafu 

• Jednoduchšie na implementáciu 

• Nepraktické, Obmedzujúce



Ako sa dostaneme sem?



Polygonal Mesh
• Sieť polygónov pokrývajúca priechodnú plochu 

• Zohľadňuje prekážky a ich obchádzanie 

• Menej polygónov ako vrcholov (waypointov) 

• Pri správnej implementácii rýchlejšie 

• Komplikovanejšie vyhladzovanie a upresnenie 
cesty My sa nebojíme!!



Dostanem sa všade tam, kde je nejaký polygón

Konvexné polygóny



Pathfinding
1. A* cez polygonal mesh z bodu A do bodu B 

• Prechádza cez polygóny, vyberá najlepší zo susedných 

• Vráti postupnosť hrán, cez ktoré prejde 

• Hrubý výpočet cesty, veľmi cikcakovité 

2. Vyhľadanie cesty -> vyhodenie prebytočných vrcholov 

A. Spojenie midpointov hrán 

B. Funnel algoritmus 

3. Optimalizácie (Optional) - Steering Behaviors







Ktorý pohyb vyzerá inteligentnejšie?



Ako reprezentovať 
dáta na iOS

• Textový súbor - ak sme ešte malí programátori.. 

• XML 

• Každý pozná, Vieme čítať aj upravovať 

• Property List 

• V podstate XML, štandard na Mac OS a iOS 

• Podpora v Objective-C na úrovni štruktúr 

• NSArray, NSDictionary, NSData, NSString, NSNumber 

• BOOL ako NSNumber





Heuristika
• Preferovaný pohyb hráča cez nejaký priestor 

• Krídlo sa drží na krídle, center v strede - žiadna veda, rozlišovanie úloh 
vyplývajúcich z pozície 

• Ako mať uloženú heuristiku pre pathfinding? 

• Textový súbor, XML, Property list 

• Zle sa generuje a upravuje 

• Môžeme ohodnotiť každý polygón v sieti, ale úprimne, je ich veľa 

• Riešenie: "Termálne okuliare Jamesa Bonda" 

• Heat map

Sme leniví, 
nájdime niečo 

lepšie
Čo ak sa ich 
počet zmení?



Nezávislé od reprezentácie plochy

Na úpravu stačí grafický editor



Grafické zobrazenie

• OpenGL ES vykreslovanie 

• Quartz 2D, GLKit, Cocos2D, Sparrow.. 

• Odvodzovanie zo základnej triedy Shape 

• @interface SlapshotEngine : NSObject



Stav práce
• Zostáva 

• Multiagentovosť systému 

• Rozpohybovanie agentov 

• Rozhodovanie 

• Komunikácia medzi agentami



Multiagentový systém
• Každý hráč je reprezentovaný agentom 

• Samostatný proces (vlákno) 

• Autonómny - rozhoduje sa na základe 
pozorovania stavu sveta 

• Chceme realistickú simuláciu  

• Skutočný hokejista sa rozhoduje sám 
či už správne alebo nesprávne



Rozhodovanie
• Pravidlá rozhodovania 

• Ako reagovať na aký stav 
sveta 

• "Keď mám puk, chcem 
dať gól" 

• Rozhodnutie o ďalšom kroku 
na základe 
pravdepodobnosti úspechu



Komunikácia
• Buď: Agent <-> Agent 

• Alebo: Centrálna tabuľa

• Reálnejšie - keď niečo poviem, nepoviem to súkromne ale verejne

• Zašumenie 

• Čo to je? 

• Filtrovanie, ktorú informáciu kto dostane 

• Kto môže počuť 

• Či už nedostane vôbec, alebo dostane inú



Ďakujem za pozornosť
Pekný deň


