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Streszczenie 

Nieustannie rosnące wymagania użytkowników gier komputerowych sprawiają, że 
coraz większą uwagę ich producenci przywiązują do fotorealistycznej grafiki, dźwięku oraz 
symulacji zjawisk fizycznych.  Gry komputerowe pod względem audiowizualnym 
rozwijają się bardzo dynamicznie, najsłabsze ogniwo stanowi jak dotąd modelowanie 
scenerii, czy realistycznych zachowań, wspieranych sztuczną inteligencją.  

W rozdziale przedstawiono przegląd technik sztucznej inteligencji stosowanych w grach 
komputerowych oraz praktyczne ich zastosowanie. 
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1. Wprowadzenie 

Gry komputerowe to nie tylko doskonała forma rozrywki dla znacznej grupy osób 
i dochód dla firm produkujących i dystrybuujących te interaktywne programy [8], ale także  
nieodłączna część kultury, z jaką mamy do czynienia w dzisiejszych czasach. Stanowią 
swego rodzaju nowy gatunek sztuki, który można postawić na równi z kinem, książką czy 
muzyką.  

Jak wynika z danych firmy badawczej Newzoo – w Polsce jest ponad 13 milionów 
graczy. 98% z nich bawi się regularnie przy ekranie peceta. Pod tym względem zajmujemy 
drugie miejsce w Europie [9]. 

Wyniki badań na temat profilu polskiego gracza i gier przez niego wybieranych, 
przeprowadzonych w kwietniu 2014 r. przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych 
wskazują, iż wśród ankietowanych internautów w wieku od 15 do 55 lat, największą 
popularnością cieszą się gry logiczne (51%) oraz zręcznościowe gry akcji (43%) i strategie 
(36%) [10]. 

Jednocześnie rosną wymagania graczy, a to przyczynia się do powstawania nowych, 
lepszych, ciekawszych i efektywniejszych rozwiązań. Z tego też powodu coraz  większego 
znaczenia nabiera sztuczna inteligencja w grach komputerowych. Jej zadaniem jest nie 
tylko tworzenie i kontrolowanie otoczenia wokół postaci gracza, ale także sterowanie 
fizjologią i psychologią samej postaci, co wymusza na graczu większe zaangażowanie 
w grę. 

Warto zwrócić również uwagę, że Inteligentne specjalizacje są obecnie priorytetem 
w planie polityki regionalnej na lata 2014-2020, a producenci gier komputerowych z uwagi 
na ich wysoki potencjał rozwojowy, mogą liczyć na dofinansowanie ze środków UE. 
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Jak wynika z badań najczęściej odwiedzamy wirtualne światy w pojedynkę – 44% 
ankietowanych nigdy nie grała z innymi, a 32% robi to tylko czasem. Ogółem 76% graczy, 
to osoby samotnie próbujące swoich sił w rywalizacji z komputerową sztuczną inteligencją.  

Dynamiczny rozwój gier komputerowych oraz przytoczone wyniki badań, a także 
działania Ministerstwa kultury dowodzą potrzeby zwrócenia m.in. szczególnej uwagi na 
sztuczną inteligencję używaną w grach, a stanowiącą niekiedy utrapienie współczesnych 
produkcji. Dlatego też podstawowym celem stosowanych algorytmów sztucznej 
inteligencji jest przede wszystkim urealnienie i uatrakcyjnienie rozgrywki z komputerowym 
graczem. 

2. Sztuczna inteligencja i jej rola w grach komputerowych 

Sztuczna inteligencja (określaną skrótem AI od angielskiej nazwy Artificial 
Intelligence)1 to termin sformułowany przez John’a  McCarthy’ego już w 1956 roku. Od 
tego czasu przechodzi stałą ewolucję.  

Sztuczna inteligencja w grach komputerowych wykorzystywana jest głównie do 
symulacji ludzkich zachowań oraz automatycznego podnoszenia stopnia trudności gier. 
Technologia sztucznej inteligencji wykorzystywana w grach ma na celu tworzenie jak 
najbardziej zbliżonych do realnych zachowań i zdarzeń odwzorowujących rzeczywistość. 

Zastosowanie sztucznej inteligencji w grach komputerowych można podzielić na trzy 
kategorie [6]: 

1. Urealnienie świata gry: stosowane  przede wszystkim w grach typu cRPG (ang. 
Computer Role-Playing Games); AI ma za zadanie sterować poczynaniami  
agentów (postacie sterowane przez grę), z którymi zetknie się bohater  gracza. 

2. Wsparcie rozgrywania walki: najczęściej spotykana kategoria sztucznej 
inteligencji w grach komputerowych – głównie w grach strategicznych i tzw. 
shooterach;  AI ma za zadanie sterować agentami podczas walki. 

3. Komentowanie wydarzeń – najczęściej w grach sportowych; AI odpowiedzialne 
jest za komentowanie wydarzeń mających miejsce w świecie gry na podstawie 
bieżących działań gracza. 

Mechanizmy sztucznej inteligencji wykorzystywane są zatem w wielu gatunkach gier, 
w których mamy do czynienia zarówno z przeciwnikami, jak i różnego rodzaju zjawiskami, 
czy obiektami występującymi w rzeczywistym świecie. Dlatego też znajdują one szerokie 
zastosowanie przede wszystkim w grach strategicznych (m.in. do symulacji walki, tłumu), 
oraz w standardowych strzelankach do modelowania zachowań przeciwników.  

Pierwszy algorytm AI dla gier komputerowych datuje się na rok 1951. Wówczas to 
Alan Turing stworzył grę wykorzystującą sztuczną inteligencję. Była ona wzorowana na 
popularnej wówczas zabawie towarzyskiej, polegającej na odgadnięciu płci dwóch osób 
ukrytych przed zgadującym, na podstawie uzyskanych odpowiedzi na zadane przez siebie 
pytania. Turing w swojej grze zamienił jedną z ukrywających się osób na swój algorytm, 
a odgadujący miał za zadanie wskazać, który z dwójki przepytywanych jest żywym 
człowiekiem. Ponieważ Turing nie dysponował komputerem, symulował działanie 
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algorytmu na papierze [4]. Turing przewidział, że w przyszłości maszyny będą inteligentne 
i dorównają człowiekowi. Dlatego zadawał sobie pytanie, kiedy maszynę będzie można 
uznać za myślącą. Odpowiedź brzmiała, że tylko wtedy, kiedy jej sposób myślenia 
i rozumowania będzie podobny do ludzkiego. Test Turinga jest zatem sposobem określania 
zdolności maszyny do posługiwania się językiem naturalnym i pośrednio mającym 
dowodzić opanowania przez nią umiejętności myślenia w sposób podobny do ludzkiego. 

Innym historycznym momentem w rozwoju sztucznej inteligencji był Deep Blue – 
komputer grający w szachy, stworzony przez firmę IBM. Był to pierwszy system 
komputerowy, który wygrał partię szachów ze światowym mistrzem Garri Kasparowem 
w maju 1997 roku. Mecz skończył się wynikiem 3½ : 2½ dla komputera.  

Innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji stosowane w grach 
komputerowych są stale udoskonalone, tak by procesy decyzyjne podejmowane przez 
komputer były coraz lepsze i pozbawione błędów. Dzięki rozwiązaniom opartym 
o nowoczesne rozwiązania rozszerzono dotychczasowe możliwości, tworząc ciekawsze 
i bardziej wciągające gry maksymalnie zbliżone do świata realnego. 

3. Mechanizmy AI 

W większości współczesnych gier komputerowych wykorzystywanych jest co najmniej 
kilka różnych algorytmów [2]. Inaczej obliczane jest zachowanie AI podczas poruszania się 
z jednego miejsca w drugie, a inaczej podejmowane są decyzje podczas walk czy rozmów. 
Sposób rozgrywki również zmienia zachowanie systemu – w grach strategicznych lub 
logicznych nie przydadzą się metody stosowane w grach zręcznościowych, a w grach 
wyścigowych prowadzenie dialogów. 

Poniżej przedstawiono popularne algorytmy, z jakimi można się spotkać wśród setek 
obecnych na rynku gier wykorzystujących sztuczną inteligencję. 
Symulacja ludzkich zachowań i wykorzystanie zdolności adaptacyjnych przez system 
komputerowy możliwe jest dzięki algorytmom, które pozwalają na: 

− rozwiązywanie problemów decyzyjnych, 
− tworzenie planu działania, 
− planowanie strategiczne [7]. 

Do algorytmów tego typu należą m.in.: Algorytm*, algorytm stadny, automaty stanów 
skończonych, drzewa decyzyjne. 

Algorytm A* (ang. „A star”, pl. „A-gwiazdka”) jest szeroko wykorzystywanym 
algorytmem do wyszukiwania ścieżek, tzw. „pathfinding”. Został on opracowany przez 
P. Harta, N. Nilssona oraz B. Raphaela w 1968 r. Służy do sterowania postacią z punktu 
A do B za pomocą sieci węzłów. Podczas określania trasy nie szuka drogi „na ślepo”, ale 
szacuje najlepszy kierunek eksploracji [3]. Algorytm oblicza najszybszą 
i najefektywniejszą drogę między dwoma węzłami grafu, jednocześnie usuwając te węzły, 
które z różnych powodów nie są dostępne (np. są fragmentem ściany, postać nie ma do nich 
dostępu albo węzeł jest zajęty przez inną osobę). Gdy zbadane położenie okazuje się 
szukanym celem, algorytm kończy działanie, w innym przypadku zapamiętuje przyległe 
położenia, by w przyszłości móc je sprawdzić [1]. 



Niewątpliwą wadą tego algorytmu jest jego przewidywalność – jeśli nie stosujemy 
żadnych innych metod ani algorytmów do obliczania ścieżek, gracz może szybko zauważyć 
zasadę działania AI, a następnie łatwo ją oszukać. Takim przykładem jest seria gier 
„Hitman” (2000), w których gracz wciela się w postać płatnego zabójcy. Gra wykorzystuje 
wiele złożonych algorytmów do symulowania reakcji tłumu i poszczególnych wrogów na 
zachowanie protagonisty. Warto zauważyć, iż AI używana w tym przypadku podczas 
pościgów jest dość przewidywalna, dzięki czemu  gracz z dobrym refleksem i celnością 
może pozbyć się praktycznie wszystkich posiłków wroga i dokończyć swoją misję bez 
problemu. Sytuacja wydaje się komiczna, jednak winę za to ponosi niedostatecznie 
dopracowana inteligencja wroga. 

Innym przykładem na wykorzystanie Algorytmu A* jest gra „F.E.A.R.” (2005). 
W walce gracz jest postawiony przed bardzo inteligentnym wrogiem – AI potrafi 
decydować, kiedy opłaca się zaryzykować opuszczenie danej pozycji, a kiedy lepiej jest 
ślepo strzelać zza osłony. Są także przykłady współpracy – gdy jeden z wrogów próbuje 
zmienić swoje położenie, inni osłaniają go ostrzeliwując gracza. Ponadto znacznie lepszy 
niż w innych grach tego typu okazuje się także „pathfinding”. 

Algorytm stadny po raz pierwszy zaprezentowany został w lipcu 1987 roku przez 
Craiga Reynoldsa na łamach pisma Computer Graphics [5]. Algorytm stada nadaje grupie 
obiektów realistyczne zbiorowe zachowania, gdzie łącząc kilka względnie prostych reguł 
można symulować bardzo skomplikowane zachowania stadne. Służy on do realistycznego 
przedstawienia zbiorowego zachowania, np. stada ptaków, ławicy ryb czy tłumu. Według 
Craiga, algorytm ten kontroluje cztery założenia:  

−   rozdzielczość – sterowanie zapobiega tworzeniu tłumu, lokalnym skupiskom 
w jednym miejscu (każda z jednostek w tłumie musi zachowywać pewną odległość 
od siebie w celu uniknięcia kolizji),  

−   wyrównywanie – istnieje możliwość zmiany swojej prędkości i kierunku 
poruszania oraz dostosowanie jej do innych jednostek,  

−   spójność grupy – sterowanie odpowiedzialne za zbieranie się agentów 
przebywających blisko siebie w lokalne grupy, 

−   unikanie – sterowanie zapobiegające kolizji/zderzeniom agentów z przeszkodami.  
Wynikiem działania ww. algorytmu jest stado poruszające się z taką samą dynamiką 

ruchu jak jedno ciało, omijające wszelkie przeszkody i wrogie postacie. Początkowo 
algorytm wykorzystywany był w symulacjach lotów ptaków, z czasem znalazł 
zastosowanie w grach strategicznych typu „Warcraft” (1994) czy „Command & Conquer” 
(1995). Były to jedne z pierwszych gier, w których sztuczna inteligencja została 
wykorzystana w czasie rzeczywistym na wielu jednostkach jednocześnie (postacie potrafiły 
jednocześnie iść w tym samym kierunku bez przeszkadzania sobie wzajemnie, zmieniać 
kierunek marszu oraz omijać napotkane przeszkody w bardzo krótkim czasie). Z biegiem 
lat algorytm został zmodyfikowany, dzięki czemu sam gracz mógł decydować o kształcie 
i zachowaniu stada. W przykładowych grach fabularnych: „Baldur’s Gate” oraz „Icewind 
Dale” gracz kierujący drużyną bohaterów, którzy podróżują razem w zwartym szyku, 
w dowolnym momencie może zmienić sposób poruszania się i formacji w zależności od 
potrzeb oraz składu drużyny. Algorytm pozwala na natychmiastową reakcję na zmianę 
sytuacji. 



Kolejnym przykładem stosowania techniki sztucznej inteligencji w grach są Automaty 
stanów skończonych Już w grach z lat 90. technika ta była wykorzystywana do 
kontrolowania agentów, ale i w najnowszych produkcjach automaty stanów skończonych 
są używane do sterowania AI gry. Często mają zastosowanie w grach fabularnych oraz 
strategicznych, głównie do sterowania dialogami gracza z agentami oraz interakcji, czy 
zarządzania światem. Przechowują stan gry, przetwarzają polecenia od gracza lub 
zarządzają stanem obiektu. Automat stanów skończonych składa się z zestawu „stanów”, 
które znajdują się w danej przestrzeni rozwiązań gry. W zależności od zdarzenia, następuje 
przejście w inny stan  oraz  zmienia się sposób interakcji z graczem. Doskonałym 
przykładem jest seria gier „Fallout”, znanych ze swojego bogatego świata i niemal żywych 
postaci AI. Gracz ma istotny wpływ na otaczający go świat, a w zależności od jego akcji, 
świat ten zmienia się. Dość ekstremalnym przykładem z trzeciej części serii jest miasteczko 
Megaton, które zostało zbudowane wokół niewybuchu bomby atomowej. Gracz ma szereg 
możliwości i sytuacji związanych z tym miastem – pomóc mieszkańcom, rozbrajając 
bombę i zyskując zaufanie Szeryfa albo uaktywnić bombę i przyczynić się do zniszczenia 
miasta.  

Inną metodą przygotowania walki w różnego typu grach są drzewa decyzyjne. 
Wykorzystywane są zarówno w najprostszych sytuacjach  typu „Gracz blisko? Tak, uderz, 
nie, podejdź” jak i w bardziej skomplikowanym podejmowaniu decyzji „Jeśli wróg jest 
blisko, ale dalej niż 5 metrów, sprawdź gdzie są jego towarzysze. Jeśli są bliżej niż 5 
metrów od niego, użyj tej umiejętności, jeśli nie, sprawdź, czy…” itd..  
Drzewo decyzyjne przedstawia się w postaci grafu decyzji i ich możliwych konsekwencji, 
którego węzły są stanem gry, a węzły potomne to położenia uzyskiwane po 
przeprowadzeniu jednego ruchu. Węzły decyzyjne i węzły konsekwencji występują 
naprzemiennie, a każda ze ścieżek kończy się węzłem końcowym. Agent analizuje drzewo 
decyzyjne tak daleko, jak potrafi lub uzna za konieczne, rozpatrując wszelkie możliwe 
posunięcia względem obecnej sytuacji – i wybiera to, które uzna za najlepsze [1]. Metoda 
ta najlepiej sprawdza się w nieskomplikowanych, 3-4 krokowych sytuacjach, w przypadku 
bardziej złożonej rozrywki i wyższym poziomie AI, trudniej ją zoptymalizować. Swoje 
zastosowanie znajduje w taktycznych grach fabularnych (cRPG, ang. computer Role 
Playing Game), w których gracz kontroluje najczęściej bohatera (lub drużynę) 
poruszającego się w fikcyjnym świecie, a turowa rozgrywka sprawia, że nawet najbardziej 
skomplikowane obliczenia nie muszą być wykonywane w czasie rzeczywistym. 

Przykładem dobrze zaprogramowanej AI w walce w grach cRPG ma wspomniana 
wcześniej seria „Baldur’s Gate” oraz inne gry produkcji firmy Bioware. Gra jest napisana 
zgodnie z zasadami Advanced Dungeons&Dragons, gry planszowej (ang. „pen and paper”) 
znanej ze swojej złożoności i skomplikowanych zasad. AI w grze skutecznie wykorzystuje 
wszystkie umiejętności i zasady tak, że wielu graczy ma w początkowej fazie gry trudności, 
z uwagi na to, że wróg jest zwykle lepiej przygotowany i łatwiej liczy wszelkiego rodzaju 
statystyki, odległości między nim a graczem, monitoruje stan swoich postaci oraz inne 
istotne szczegóły.  

W ostatnim okresie programowania gier cRPG można zauważyć także i mniej udane 
algorytmy AI. Przykładem jest gra „Dragon Age” (2009), w której możliwe jest 
własnoręczne tworzenie decyzji i skryptów do poruszania postaciami, gracz oddaje kontrolę 
sztucznej inteligencji. Jednak w praktyce nie jest to ani skuteczne, ani przydatne – 



ponieważ nie wiadomo, w jakiej kolejności ani w jaki sposób komputer będzie sterował 
jego postaciami. W efekcie często gracz wyłączał AI i ręcznie kontrolował wszystkie 
postacie, które miały więcej niż 2-3 akcje do wykonania podczas walki. Podobne 
niedociągnięcia zauważalne są również w konsolowej grze „Shin Megami Tensei: 
Persona 3” (2006), w której gracz może kontrolować tylko jedną postać, a wszystkie inne 
mają zazwyczaj 3-4 umiejętności do wykorzystania. I choć większość czasu dobrze sobie 
radzą w walce, to nieporadność niektórych postaci daje małą szansę na powstrzymanie 
akcji wroga. Te mankamenty AI zostały dopracowane już w kolejnych częściach serii, 
w których  gracz ma pełną kontrolę nad swoimi postaciami. 

Niejednokrotnie sztuczna inteligencja pozwala na bieżącą analizę stanu gry 
i dostosowywanie jej do umiejętności gracza w oparciu o sieci neuronowe. Warunkują one 
proces uczenia się poprzez zdobywanie doświadczenia, co powoduje regulację i w 
konsekwencji automatyczne dostosowywanie stopnia ich trudności. W tym przypadku 
zachodzi korelacja pomiędzy graczem a grą – wzrost doświadczenia i umiejętności gracza 
powoduje rozwój świata wirtualnego. Działanie algorytmów regulujących poziomy 
trudności polega na: 

− zdobywaniu doświadczeń i ich analizie 
− doborze parametrów wynikających z osiąganych efektów 
− planowaniu strategii dalszego rozwoju z wykorzystaniem układów 

samoadaptacyjnych [7]. 
Jak dotąd gry z zastosowaniem sieci neuronowych są rzadko spotykane. Najczęściej 

mają zastosowanie w grach sportowych, głównie wyścigowych typu „Colin McRae Rally 
2.0” (2000). Na bazie danych wejściowych stanowiących np. kształt drogi, rodzaj terenu 
i parametry pojazdu, sieć musi wygenerować polecenia dla komputerowo sterowanych 
pojazdów tak, by mogły bez przeszkód pokonać cały tor i rywalizować z graczem. 

W niektórych grach tzw. „strzelankach” wykorzystywane są postacie sterowane przez 
komputer (tzw. boty), czyli AI z nauczonymi zachowaniami, które symulują akcję 
prawdziwych graczy na podstawie wzorców wprowadzonych przez programistę. I choć są 
one przewidywalne, to w dostatecznym stopniu mogą zastąpić żywych ludzi podczas 
rozgrywki. Przykładem takiej gry jest Quake 3 Arena (1999), w której boty zostały 
zaprojektowane tak, by uczyły się od gracza (a także od siebie nawzajem) zachowań 
i strategii. Ich sztuczna inteligencja sprawdza kolejne taktyki, akceptuje działające 
i odrzuca te, które się nie sprawdzają. To jedna z pierwszych gier, w których zastosowano 
takie rozwiązanie. 

Nowatorskim i do tej pory jedynym przykładem „uczącej się inteligencji” jest AI z gry 
„Black&White” (2001) oraz jej kontynuacji z roku 2005. To strategia czasu rzeczywistego 
z elementami gry fabularnej, której akcja rozgrywa się w Edenie. Black&White to 
opowieść, w której gracz wciela się w bezosobową istotę nadprzyrodzoną, dysponującą 
możliwością czynienia cudów i kontrolowania otaczającego go świata. Ciekawostką w tej 
grze jest postać Chowańca – stworzenia, które jest czymś w rodzaju naszego kompana 
i pomocnika w świecie gry. Zwierzak w miarę postępów w grze rozwija się – rośnie, 
a także kształtuje swoją osobowość.  

Dobrze wyszkolony Chowaniec może pomagać graczowi w wielu działaniach, jednak 
trzeba go stale uczyć, by postępował tak jak tego sobie życzymy. Rozwój osobowości 
Chowańca opiera się na zasadzie „wzmocnienia”, co w psychologii oznacza premiowanie 



bądź karanie reakcji na bodziec. Istnieje więc możliwość zepsucia Chowańca – jeśli 
będziemy arbitralnie karać i nagradzać, nigdy nie nauczy się poprawnego zachowania, 
a jego akcje będą chaotyczne i nieprzewidywalne, co ma wpływ na przebieg gry.  
Wpływanie zatem  na innowacyjność i ciekawe podejście do tematu gwarantują dużą 
dawkę rozrywki oraz uwrażliwiają odbiorcę na moralność. Wybory pomiędzy 
miłosierdziem i okrucieństwem oraz ogromna swoboda – to największe plusy tej serii. 

Poprawę jakości funkcjonowania gier, a tym samym zwiększenie ich atrakcyjności dla 
gracza umożliwia także stosowanie logiki rozmytej. W zakresie symulacji ludzkich 
zachowań umożliwia ona [7]: 

− oddanie stanu emocjonalnego, 
− rozbudowywanie sfery uczuciowej i psychologicznej postaci, 
− sterowanie nieograniczonymi zjawiskami i zachowaniami będącymi 

odpowiednikami tych – zachodzących w świecie rzeczywistym. 
Logika rozmyta została zaproponowana przez Lotfi Zadeha, jest powiązaniem teorii 

prawdopodobieństwa z teorią zbiorów rozmytych. Metody logiki rozmytej wraz 
z algorytmami ewolucyjnymi i sieciami neuronowymi stanowią nowoczesne narzędzia do 
budowy inteligentnych systemów mających zdolności uogólniania wiedzy. W kontekście 
sztucznej inteligencji, pozwala ona na ustawienie stanów innych niż binarne 0 oraz 1.  

W grach komputerowych logika rozmyta wykorzystywana jest do symulowania emocji, 
dzięki czemu tworzona jest dużo głębsza i bardziej podobna do ludzkiej sfera uczuciowa 
komputerowych postaci. Najczęściej w grach fabularnych stosowane są „charaktery” 
postaci, które wpływają na to, jak inni bohaterowie patrzą na gracza. Czy jest on dobry, czy 
też zły, praworządny czy chaotyczny. Ich stosunek do gracza wyrażony jest w pytaniach, 
typu „jak skłonny jestem, by mu zaufać”, albo „jak duży rabat mogę mu dać”.  
 Nastawienie postaci jest jednym z elementów w grze „Oblivion” (2006), w której gracz 
może przekupić, rozśmieszyć, poplotkować lub pogrozić postaciom, a ich nastawienie 
zmienia się dynamicznie otwierając lub zamykając możliwości rozgrywki. Pozytywnie 
nastawiony sprzedawca da graczowi rabat, a negatywnie nastawiony i rozzłoszczony 
strażnik nie zawaha się przed zabiciem złodzieja przyłapanego na gorącym uczynku. 

Jednak o ile w tej grze jest to opcjonalny element, w „L.A. Noire” (2011) gracz wciela 
się w detektywa w mieście Los Angeles, który bada miejsca zbrodni i przesłuchuje 
świadków. Jest to pierwsza, a przynajmniej najlepiej wykonana gra, w której każda z 
postaci ma niezwykle rozbudowaną mimikę twarzy oraz połączone z nią emocje. Gracz 
musi nauczyć się zadawać odpowiednie pytania, patrzeć na reakcje innych postaci, a ze 
swoich doświadczeń z nimi wyciągać wnioski i szukać prawdy w zawiłych problemach 
detektywistycznych. 

4. Opis środowiska badawczego 

W celu przeprowadzenia eksperymentu dotyczącego wykorzystania sztucznej 
inteligencji w grach komputerowych zostało zaprogramowane odpowiednie środowisko 
badawcze. Jest nim gra komputerowa „Shadowdancer” – tak zwany „rogue-like”, czyli gra 
polegająca na eksploracji lochów, walce z przeciwnikami oraz zdobywaniem 
doświadczenia i ekwipunku. Gatunek ten charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem 



trudności, który można uzyskać odpowiednim dostosowaniem parametrów wrogów oraz 
poprawnym zaprogramowaniem sztucznej inteligencji, która zapewni graczowi 
odpowiednie wyzwanie.  

Celem gry jest dojście do poziomu 10, od którego zaczynają się pojawiać bardzo silni 
specjalni wrogowie, tzw. „Golemy”. Pokonanie jednego z nich oznacza zwycięstwo. Gra 
została stworzona między innymi dla uzasadnienia zasadności stosowania sztucznej 
inteligencji w grach komputerowych, która w znaczny sposób wpływa na ulepszenie 
wrażeń z prowadzonej rozgrywki. W tym celu przygotowano dwie wersje gry – jedną 
z „prostą” sztuczną inteligencją (oznaczoną symbolem A – rys. 1), drugą 
z „rozbudowaną/ulepszoną” sztuczną inteligencją (oznaczoną symbolem B – rys. 2) 

 W pierwszym przypadku potrafi ona tylko atakować gracza i poruszać się w jego 
stronę po najkrótszej drodze. Zdarza jej się zablokować na ścianach, gdy najkrótsza droga 
jest przyblokowana. Ponadto wrogowie gubią gracza i przestają go szukać, gdy ten zniknie 
im za ścianą, a walcząc w tłumie blokują się wzajemnie. 

  
a         b 

Rys. 1. Przykładowe obrazy z gry „Shadowdancer” – wersja A 

Symbol @ (Rys. 1) to postać gracza, a „s” obrazuje pająki atakujące go. Jak widać, na 
rys.1a gracz potrafi stanąć w taki sposób, by grupa wrogów ustawiła się w rzędzie, 
a wówczas tylko jeden z nich w tym samym momencie może go zaatakować. 
Gracz potrafi także bardzo łatwo zgubić wrogów (Rys. 1b), którzy nie mogą pokonać 
przeszkód w postaci ścian lub innych wrogów. Chociaż gra wynagradza pokonywanie 
przeciwników, można w ten sposób ominąć wielu wrogów, przez co rozgrywka staje się 
łatwiejsza. 

Druga wersja gry „Shadowdancer” – oznaczona jako wersja B (Rys. 2), zawiera 
bardziej „rozbudowaną/ulepszoną” sztuczną inteligencję.  

  
a         b 

Rys. 2. Przykładowe obrazy z gry „Shadowdancer” wersja B 



Wcześniej pokazany sposób na ułatwienie walki nie działa w wersji gry – B, w której 
wrogowie wykrywają blokady i w zależności od położenia gracza, dokonują poprawek 
a także starają się trzymać blisko niego (Rys. 2a). Nie da się także łatwo zgubić wrogów. 
Na rys. 2b, zobrazowano moment kiedy „pierwszy” z pająków od razu zmienił swoją 
pozycję tak, aby uniknąć kontaktu ze ścianą, a jego towarzysz ustawił się w kolejce za nim. 
Dzięki temu obydwa pająki widzą gracza i mogą go ścigać. 
 Ten wariant gry został udoskonalony o następujące elementy sztucznej inteligencji: 
pamięć o położeniu postaci gracza  i losowy dobór akcji przeciwników. Ponadto grę 
wzbogacono o ulepszone sterowanie przeciwnikami. Wrogowie potrafią zapamiętać 
ostatnio widzianą pozycję gracza, dlatego jeśli ucieknie on z pola widzenia, wróg nie 
przestanie go ścigać, póki ślad po nim nie zaginie. 

Dla bardziej realistycznego sterowania podejmowaniem decyzji przez przeciwników 
wprowadzono model oparty na rachunku prawdopodobieństwa i zdefiniowano jako  
Ai – zbiór możliwych akcji przeciwnika i -tego.  

 { }
iiniii aaaA 21,=   (1) 

gdzie ni –  liczba możliwych akcji i-tego przeciwnika, n∈N 

Ze zbiorem akcji związane są wagi (Wi) decydujące o wyborze jednej z nich. 

 { }
iiniii wwwW 21,=   (2) 
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ni – liczba możliwych akcji i-tego przeciwnika, n∈N 

Na etapie wyboru decyzji następuje uporządkowanie wartości wag rosnąco.  
W ten sposób zmienna losowa x o wartości z przedziału <0, 1> automatycznie pozwala na 
wybranie z tablicy wag odpowiedniej akcji (rys. 3). 
 

x  
 
 

 
Rys. 3. Schemat działania algorytmu sztucznej inteligencji 

Wprowadzenie losowego doboru akcji przeciwników ma na celu uzyskanie elementu 
zaskoczenia. Dzięki tej technice gracz nie będzie mógł z całą pewnością przewidzieć 

W wik wip wir … wiq 

 0    1 

A aik aip air … aiq 



rozwoju wydarzeń. System akcji specyficznych dla poszczególnych przeciwników oraz 
powiązanych z nimi wag spowoduje wrażenie większego indywidualizmu różnych postaci 
w grze. Nie będzie możliwe w pełni przewidzenie ich poczynań, jednak po nabraniu przez 
gracza doświadczenia w grze będzie on potrafił wyczuć ich preferencje. 

Metodę współpracy wrogów przedstawiono na rys. 4. Symbol „o” oznacza orki, które 
także mogą pojawić się w lochach. O ile w poprzedniej wersji gry – A, z „prostą” sztuczną 
inteligencją, każdy wróg potrafił podążać za graczem tylko wtedy, gdy go widział, to 
z „ulepszoną” sztuczną inteligencją w wersji gry – B, pozwala wrogom ostrzegać 
towarzyszy o nadchodzącym graczu. Dzięki temu mogą np. odciąć graczowi drogę albo 
stanąć obok wyjścia i czekać na jego przyjście. 

 
Rys. 4. Metoda współpracy wrogów w grze „Shadowdancer” – wersja B 

Usprawnienia te powodują, iż trudno jest uciec przed przeciwnikami, co zmusza tym 
samym gracza do podjęcia walki. 

Wyniki eksperymentu 

Potwierdzeniem założonej tezy iż: „stosowanie sztucznej inteligencji w grach 
komputerowych w znaczny sposób wpływa na ulepszenie wrażeń z prowadzonej rozgrywki” 
jest analiza algorytmów AI przedstawiona w pkt. 3, jak również badania przeprowadzone 
wśród 45 studentów kierunku informatyka WIiM UTH Radom, którzy wypełnili 
anonimową ankietę podzieloną na dwie części – pierwsza dotyczyła pytań ogólnych 
dotyczących gier komputerowych, druga oceny przetestowanych gier wersji A i wersji B.  
W badaniu uczestniczyło 3 kobiety i 42 mężczyzn. 

Wśród badanych osób – 93% zadeklarowało, że gra w gry komputerowe, w tym 79% 
codziennie, 14% kilka razy w tygodniu, 5% sporadycznie i 2% kilka razy w miesiącu. 
Najczęściej studenci grają dla przyjemności (84%) oraz rywalizacji ze znajomymi (37%). 
Dla 19% badanych jest to sposób na rozwijanie umiejętności manualnych, a dla 14% forma 
spędzenia wolnego czasu. 

Największą popularnością wśród studentów cieszą się gry strategiczne (53%) 
i zręcznościowe (30%), a także cRPG (28%), najmniejszą - taktyczne (5%)  i bijatyki (7%). 

Ponadto niespełna 80% badanych uważa za bardzo istotny lub  istotny  wpływ realizmu 
rozgrywki na jakość gry. Dla pozostałych badanych jest on  niewielki (19%) lub wręcz nie 
odgrywa żadnej roli (2%).  

Ostatnie pytanie w tej części ankiety dotyczyło elementów gry, które w opinii badanych 
są uważane podczas rozgrywki za wartościowe. Badani nadawali im rangę 



przyporządkowując oceny w skali od 1 (najmniej istotny) do 5 (najbardziej istotny). 
Największe znaczenie dla grających w gry komputerowe ma grywalność ( średnia ocena 
4,5) oraz poziom trudności (średnia ocena 4), a w dalszej kolejności –  innowacyjność 
(średnia ocena 3,2), estetyka (średnia ocena 2,3) oraz efekty specjalne (średnia ocena 1,5). 

W drugiej części ankiety badani ocenili przetestowane gry przyporządkowując im oceny 
w skali 1-5. Lepszy wynik uzyskała gra w wersji B („ulepszoną” sztuczną inteligencją) –
średnia ocen –  4.16, natomiast gra w wersji A („prostą” sztuczną inteligencją)  uzyskała 
średnią ocenę – 3.5.  

Na pytanie – „Czy widzi Pan/Pani różnicę w poziomie trudności zaproponowanych gier 
komputerowych” – 64% dostrzegło ją. W opinii 55.5% graczy łatwiejsza okazała się gra 
w wersji A – z prostą sztuczną inteligencją, 29% nie zaobserwowało różnicy, a 9% nie 
miało zdania na ten temat. 

Grający wskazali także w ankiecie wersję gry, która ich zdaniem była bardziej 
absorbująca i interesująca. Dla 65% bardziej interesująca okazała się gra w wersji B 
(z „ulepszoną” sztuczną inteligencją), przeciwnego zdania było 13% badanych, natomiast  
według 22% graczy żadna z gier nie była dla nich absorbująca i interesująca.  

5. Wnioski 

Sztuczna inteligencja w grach to określone algorytmy, wykonujące pewne działania, 
a czasami także uczące się pewnych zachowań gracza. To niełatwe do stworzenia i 
wyważenia fragmenty kodu. Problemem jest stworzenie sztucznej inteligencji działającej w 
taki sposób, by ta osiągała założone cele, a przy tym nie była postrzegana jako nieludzki 
automat. Niestety to właśnie AI jest najczęściej najbardziej kulejącym elementem gry, 
gdzie przeciwnicy biegają jak oszalali nie mogąc znaleźć drogi w pięknie graficznie 
przedstawionym świecie.  

Na podstawie analizy wymienionych algorytmów i ich zastosowaniu w grach oraz 
przeprowadzonego eksperymentu  można zauważyć, że np. potyczka z przeciwnikiem, 
powinna być dla gracza absorbująca i trudna ze względu na jej złożoność i pomysłowość, 
a nie jak się często zdarza ze względu na odpowiednio denerwujące wzmocnienie 
atrybutów i umiejętności wroga. Niejednokrotnie błędy AI są przez graczy 
wykorzystywane i piętnowane, po czym stają się obiektem żartów i narzekań, że gra nie 
stanowi wyzwania w całości lub w określonej części. 

Dlatego przedstawione w rozdziale techniki sztucznej inteligencji, często są łączone ze 
sobą, dzięki czemu zachowanie postaci jest coraz bardziej naturalne, wizualnie poprawne, 
a także satysfakcjonujące dla gracza. Inaczej obliczane jest zachowanie AI podczas 
poruszania się z jednego miejsca w drugie, a inaczej podejmowane są decyzje podczas walk 
czy rozmów. Sposób rozgrywki również zmienia zachowanie systemu – w grach 
strategicznych lub logicznych nie przydadzą się metody stosowane w grach 
zręcznościowych, a w grach wyścigowych prowadzenie dialogów.  

W przypadku przeprowadzonego eksperymentu wskazane są dalsze testy w zakresie 
wykorzystania sztucznej inteligencji dla podejmowania decyzji. Klasyczne podejście 
z losowym wyborem wag daje pozytywne rezultaty. Dalsze badania planowane są 
z wykorzystaniem logiki rozmytej w zakresie podejmowania decyzji. 



Warto przy tym pamiętać, że sztuczna inteligencja w grach pozostanie skryptami i tylko 
od twórców zależeć będzie, jak bardzo będą one rozbudowane. Ważne, by sztuczna 
inteligencja nie zasłaniała samej idei i rozgrywki obecnej w grach, a jedynie ją uzupełniała 
w dobrym stylu. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW ALGORITHMS USED 
IN COMPUTER GAMES  

Abstract  

The ever-growing demands for gamers make more and more attention to their 
manufacturers attach a photo-realistic graphics, sound, and simulations of physical 
phenomena. Computer games in terms of audio-visual-it develops very rapidly, the weakest 
link is by far the modeling scene and realistic behavior, supported by artificial intelligence. 

This chapter provides an overview of artificial intelligence techniques used in computer 
games and their practical application.  

Key words: Games, algorithms, artificial intelligence techniques. 
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