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Úvod

K téme ročníkového projektu ma priviedla v podstate náhoda. Asi pred me-
siacom som si všimol, že na fakulte beží súťaž v programovaní botov do hry
StarCraft a téma ma veľmi zaujala, keďže som ju dávnejšie hrával. Zo zaují-
mavosti som si o téme čo-to prečítal a vyskúšal. Pri hľadaní vhodnej témy na
ročníkový mi zišlo na um, že môžem spojiť príjemné s užitočným a medzi mo-
jimi návrhmi padla i táto téma. Zaujala, a keďže okrem iného implikuje využitie
netriviálneho úsilia a tiež znalostí z UI, bola mi schválená. . .

1 Špecifikácia

Cieľom projektu je vytvoriť bota do hry StarCraft : Brood War, to znamená
naprogramovať DLL modul, ktorý bude hre posielať príkazy podobne, ako by
hral hráč-človek. Naprogramovaný bude v C++, s použitím STL1, BWAPI2

a prípadne ďalších otvorených knižníc3, ktoré mi ušetria prácu, ktorá priamo
nesúvisí s riešeným problémom.

Projekt bude riešiť problémy z odboru umelej inteligencie, ktoré si ako ne-
znalý musím počas ročníka naštudovať. Minimálne CSP problem4, influence
maps5 a path finding6. Tiež bude v netriviálnej miere obsahovať rozhodovanie
na základe percepcie prostredia – bot prispôsobí svoje akcie situácii na hernom
pláne.

Ak všetko pôjde hladko, na záver by som sa rád venoval mikru – jemnému
ovládaniu jednotlivých jednotiek nad rámec ich štandardného, hrou daného sprá-
vania. Príkladom môže byť to, že jednotka si pred ďalším výstrelom (ktorý má
od predošlého istý časový odstup) zlepší svoju pozíciu.

Bota budeme považovať za úspešného ak zvíťazí v aspoň 10% z rozumného
počtu7 zápasov s botmi zo súťaže SSCAI 2012.

2 SSCAI 2012

Bota by som rád zapojil do súťaže SSCAI 2012, problém je, že koniec prihlaso-
vania je začiatkom decembra, kedy bude projekt do veľkej miery rozpracovaný
a do malej miery hotový, teda jeho výsledky zrejme nebudú spĺňať vyššie sta-
novené ciele. Tie totiž rátajú s testovaním úspešnosti na konci ročníka – v lete
2013. V rámci férovosti nebude bot programovaný špecificky proti konkrétnym
protivníkom (keďže tí budú cca. pol roka známi a zrejme nemenní) ale bude sa
zlepšovať všeobecne.

1C++ Standard Template Library
2BroodWar API: štandardná knižnica na interakciu s SC:BW
3napríklad BWTA: Brood War Terrain Analyzer
4zistenie závislostí: ak chcem Xn, musím najprv splniť Xn−1, . . . , X0
5mapa hrozieb v rámci herného plánu
6hľadanie najbezpečnejšej cesty v hernom pláne
7určite viac než jeden zápas, tak aby sa prejavila štatistika
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3 Časový plán

etapa č. 1: zimný semester / výučbová časť

Riešenie základných problémov: závislosti, mapa vplyvu a hľadanie bezpečnej
cesty, pravdepodobne v zjednodušených verziách.

Prihlásenie bota do súťaže SSCAI 2012 sa bude považovať za jeho odovzda-
nie.

etapa č. 2: zimný semester / skúškové obdobie

Zlepšovanie riešenia problémov prvej etapy.

etapa č. 3: letný semester / výučbová časť

Riešenie ťažších problémov: Rozhodovanie, voľba stratégie na základe akcií pro-
tivníka a situácie na hernom pláne. Ak vyjde čas: Mikro a iné.

etapa č. 4: letný semester / skúškové obdobie

Zlepšovanie riešenia problémov tretej etapy.

Odovzdávanie

Etapy odovzdám do posledného dňa príslušného obdobia v ročníku.
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