
)$&8/'$'(�'(

,1)250È7,&$

38&56�±�%UD]LO

http://www.inf.pucrs.br

8P�HVWXGR�VREUH�R�XVR�GH�DJHQWHV�HP�-RJRV

&RPSXWDGRUL]DGRV�,QWHUDWLYRV

/HRQDUGR�6HZDOG�&XQKD�DQG�/XFLD�0DULD�0DUWLQV�*LUDIID

7(&+1,&$/�5(3257�6(5,(6

Number 017

October, 2001



2

Contact:

sewald@inf.pucrs.br

http://www.inf.pucrs.br/~sewald

giraffa@inf.pucrs.br

http://www.inf.pucrs.br/~giraffa

Leonardo Sewald Cunha is a graduate student of PUCRS – PUC/RS – Brazil. He is a

member of the GIE research group (Computer Science applied in Education Research

Group) since 2001. He receives a graduate research grant from Dell Computers to

support his research.

Lucia Maria Martins Giraffa works at PUCRS/Brazil since 1986. She is a titular

professor and leader of the GIE group. She develops research in Multi-agent systems,

Artificial Intelligence applied in Education and design of educational software. She

received her Ph.D. in 1999 at UFRGS (Brazil).

Copyright Faculdade de Informática – PUCRS

Published by the Campus Global – FACIN – PUCRS

Av. Ipiranga, 6681

90619-900 Porto Alegre – RS – Brazil



3

UM ESTUDO SOBRE O USO DE AGENTES EM

JOGOS COMPUTADORIZADOS INTERATIVOS

Relatório Técnico Nº 017/2001

Leonardo Sewald Cunha (mestrando)1

Lucia Maria Martins Giraffa2
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Os jogos desenvolvidos para ambientes computadorizados, denominados jogos

de computador, têm apresentado um grande grau de evolução tanto a nível de

performance, interfaces e técnicas de projeto. O marco inicial desta evolução deu-se no

início da década de 70, marcada pelo surgimento de 3RQJ

(http://www.gamesdomain.co.uk/faqdir/pong.txt)��o primeiro jogo com grande sucesso

comercial [BAT 2000]. Neste jogo, dois jogadores, representados por retângulos, se

confrontavam em uma partida de tênis. A partir daí as aplicações de entretenimento

interativo têm mostrado uma constante evolução, tendo se constituído em notórios

espaços de absorção de inovações tecnológicas, tanto na área de Computação Gráfica

(CG), com jogos com gráficos em 3D real e total liberdade de movimento, quanto na

área de Inteligência Artificial (IA), com utilização de diversas tecnologias, destas

destacando-se, mais recentemente, a de agentes.

Os jogos computadorizados podem utilizar, em sua modelagem, algoritmos

simples (como os utilizados pelo jogo 3DF�0DQ� (http://www.hanaho.com/pacman)�

criado no início da década de 80), até sofisticadas técnicas de IA para criar elementos

com “personalidades humanas” associadas aos personagens, como aplicado no jogo 7KH

6LPV�(http://www.thesims.com). Neste jogo, o usuário têm o poder de construir casas e

criar pessoas num ambiente com muitas opções e uma sofisticada interface.

Essas novas técnicas de CG e IA combinadas estão ampliando as possibilidades

exploratórias dos jogos computadorizados tanto a nível de entretenimento, como a nível

                                                
1 e-mail: sewald@inf.pucrs.br
2 e-mail: giraffa@inf.pucrs.br
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educacional. Contudo, a “inteligência” dos personagens dos jogos atuais está, em sua

maioria, limitada  a respostas à ações baseadas em VFULSWV pré-definidos. Os personagens

não podem reagir de forma apropriada à situações que não foram  previstas por seus

criadores, ou que não foram previamente modeladas/assimiladas pelos personagens em

questão [EXC 2000].

A aplicação de técnicas de Inteligência Artificial (IA) em jogos

computadorizados, especialmente no que tange o uso da tecnologia de agentes, está

diretamente relacionada ao comportamento dos personagens. Os personagens de um

jogo podem ser vistos como agentes, pois suas propriedades e funcionalidades se

associam adequadamente a noção de agente utilizada na IA. Segundo [MAE 1995], a

construção de agentes para entretenimento possui as mesmas questões básicas de

pesquisa que são centrais para todas as áreas de pesquisa em agentes:

� percepção: o agente deve perceber o ambiente onde se encontra, que

freqüentemente é dinâmico e imprevisível, especialmente quando um usuário

pode afeta-lo;

� seleção de comportamento: o agente deve decidir quais são suas próximas

ações de forma a haver progresso em direção aos seus objetivos;

� controle de ações: as ações relevantes de um agente devem ser traduzidas em

comandos concretos, de nível de abstração mais baixo;

� adaptação: o agente deve mudar e melhorar seu comportamento com base em

suas experiências anteriores;

� comunicação: o agente deve ser capaz de se comunicar com outros agentes

no mundo, tanto humanos quanto artificiais.

Por exemplo, um personagem de um jogo computadorizado que simula um

comportamento humano possui objetivos (manter-se vivo, encontrar o jogador, etc.),

pode ter um certo nível de percepção do ambiente onde ele se encontra (ver e tocar em

objetos, ouvir sons, etc.) e,  também, possui a habilidade de realizar ações que o levem a

atingir seu(s) objetivo(s) (andar para frente, pegar a chave, etc.). Os personagens devem

ser capazes de tomar as decisões adequadas para atingir seus objetivos, adaptando seu

comportamento às características de novos ambientes e/ou oponentes. Em alguns casos,

não só as ações individuais do agente devem ser inteligentes, podendo também haver
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uma forma de comunicação entre eles para que estes realizem alguma tarefa em grupo

(cooperativa ou colaborativa)3.

Segundo [MAE 1995], o problema é construir uma arquitetura que integra todas

estas funcionalidades e que resulta em um comportamento rápido, reativo, adaptativo,

robusto e autônomo, ou seja, um comportamento não-mecanizado, imprevisível e

espontâneo. Observe-se que são objetivos ambiciosos e de alta complexidade.

No que tange a pesquisa em IA, existem muitos trabalhos que envolvem jogos

clássicos, como os jogos de tabuleiro, cartas ou quebra-cabeças, sendo que muitos

destes jogos já foram resolvidos com a utilização de uma ou mais técnicas de IA.

Porém, os jogos computadorizados modernos são, na sua maioria, jogados em tempo

real, em ambientes virtuais que envolvem alto nível de dinamismo e interatividade. Por

estas características, os jogos computadorizados em tempo real apresentam um campo

diferenciado para estudo e implementação de técnicas de IA, sendo portanto o foco

deste trabalho.

Segundo [MAE 1995], o campo do entretenimento é uma das áreas de aplicação

da pesquisa em agentes que tem recebido menos interesse, porém esta área pode se

tornar uma das mais importantes nos próximos anos, sendo que uma possível causa é o

fato de a principal fonte de recursos para a pesquisa em agentes, oriunda do

departamento de defesa, vem reduzindo seus investimentos nessa linha de pesquisa. Em

se tratando especificamente de entretenimento interativo, com a saturação da qualidade

gráfica dos jogos4, este panorama desfavorável está se modificando, e a qualidade dos

jogos começa a ser avaliada, também, pelo nível de técnicas de IA utilizado na

modelagem dos personagens, fazendo com que a IA deixe de ser tratada como uma

tarefa em segundo plano no projeto de um jogo.

                                                
3 Neste trabalho, utilizaremos o termo colaboração como a atividade onde os agentes

realizam uma tarefa que faz parte da solução de um problema a ser resolvido pela sociedade de

agentes ao qual ele pertence. O produto final (solução) decorre da agregação das contribuições

individuais, sem nenhuma interação. A cooperação utiliza o mesmo esquema que o da colaboração,

no que tange às atividades de cada membro do grupo. Porém, o produto final é constituído em

conjunto e de forma interativa [DÁM 1995].

Consideramos a colaboração como pré-requisito da cooperação.
4 Com o advento das placas aceleradoras gráficas, o percentual de recursos do processador utilizado para

processamento gráfico teve uma sensível queda, sendo que este percentual passou a ser alocado para o

processamento de outras tarefas, como simulação de leis da física e IA.
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A industria do entretenimento é um campo extremamente grande, cuja única

expectativa é de que cresça ainda mais nos próximos anos. Várias formas de

entretenimento empregam personagens que atuam em algum ambiente, onde os jogos

computadorizados se fazem presentes. O campo do entretenimento é uma área de

aplicação promissora e desafiadora, que certamente virá a exigir bastante da pesquisa

em agentes [MAE 1995]. Porém, apesar da tecnologia de agentes ser utilizada de forma

significativa na industria de jogos para entretenimento, os resultados oriundos da

pesquisa em âmbito acadêmico (projetos de pesquisa em universidades) ainda são pouco

expressivos. Julgamos interessante aliar à experiência e os resultados obtidos em

modelagem e implementação de jogos computadorizados (especialmente no que

concerne ao comportamento dos agentes) à pesquisa em desenvolvimento no Grupo de

Pesquisa em Inteligência Artificial aplicada à Educação (GIAED)  do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Computação (PPGCC).

Resultados obtidos com este estudo (dissertação) podem vir a auxiliar a forma

como se modela e infere comportamento de usuários em sistemas onde a arquitetura

prevê a utilização das informações destes para tomada de decisões e  fluxo das

informações no ambiente.

Este trabalho tem por objetivo reunir subsídios para o trabalho de dissertação de

mestrado a ser desenvolvido pelo autor,  ao longo do curso de Mestrado em Ciência da

Computação da PUC-RS, sob orientação da Prof.a. Dra. Lucia Maria Martins Giraffa.

na área de Sistemas Multiagentes (Inteligência Artificial Distribuída).

 Como protótipo (exemplo de aplicação dos estudos a serem realizados)

pretende-se desenvolver um jogo computadorizado utilizando a tecnologia de agentes,

sendo assim justificado o tema escolhido para ser abordado neste trabalho.

Este volume está dividido em oito seções. A seção 2 apresenta um breve

histórico dos jogos computadorizados. A seção 3 descreve as técnicas de IA utilizadas

atualmente em jogos computadorizados. A seção 4 descreve a utilização de agentes em

jogos computadorizados. A seção 5 apresenta um estudo da implementação de jogos,

selecionados intencionalmente, cujos sistemas de IA foram modelados e implementados

com a utilização da tecnologia de agentes. A seção 6 é feita uma análise de

comportamentos utilizados em jogos computadorizados interativos modelados e

implementados com agentes. As seções 7 e 8 apresentam respectivamente as

considerações finais e a bibliografia utilizada para a redação deste volume.
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Os jogos computadorizados5 surgiram na década de 60, em versões para

PDLQIUDPHV. Devemos considerar que os primeiros jogos foram experimentos para

verificação de técnicas para solução de problemas�, principalmente no que diz respeito a

jogos clássicos, como xadrez, Go, damas, entre outros. Porém, é importante frisar que,

durante o surgimento dos jogos computadorizados interativos, a principal preocupação

dos desenvolvedores era com o visual, de certa forma descartando a utilização de

técnicas de IA. Para simular um comportamento inteligente por parte dos elementos do

jogo, muitos desenvolvedores freqüentemente utilizavam-se de artifícios de

programação que fizessem com que o jogo “enganasse” o jogador, fazendo com que

personagens inimigos tivessem acesso a dados como a posição do jogador em um mapa,

por exemplo.

Um dos primeiros jogos de computador foi &RUH� :DUV

(http://www.ecst.csuchico.edu/~pizza/koth)��para ambientes UNIX [LAM 1999], onde

dois ou mais programas de computador “jogavam” entre si, cada um tendo como

objetivo impedir a execução do(s) outro(s) programa(s). Em 1961, Steve Russel

desenvolve 6SDFH:DU� (http://www.wheels.org/spacewar/creative/SpacewarOrigin.html)

um dos primeiros jogos interativos criados com uma aparência gráfica (os gráficos deste

jogo eram representados por caracteres ASCII) [HER 2000]. Neste jogo, dois jogadores

se confrontavam com pequenas naves espaciais. A partir dos anos 70, já havia um bom

número de jogos em modo texto, também conhecidos como  0XOWL� 8VHU� 'XQJHRQV

                                                
2 É importante frisar que este histórico não entrará em detalhes sobre os Jogos de Galeria

($UFDGH�*DPHV), mas alguns exemplos de jogos deste estilo serão mencionados, pela sua importância

histórica. O artigo de [BAT 2000] contém um histórico detalhado, com foco em $UFDGH�*DPHV�e jogos de

console.
3 Nos jogos computadorizados, os mecanismos de busca e mapeamento de alternativa para jogar

(estratégias) levam em consideração as possíveis jogadas do oponente, e a solução consiste na indicação

sobre qual a melhor jogada para a situação atual. É um domínio onde se pode controlar muitas variáveis

envolvidas no problema, podendo-se, também, monitorar os estados intermediários com relativa

facilidade. Devido a todo este contexto, os jogos tornaram-se fonte de teste e investigação para diversas

técnicas de IA.
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(MUD’s7) sendo executados, também, em PDLQIUDPHV��É interessante notar que, já nesta

época, os MUD’s eram jogados em rede. Cada jogador assumia o papel de um

personagem do jogo e começava a desenvolvê-lo.

O primeiro jogo a ter grande sucesso comercial foi 3RQJ, criado em 1972 por

Nolan Bushnell [BAT 2000], fundador da $WDUL, uma das mais conhecidas companhias

especializadas em projetar e construir jogos computadorizados. Com o sucesso de 3RQJ,

vários outros jogos foram criados, cada um com uma série de inovações. Como exemplo

de jogos que marcaram época, podemos citar:

� %UHDNRXW� (http://www.io.com/~vga2000/manuals/a2600/a26m0029.txt): o

objetivo deste jogo é destruir blocos situados no topo da tela utilizando uma

bolinha. Quanto mais blocos destruídos, maior é a pontuação do jogador;

� 6SDFH� ,QYDGHUV� (http://www.io.com/~vga2000/manuals/a2600b/a26m0190.txt):

em 6SDFH�,QYDGHUV, o jogador deve destruir hordas de alienígenas que surgem do

topo da tela;

� $VWHURLGV� (http://www.io.com/~vga2000/manuals/a7800/a78m0003.txt): o

jogador deve destruir asteróides. Quanto mais asteróides forem destruídos, maior

é a quantidade de pontos recebidos;

� 3DF�0DQ: o jogador deve coletar pequenos “pontos” dentro de um labirinto,

enquanto é perseguido por fantasmas.�Quanto mais “pontos” forem coletados,

maior é a pontuação final do jogador.

Os anos 80 foram marcados pela grande diversidade de jogos oferecidos. O

destaque foi o jogo 'RQNH\� .RQJ

(http://www.io.com/~vga2000/manuals/a2600/a26m0063.txt), que deu origem ao

personagem Mário, que esteve presente no jogo Mário� %URWKHUV

(http://www.smbhq.com/marframe.htm), criado pela Nintendo em 1984� Neste jogo, o

jogador comanda um personagem que deve salvar uma princesa de um rei

enlouquecido. O sucesso de mercado atingido por 0DULR�%URWKHUV� foi suficiente para

tornar o personagem, criado por Shigeru Miyamato, o principal mascote da Nintendo.

Com o surgimento dos primeiros computadores de 16 bits, como o IBM

3HUVRQDO�&RPSXWHU�(PC), Atari ST e AMIGA 500, os jogos computadorizados tiveram

                                                
7 Ambientes virtuais acessíveis via rede de computadores, onde pessoas e objetos interagem por meio de

uma interface baseada em textos conectada a uma base de dados compartilhada que lhes permitem

executar jogos.
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uma melhoria significativa, no que se refere à interface e à interação. Alguns jogos de

simulação em 3 dimensões (3D) começaram a surgir, como:

� )OLJKW�6LPXODWRU�(http://www.crosswinds.net/~andysflightsim): um simulador de

vôo que hoje, após muitas versões, é utilizado para treinamento de pilotos;

� :LQJ� &RPPDQGHU� (http://www.wingcommander.com): lançado pela primeira

vez em 1990, este jogo basicamente se trata de uma batalha espacial entre

humanos a alienígenas.

A grande revolução no jogos computadorizados na plataforma IBM PC surgiu

em 1993, quando uma empresa chamada ID Software criou 'RRP

(http://www.doomworld.com), uma seqüência do jogo :ROIHQVWHLQ� �', também da

mesma empresa [LAM 1999]. Em 'RRP, o jogador controlava um personagem que

tinha como objetivo destruir os mais variados tipos de monstros. O grande diferencial

do jogo foi a inovação tecnológica associada ao ambiente sombrio de 'RRP�(exibido na

Figura 1), onde o jogador visualizava o ambiente pela perspectiva do personagem. Esta

tecnologia é chamada de )LUVW� 3HUVRQ� 3HUVSHFWLYH� (Perspectiva em Primeira Pessoa).

'RRP foi um grande passo em termos de evolução tecnológica, tanto no âmbito gráfico,

quanto na área de IA.

Figura 1: 'RRP�trouxe uma série de inovações técnicas.
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Após o lançamento de 'RRP, muitos outros jogos inspirados nele surgiram.

Alguns com um certo sucesso de mercado, como:

� +HUHWLF�(http://www.planetheretic.com): +HUHWLF é um jogo ambientado na idade

média, onde o jogador deve destruir minotauros e outros monstros mitológicos;

� +H[HQ�(http://www.planethexen.com): este jogo é a seqüência de +HUHWLF, onde o

jogador pode escolher entre mais de um personagem para jogar.

 Jogos computadorizados em 3D marcaram esta época, em especial 'XNH

1XNH¶HP��' (http://www.dukeworld.com/), um jogo no mesmo estilo de 'RRP, onde o

personagem principal deve proteger a Terra de uma invasão alienígena. O interessante

neste jogo, no que tange a aplicação de técnicas de IA em jogos computadorizados, é

que o jogador, através de uma ferramenta que acompanha o jogo, pode modificar o nível

de IA dos personagens inimigos, tecnologia esta chamada de ([WHQVLEOH� $, (IA

extensível) que, a partir de então, foi implementada em vários jogos  [WOO 2001]. Esta

tecnologia será descrita de forma mais detalhada na próxima seção.

Quando a ID Software lançou, em 1996, 4XDNH�(http://www.quakeworld.com), o

primeiro jogo em 3D real para PC’s, até então se utilizavam técnicas onde o ambiente

3D era simulado, isto é, se criava a ilusão de elementos tridimensionais, sem

efetivamente sê-los. Porém, apesar de implementar a tecnologia de IA extensível,

permitindo inclusive que os jogadores criassem seus próprios personagens, a aplicação

de técnicas de IA nos elementos do jogo não evoluiu da mesma forma que a CG. A

inovação, no que tange a utilização de técnicas de IA, veio com 5HDSHU%RW

(http://www.geocities.com/~macweb/reapermadness)�� um oponente especialmente

criado para ser utilizado em 4XDNH�� utilizando-se da capacidade de IA Extensível

implementada neste jogo��Este oponente, criado por Steve Polge (que mais tarde seria o

desenvolvedor do sistema de IA de 8QUHDO), exibia um comportamento bem mais

realístico do que o restante dos elementos do jogo, procurando o jogador por toda a fase,

ou se escondendo ou buscando energia para sobreviver quando necessário. A Figura 2

mostra uma tela do 4XDNH�
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Figura 2: uma tela do jogo 4XDNH�

8QUHDO� (http://unreal.epicgames.com/), um jogo do mesmo estilo de 4XDNH,

lançado em 1998 pela empresa (SLF�0HJDJDPHV��mostrou um avanço significativo não

só nas aplicações de técnicas de CG, como mostra a Figura 3, mas também no que se

refere ao uso de técnicas de IA aplicada a jogos computadorizados. Foram utilizadas

tecnologias de IA baseada em regras, como as )LQLWH� 6WDWH�0DFKLQHV� (FSM) e )X]]\

6WDWH� 0DFKLQHV (FuSM) [WOO 2000] (estas técnicas serão descritas mais

detalhadamente na seção 3), além da implementação da tecnologia de ([WHQVLEOH� $,,

permitindo enorme flexibilidade, fazendo com que os personagens inimigos

demonstrassem mais esperteza e agilidade, freqüentemente desviando dos ataques do

jogador, chamando reforços, ou fugindo quando necessário [WOO 2001]. Em 8QUHDO��o

jogador entra em um mundo que mistura alienígenas hostis e seres místicos. O objetivo

do jogo é salvar o planeta e sua civilização dos ataques alienígenas.�8QUHDO�é um jogo

importante, no que tange o histórico da evolução das tecnologias utilizadas em jogos

computadorizados, pois ele mostra que o real impacto de um futuro jogo de sucesso não

será somente o seu potencial gráfico, mas também o nível de técnicas de IA que ele

utilizará.
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Figura 3: a complexidade gráfica de 8QUHDO��aqui representada pela

transparência do chão.

Hoje os jogos computadorizados são criados como grandes produções de

cinema, com orçamentos que facilmente chegam a milhões de dólares. Para criar e

desenvolver um jogo de sucesso no mercado atual, leva-se, em média, três anos. Neste

tipo de  projeto, a equipe é composta por:

� Programadores: encarregados de dinamizar o jogo. Geralmente oriundos da

Informática ou Ciência da Computação, os programadores implementam

técnicas de CG, IA e aplicam conceitos de Física para implementar o jogo;

� Artistas: são os responsáveis pelo layout do jogo, criando os objetos,

personagens, texturas, etc.;

� Projetistas de Níveis/Fases: oriundos das mais variadas áreas, os projetistas de

níveis são aqueles que criam as fases dos jogos e estão associados a sua

modelagem;

� Projetistas de jogos: mais conhecidos por JDPH� GHVLJQHUV, os projetistas são

considerados os “administradores” dos projetos, por terem envolvimento em

quase todas as áreas da produção de jogos computadorizados. São eles os

responsáveis pela criação das idéias para a concepção do jogo e pela elaboração
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do 'HVLJQ� 'RFXPHQW, um documento detalhado contendo as características e

especificações do jogo;

� Planejador de Software (6RIWZDUH� 3ODQQHU): a tarefa do 6RIWZDUH� 3ODQQHU� é

dividir o GHVLJQ�do jogo (elaborado pelo JDPH� GHVLJQHU) em um conjunto de

requisitos técnicos e estimar o tempo e esforço necessário para implementar tais

características [ROL 2000].

� Arquiteto-Chefe (/HDG� $UFKLWHFW): a tarefa do /HDG� $UFKLWHFW� é trabalhar em

conjunto com o 6RIWZDUH�3ODQQHU�para produzir um conjunto de especificações

de módulos, baseados nos requisitos técnicos identificados pelo 6RIWZDUH

3ODQQHU� O /HDG� $UFKLWHFW� é o responsável pela arquitetura geral do projeto

[ROL 2000].

� Gerente de Projeto (3URMHFW�0DQDJHU): a tarefa do 3URMHFW�0DQDJHU�é balancear

a carga de trabalho gerada pelo 6RIWZDUH� 3ODQQHU e pelo /HDG� $UFKLWHFW�

produzindo um planejamento eficiente e organizado [ROL 2000].

� Músicos e sonoplastas: geralmente vindos de áreas relacionadas à arte e à

música, são os responsáveis por compor trilhas sonoras, vozes e efeitos especiais

para os jogos;

� Testadores: geralmente surgindo nas fases finais do projeto, os testadores, como

o próprio nome já diz, são incumbidos de testar o jogo, procurando por falhas e

possíveis erros (EXJV)�

Além de especialistas nas áreas citadas acima, há também envolvimento de

profissionais de marketing, relações públicas, entre outros.

Os jogos computadorizados mais atuais possuem gráficos 3D avançados, sendo

jogados em rede, cooperativamente ou competitivamente8, com um nível razoável de IA

aplicada sobre os elementos do jogo. Podemos citar como exemplos de jogos de última

geração, que possuem estas características:

� 'LDEOR� �� (http://www.blizzard.com/diablo2): uma produção da %OL]]DUG

HQWHUWDLQPHQW� onde o jogador pode assumir o papel de cavaleiros, bárbaros,

                                                
8 Os termos cooperativo e competitivo se referem à forma como os jogadores interagem em um jogo

jogado via rede. Em uma partida cooperativa, os jogadores se unem para vencer o computador; em uma

partida competitiva, os jogadores disputam entre si, podendo, também, haver a possibilidade de grupos de

jogadores lutarem entre sí.
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amazonas e magos, com o objetivo de destruir um demônio. O interessante neste

jogo está na geração dinâmica dos elementos, feita de forma randômica, fazendo

com que cada vez que o jogador entre no jogo, as fases, itens e inclusive alguns

inimigos, sejam diferentes;

� 4XDNH�,,,��$UHQD�(http://www.q3arena.com): produzido pela ,'�6RIWZDUH, 4XDNH

,,,��$UHQD�é um jogo com perspectiva em primeira pessoa (assim como 4XDNH)

onde o jogador, em diferentes arenas, enfrenta robôs (também chamados de

ERWV) com um nível aperfeiçoado de IA, se comparado a jogos anteriores. O

jogador é vencedor na arena se derrotar todos os robôs um determinado número

de vezes. Este estilo de jogo, mais conhecido como GHDWKPDFK, surgiu com

'RRP, mas se tornou popular entre jogadores de 4XDNH�na ,QWHUQHW;

� 8QUHDO� 7RXUQDPHQW� (http://unreal.epicgames.com): criado pela (SLF

0HJDJDPHV, é o “concorrente” de 4XDNH�,,,��$UHQD��com a mesma proposta de

estilo de jogo. Ambos são muito populares entre jogadores via ,QWHUQHW�e redes

locais.

A evolução dos jogos computadorizados está fortemente ligada aos avanços das

tecnologias associadas aos sistemas computacionais. Cada avanço no hardware

repercute em novas possibilidades para o software. A busca de um maior realismo e

interatividade tem levado os projetistas a ampliarem a pesquisa tanto a nível de CG

como IA. A seguir faremos uma análise das técnicas de IA utilizadas nos jogos

comerciais e alguns experimentos ligados a grupos de pesquisa em universidades.

��� 7pFQLFDV� GH� ,$� XWLOL]DGDV� DWXDOPHQWH� HP� -RJRV

&RPSXWDGRUL]DGRV

Do conjunto de técnicas de IA disponíveis, no momento algumas estão sendo

utilizadas com uma certa freqüência na construção de jogos computadorizados. O

conjunto destas técnicas que compõem o estado-da-arte, no que tange o uso de

tecnologias de IA aplicado a jogos, é descrito a seguir.
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�����0iTXLQDV�GH�(VWDGRV�)LQLWRV

Enfoques baseados em regras, como as FSM’s e as  FuSM’s, são as tecnologias

de IA mais utilizadas atualmente pelos desenvolvedores de jogos computadorizados

[WOO 1999]. De acordo com eles, o uso em larga escala destas tecnologias está

associado ao fato de que sua implementação é relativamente simples, além de serem

técnicas já consolidadas no mercado de jogos computadorizados.

Uma FSM é composta por um conjunto de estados (incluindo um estado inicial),

um conjunto de entradas, um conjunto de saídas e uma função de transição de estado. A

função de transição recebe as entradas e o estado atual e retorna um único novo estado e

um conjunto de saídas [FUN 1999]. As máquinas de estados finitos são normalmente

representadas por diagramas de transição de estados, como mostra a Figura 4.

Figura 4: Uma FSM que representa as direções visualizadas após uma curva para

a esquerda.

Uma forma de implementação de FSM’s é através do uso de comandos FDVH

aninhados. Como exemplo, a listagem em pseudocódigo abaixo implementa um trecho

da FSM exibida na Figura 4:
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Switch(movimento){
Case left:{

Switch(estado){
Case SOUTH:{

Move(EAST);
}break;
Case EAST:{

Move(NORTH);
}break;
Case NORTH:{

Move(WEST);
}break;
Case WEST:{

Move(SOUTH);
}break;

}
}
Default: Move(estado);

}

Para a realização de modelagens mais complexas, as FSM’s podem ser

hierarquizadas, de forma que cada nodo de uma hierarquia possa expandir uma nova

hierarquia, e assim sucessivamente, até o último nível, expandindo uma FSM. Esta

técnica é chamada de +LHUDUFKLFDO�)LQLWH�6WDWH�0DFKLQH�(HFSM), e fornece uma forma

conveniente para uma modelagem modular de FSM’s.

As FuSM’s são baseadas em cadeias de Markov. Pesos (probabilidades) são

associados aos estados e às transições de estado, e regras são estabelecidas para calcular

pesos de estados futuros [KAN 1997]. Um jogo que utiliza FuSM’s é &DOO� WR� 3RZHU

(http://www.calltopower.com), um jogo de estratégia onde o jogador controla

civilizações, sendo que o perfil e os traços característicos de cada civilização foi

modelado com a utilização de FUSM’s.

A utilização de máquinas de estados finitos permite criar elementos com

comportamentos relativamente complexos, como mostrado no jogo 8QUHDO, descrito na

seção anterior, onde os inimigos tomavam uma série de decisões baseadas nas ações do

jogador, além de elementos adicionais do jogo, como pássaros, coelhos e outros animais

exibindo algoritmos de aglomeração e formação (IORFNLQJ� DOJRULWKPV), também

controlados por FSM’s;
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�����,$�([WHQVtYHO

Vários jogos lançados nos últimos anos implementaram a técnica de IA

Extensível, mantendo uma tendência que surgiu com 'XNH�1XNH¶HP��'�e 4XDNH�[WOO

1999]. Através de linguagens de VFULSW, o jogador pode criar seus próprios oponentes

e/ou modificar o nível de IA dos personagens inimigos. A forma como a IA Extensível é

apresentada ao usuário vária de VFULSWV� semelhantes a linguagens como C e C++ até

conjuntos de ordens que podem ser passadas ao elemento do jogo.

A maioria do jogos que utilizaram a técnica de IA Extensível são do gênero de

Perspectiva em Primeira Pessoa, como por exemplo 8QUHDO�e +DOI�/LIH��mas existem

alguns jogos de outros gêneros que estão utilizando esta tecnologia, como é o caso de

%DOGXU¶V�*DWH�(http://www.interplay.com/product.asp?GameID=299), um 5ROH�3OD\LQJ

*DPH� (RPG) criado pela ,QWHUSOD\�� onde as classes de personagens do jogo são

controlados por VFULSWV��Estes VFULSWV podem ser definidos pelo jogador, permitindo que

este especifique as reações básicas dos personagens do jogo em várias situações de

combate. Desta forma, os jogadores podem adaptar o jogo de forma particular, ou então

criar novas classes de personagens. A Figura 5 mostra uma tela do %DOGXU¶V�*DWH.

Figura 5: VFULSWV�controlam os personagens que auxiliam o jogador em  %DOGXU¶V

*DWH�
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Como forma de exemplo da técnica de IA Extensível, a listagem abaixo mostra

um trecho de um VFULSW�criado para ser utilizado no jogo %DOGXU¶V�*DWH��O trecho faz

parte de um VFULSW�que cria um novo personagem para ser utilizado no jogo:

IF
// If my nearest enemy is not within 3
!Range(NearestEnemyOf(Myself),3)
// and is within 8
Range(NearestEnemyOf(Myself),8)
THEN
// 1/3 of the time
RESPONSE #40
// Equip my best melee weapon
EquipMostDamagingMelee()
// and attack my nearest enemy, checking every 60
// ticks to make sure he is still the nearest
AttackReevalutate(NearestEnemyOf (Myself),60)
// 2/3 of the time
RESPONSE #80
// Equip a ranged weapon
EquipRanged()
// and attack my nearest enemy, checking every 30
// ticks to make sure he is still the nearest

Pode-se visualizar que o VFULSW�se baseia em chamadas de funções definidas do

sistema interno de IA do jogo. É importante notar que a técnica de IA Extensível

permite que sejam feitas várias modificações no nível de IA dos personagens, mas ela

não permite que o jogador possa modificar o sistema interno de IA do jogo [WOO

1999].

�����7pFQLFDV�GH�%XVFD

Dos algoritmos de busca disponíveis, o $�VWDU (A*) é o mais utilizado em jogos

computadorizados, sendo que os desenvolvedores de jogos fizeram suas próprias

versões deste algoritmo, adaptando-o a cada projeto [WOO 2000]. O A* é um algoritmo

que utiliza uma função heurística que determina a qualidade de cada um dos estados

possíveis (nodos), através de uma estimativa do custo da melhor rota até o destino,

passando pelo nodo atual [STO 1999]. O custo determina a qualidade de um nodo,

sendo que quanto menor o custo, melhor a sua qualidade. A função heurística possui o

seguinte formato:
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I�Q� J�Q����K�Q�

Onde:

� I�Q�: valor da função associado a um nodo Q;

� J�Q�: função que calcula o custo da rota do nodo de origem até Q;

� K�Q�: função que prevê o custo da rota de Q até a solução.

O desempenho do A* depende da função heurística selecionada. Uma função

heurística ruim pode reduzir drasticamente a velocidade do algoritmo, ou fazer com que

este produza rotas incorretas. Para que o A* calcule sempre as melhores rotas, a função

heurística deve ser admissível, ou seja, deve fazer estimativas menores do que o custo

real do caminho [PAT 2001].

O A*, pelo seu funcionamento, é considerado um algoritmo completo e ótimo,

ou seja, dada uma função heurística admissível, se o problema tiver uma solução, esta

vai ser encontrada, e a solução encontrada será sempre a de menor custo. A listagem em

pseudocódigo abaixo mostra o funcionamento do A*:

bool AStarSearch()
{
  priorityqueue OPEN
  list CLOSED
  NODE node

  node.application_stuff=(start conditions of application
specific stuff)

  node.cost = 0;
  node.heuristic = GetNodeHeuristic( node )
  node.f = node.cost + node.heuristic
  node.parent = null
  push node on OPEN
  // esse é o corpo da busca
  while OPEN is not empty {
    node = Pop the best node from OPEN
    // exemplo: remove o nodo da open list
    if node is a goal node {
      construct path  (by following the parent pointers)
      return success
    }
    // senão é necessário encontrar quais nodos podem ser

gerados a partir deste
    NodePushSuccessors( OPEN, CLOSED, node ); // ver codigo da

função abaixo
    push node onto CLOSED list //como este nodo já foi examinado
  }
  // aqui a open list foi esvaziada e não foram encontrados

GOAL states. A busca falhou
  return FALSE
}
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// Cria os sucessores para o dado nodo e os adiciona para a open
list ou closed list

void NodePushSuccessors( priorityqueue OPEN, list CLOSED,
parent_node ){

  // Aqui são aplicadas regras válidas para o nodo sendo
analisado. No caso de um pathfinder, por exemplo, uma regra seria a
direção do movimento

  for each rule we can apply create the successor new_node  {
    new_node.cost = (application specific cost of this node) +

parent_node.cost
    new_node.heuristic = GetNodeHeuristic( new_node )
    new_node.f = new_node.cost + new_node.heuristic
    if the new_node is on CLOSED but the node on CLOSED has a

lower 'f'    {
      continue;
    }
    if the new_node is on OPEN but the node on OPEN has a lower

'f'    {
      continue;
    }
    remove new_node from the OPEN list if it is on it
    remove new_node from the CLOSED list if it is on it
    new_node.parent = parent_node
    push new_node on to the OPEN list
  }
}

Considerando busca em  jogos computadorizados, o A* é principalmente

utilizado na aplicação de técnicas de SDWKILQGLQJ�� que consiste na computação e

execução de um caminho partindo de um ponto de origem, dado pela posição do próprio

elemento, para um destino qualquer.

De modo geral, os desenvolvedores de jogos já possuem um certo domínio sobre

as técnicas de busca, direcionando seu foco para implementações em casos específicos,

como SDWKILQGLQJ associado com análise de terreno (WHUUDLQ� DQDO\VLV), situação

encontrada freqüentemente em jogos de estratégia, como por exemplo $JH�RI�(PSLUHV

,,�� 7KH� $JH� RI� .LQJV� (http://www.ensemblestudios.com/aoeii/index.shtml), um jogo

onde o jogador deve desenvolver civilizações antigas. A análise de terreno identifica

pontos em mapas que podem dificultar o movimento dos elementos de um ponto para

outro, como por exemplo pontes ou travessias entre montanhas. Uma boa análise de

terreno pode produzir informações importantes para o sistema de SDWKILQGLQJ do jogo

resolver problemas complexos de busca. A Figura 6 exibe uma tela do jogo $JH� RI

(PSLUHV�,,��7KH�$JH�RI�.LQJV�
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Figura 6: a análise de terreno fornece informações adicionais sobre o terreno para

auxiliar na resolução de problemas de SDWKILQGLQJ�mais complexos.

�����7pFQLFDV�GH�$SUHQGL]DGR��0DFKLQH�/HDUQLQJ�

As técnicas de 0DFKLQH�/HDUQLQJ estão começando a ter mais espaço em jogos

computadorizados, e vários enfoques estão sendo analisados pelos desenvolvedores. Um

jogo que implementou uma técnica de aprendizado interessante foi 0DJLF�	�0D\KHP

(http://www.mythosgames.com/magicandmayhem.htm)�� criado pela 0\WKRV� *DPHV�

onde o jogador comanda um mago que deve destruir monstros, feiticeiros e escapar de

armadilhas. O jogo periodicamente grava informações sobre as disputas com o jogador

em um arquivo de dados. Antes de iniciar uma nova batalha, o subsistema de IA do jogo

compara a técnica de ataque a ser utilizada com esta base de dados, para determinar o

grau de efetividade deste tipo de ataque. Desta forma, o jogo se adapta ao tipo de

jogador. A Figura 7 mostra uma tela do jogo.
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Figura 7: o subsistema de IA de 0DJLF�	�0D\KHP�se adapta ao estilo de jogo do

jogador

Outros enfoques de 0DFKLQH� /HDUQLQJ, com maior embasamento científico,

estão sendo explorados:

� 5HGHV�1HXUDLV: as redes neurais empregam uma interligação maciça de células

computacionais simples denominadas “neurônios” ou “unidades de

processamento”. As ligações entre os neurônios, também chamadas de sinapses,

possuem um valor associado, chamado de peso sináptico, que é utilizado para

armazenar o conhecimento adquirido [HAY 2001]. A Figura 8 mostra uma rede

neural multi-camada típica, contendo as características básicas de uma rede

neural de uso geral: entradas (LQSXWV), neurônios (QHXURQV), sinapses (V\QDSVHV) e

saídas (RXWSXWV).
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Figura 8: Uma rede neural multi-camada

O algoritmo de aprendizagem de uma rede neural tem como função modificar os

pesos sinápticos, desta forma aperfeiçoando a rede neural. O processo de

aprendizagem de uma rede neural é dito ser supervisionado se a saída desejada

já é conhecida; já quando não há exemplos rotulados da função a ser aprendida

pela rede, o processo de aprendizagem é dito não-supervisionado. Existem

diferentes algoritmos de aprendizado, como por exemplo podemos citar os

seguintes:

� Propagação para frente ()RUZDUGSURSDJDWLRQ): este é um algoritmo de

aprendizagem supervisionada que  caracteriza o “fluxo de informações” em

uma rede neural. O algoritmo funciona da seguinte forma [FRO 1999]:

1. Inicializa todos os pesos com valores randômicos entre –1.0
e 1.0;

2.  Inicializa um conjunto de entradas para a camada de
entradas da rede neural;

3.  Ativa cada neurônio da camada em questão:
Multiplica os valores dos pesos das conexões com este
neurônio pelos valores das saídas dos neurônios
antecedentes;
Faz um somatório destes valores;
Envia o resultado para uma função de ativação, que
computa a saída deste neurônio;

4.  Repetir até atingir a camada de saídas da rede;
5.  Compara as saídas calculadas com as saídas desejadas e

computa um erro;
6.  Modifica todos os pesos, adicionando o valor do erro aos

valores dos pesos;
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7. Voltar para o passo 2;
8. O algoritmo termina se todos os padrões de saídas

calculados forem equivalentes aos padrões de saídas
desejados.

� Retropropagação (%DFNSURSDJDWLRQ): o algoritmo de %DFNSURSDJDWLRQ�é

um algoritmo de aprendizagem supervisionada que é principalmente

utilizado em redes neurais multicamadas para alteração dos valores dos

pesos conectados às camadas escondidas da rede neural. O algoritmo de

%DFNSURSDJDWLRQ� utiliza o algoritmo de )RUZDUGSURSDJDWLRQ� para

computar o erro das saídas, para então alterar os valores dos pesos na

ordem inversa do fluxo da rede neural. Enquanto na direção do fluxo da

rede neural, os neurônios são ativados através da função de ativação

sigmoidal, que possui a seguinte fórmula:

 1

f(x) = --------------

              1 + e^(-input)

O algoritmo funciona da seguinte maneira [FRO 1999]:

1. Executa o algoritmo de )RUZDUGSURSDJDWLRQ� para um
determinado conjunto de entradas e calcula o erro das
saídas;

2.  Modifica todos os valores dos pesos com base na
seguinte fórmula:
Peso(antigo) + taxa_de_aprendizado * erro_saída *
saída(neurônios i) * saída(neurônios i+1) * (1 –
saída(neurônios i+1))

3.  Voltar para o passo 1;
4.  O algoritmo termina se todas as saídas calculadas forem

equivalentes às saídas desejadas;

Um dos primeiros jogos computadorizados a utilizar redes neurais foi

%DWWOH&UXLVHU�� ����� $'� (http://www.bc3000ad.com), um simulador espacial,

onde os elementos do jogo eram controlados por uma rede neural. Um ponto

interessante neste jogo é que foi desenvolvida uma linguagem, denominada

$UWLILFLDO� ,QWHOOLJHQFH� DQG� /RJLVWLFV� (AILOG), para com ela implementar o

sistema de IA do jogo. A AILOG utiliza uma rede neural para, no jogo, efetuar

tomadas de decisão e busca de melhores rotas. Em relação a aprendizagem da

rede neural, foram utilizadas variações do algoritmo de %DFNSURSDJDWLRQ� e
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algoritmos não-supervisionados. Existem VFULSWV� com redes neurais

supervisionadas pré-treinadas programados para serem executados em

momentos específicos do jogo, como por exemplo no início de guerras, ou no

planejamento de invasões. A AILOG também emprega alguns conceitos de

lógica difusa (IX]]\� ORJLF) em momentos nos quais a utilização de uma rede

neural não é suficiente.

� $OJRULWPRV� *HQpWLFRV: os algoritmos genéticos são modelos computacionais

inspirados pela evolução humana, tipicamente representando o conhecimento

através de atributos binários ou booleanos. Uma implementação de um

algoritmo genético começa com um conjunto (população) de atributos, ou

“cromossomos”. Estas estruturas são então avaliadas e oportunidades de

“reprodução” são alocadas, de forma que os atributos que representarem uma

melhor solução para o problema em questão possuirão mais chances de se

“reproduzirem” do que os outros atributos, daí o conceito de evolução, que está

associado com o método de aprendizagem utilizado nos algoritmos genéticos

[WHI 1994]. A qualidade de uma solução é tipicamente definida de acordo com

o conjunto atual de atributos.

O funcionamento de um algoritmo genético pode ser descrito da seguinte forma

[OBI 1998]:

1. Gera uma população randômica de Q cromossomos (soluções
aceitáveis para o problema em questão);

2.  Avalia a “ ILWQHVV´� I�[�� (qualidade, ou grau de ajuste) de
cada cromossomo [ na população;

3.  Cria uma nova população, repetindo os seguintes passos até
que a população esteja completa:

1.  Seleciona dois cromossomos de uma população de acordo com a
sua qualidade � (quanto maior a qualidade do cromossomo, maior
a chance deste ser escolhido);

2.  Com uma probabilidade de cruzamento, cruza os cromossomos
para formar novos descendentes. Se o cruzamento não for
efetuado, os descendentes são uma cópia exata dos cromossomos
originais;

3.  Com uma probabilidade de mutação, executa a mutação em uma
parcela dos novos indivíduos;

4.  Insere os novos indivíduos em uma nova população;
4.  Usa a nova população gerada para uma nova iteração do

algoritmo;
5.  Se a condição é satisfeita, termina o algoritmo e retorna a

melhor solução baseada na população atual;

6. Volta para o passo 2.
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Um dos primeiros jogos comerciais a utilizar algoritmos genéticos foi &ORDN�

'DJJHU� DQG� '1$

(http://gamesdomain.co.uk/directd/pc/windows/puzzle/cddna.html), lançado em

1995 pela 2LGLDQ�6\VWHPV� A versão original deste jogo de estratégia vem com

quatro “seqüências de DNA”, que são conjuntos de regras que ditam o

comportamento dos oponentes do jogador. A medida que cada um desses

conjuntos de regras participa das jogadas, o jogo armazena dados que informam

como foi a performance do conjunto de regras em questão em cada disputa com

o jogador. Entre as disputas, o jogador pode fazer que as diferentes “seqüências

de DNA” realizem competições entre si, permitindo a evolução destes conjuntos

de regras.

Existem, também, alguns projetos que exploraram combinações entre algoritmos

genéticos e redes neurais, como é o caso de 1HXUDO%RW

(http://www.botepidemic.com/neuralbot), um oponente especialmente criado para ser

utilizado no jogo 4XDNH� ,,� (http://www.quakeworld.com). Este oponente utiliza uma

rede neural para controlar suas ações e um algoritmo genético para “treinar” sua rede

neural. Isto faz com que o oponente seja totalmente autônomo, sem nenhuma espécie de

comportamento pré-programado. Um outro exemplo desta combinação de técnicas de

PDFKLQH�OHDUQLQJ é &UHDWXUHV�(http://www.creaturelabs.com), um simulador de formas

de vida em um ambiente interativo, onde o jogador controla a evolução de criaturas. O

aspecto interessante deste jogo, no que tange a utilização de técnicas de IA, é utilização

de uma tecnologia denominada &\EHU/LIH, que basicamente consiste de uma

combinação de redes neurais heterogêneas e um conjunto de algoritmos genéticos que

realizam um processo de seleção, fazendo com que as criaturas evoluam. Isto faz com

que a &\EHU/LIH�seja, efetivamente, uma rede neural com auto-aprendizado, de forma

que as criaturas aprendem o que elas devem fazer, do que elas gostam e não gostam, ou

até o que elas acham divertido. A Figura 9 exibe uma tela do jogo &UHDWXUHV�



27

Figura 9: redes neurais e algoritmos genéticos são utilizados para implementar a

&\EHU/LIH�em &UHDWXUHV.

�����$UWLILFLDO�/LIH��$�/LIH�

�

Segundo os desenvolvedores de jogos computadorizados, as técnicas de

representação de vida artificial ($�/LIH) fornecem formas flexíveis para a criação de

comportamentos realísticos nos elementos do jogo [WOO 2000]. As técnicas de $�/LIH

têm suas origens no estudo dos organismos vivos do mundo real. A $�/LIH� busca

simular o comportamento destes organismos através de uma variedade de métodos, tais

como a implementação de regras, algoritmos genéticos, entre outros. Ao invés de tentar

implementar uma grande variedade de comportamentos complexos, a idéia é dividir

estes comportamentos em partes menores, simulando comportamentos mais simples.

Estas partes são então interligadas por uma forma de hierarquia de tomada de decisão,

utilizada pelos elementos do jogo para determinar que ações devem ser tomadas para

satisfazer as necessidades destes elementos. Desta forma, combinações e seqüências de

comportamentos mais simples geram comportamentos complexos de forma automática,

sem a necessidade da implementação direta destes. [WOO 2000].
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A simplicidade deste enfoque foi utilizada na implementação de 7KH� 6LPV

(http://www.thesims.com), criado pela 0D[LV��onde o jogador controla elementos que

simulam pessoas vivendo vidas normais, de forma que estas “pessoas” possam seguir

diferentes carreiras profissionais, fazer amigos ou até ter uma família, entre uma série

de outras possibilidades. &UHDWXUHV, citado no item anterior, é um outro exemplo da

aplicação de técnicas de $�/LIH��A Figura 10 exibe uma tela do jogo 7KH�6LPV�

Figura 10: Cada uma das “pessoas” podem levar “vidas” diferentes�no jogo 7KH

6LPV.

As técnicas de $�/LIH� são utilizadas, na sua maioria, em simuladores, mas a

tendência é que seu uso se expanda para outros diferentes gêneros de jogos, como já

acontece com alguns enfoques de $�/LIH�� como as técnicas para coordenar

agrupamentos e aglomerações, mais conhecidas como IORFNLQJ� DOJRULWKPV� Utilizados

para controlar o movimento de grupos de elementos, os IORFNLQJ� DOJRULWKPV� já foram

utilizados em vários tipos de jogos computadorizados, desde jogos do tipo ILUVW�SHUVRQ

SHUVSHFWLYH, como 8QUHDO��onde as técnicas de IORFNLQJ�eram utilizadas para controlar o

movimento conjunto de cardumes de peixes ou grupos de pássaros, até jogos de

estratégia, como $JH�RI�(PSLUHV��para controlar formações de soldados.
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�����6RIWZDUH�'HYHORSPHQW�.LWV��6'.¶V�

Um enfoque que está sendo explorado atualmente é a utilização de 6RIWZDUH

'HYHORSPHQW� .LWV� (SDK’s), ou simplesmente WRRONLWV, específicos em uma ou mais

técnicas de IA, que auxiliam na utilização destas técnicas, agilizando o processo de

desenvolvimento da aplicação. Alguns SDK’s foram criados especificamente para

serem utilizados em jogos, enquanto outros têm um escopo de utilização mais genérico.

Como exemplos de SDK’s disponíveis no mercado podemos citar:

� 0RWLYDWH� (http://www.motion-factory.com): este SDK permite a criação de

máquinas de estado para personagens animados, fazendo com que os

movimentos de personagens sejam dinamicamente computados, de acordo com

as mudanças no ambiente. Alguns jogos já utilizaram as tecnologias

disponibilizadas neste SDK, como por exemplo 3ULQFH� RI� 3HUVLD� �'

(http://www.pop3d.com/main.html), um jogo de aventura onde o jogador deve

resgatar uma princesa;

� 6SDUN�� (http://www.louderthanabomb.com): este SDK é basicamente um editor

de lógica difusa (IX]]\�ORJLF), direcionado para desenvolvedores de sistemas de

IA para jogos computadorizados. Dos SDK’s disponíveis, o 6SDUN��é a solução

de menor custo. O editor possui uma interface gráfica para a criação e

modificação de sistemas de lógica difusa, sendo que estes sistemas podem ser

depurados sem a necessidade de recompilação da aplicação. Para a integração

com a aplicação, o 6SDUN�� disponibiliza  uma API escrita em C++. O WRRONLW

ainda está em versão preliminar;

� 'LUHFW,$� (http://www.animaths.com): criado pela Mathématiques Appliquées,

este SDK, baseado em tecnologia de agentes, pode criar elementos com

características humanas, incluindo estados fisiológicos, psicológicos e

emocionais. Estes estados internos motivam os agentes, alimentando-os com

desejos, necessidades e emoções. O SDK também permite a criação de agentes

com capacidade de aprendizado, criando elementos que podem se beneficiar de

suas experiências anteriores [SUS 2000]. Para a criação dos agentes, o SDK se

baseia em modelagem biológica e cognitiva. Estes dois enfoques de modelagem

definem o estado atual do agente em tempo real. Segundo [WOO 2001], o

sistema de comportamento do 'LUHFW,$�pode ser comparado com uma “máquina
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de estados infinitos” pois, análogo a noção de estados discretos presentes em

FSM’s,  a noção de estados dinamicamente alterados geram o comportamento do

agente de uma forma mais próxima da realidade e não-determinística.

O SDK incluí alguns módulos, como por exemplo, módulos para controle de

agentes reativos, percepção e motivações. O desenvolvedor que utilizar o SDK

pode desenvolver seus próprios módulos, desta forma personalizando o SDK. O

'LUHFW,$�também possui uma linguagem de VFULSW, semelhante a língua inglesa,

para o desenvolvedor construir seus próprios modelos de IA, podendo através

desta linguagem acessar vários métodos internos do SDK. Esta linguagem se

baseia em regras de produção de uma forma diferente das regras de produção

tradicionais de IA, no sentido de que as regras não definem diretamente o

comportamento do agente, mas definem a influência de fatores internos ou

externos na evolução do estado dinâmico interno do agente. Estas regras podem

ser ativadas a cada instante de tempo, de forma a influenciar o comportamento

em qualquer momento [WOO 2001].

As técnicas de IA descritas acima mostram o que está sendo amplamente

explorado e utilizado, atualmente, em termos de IA aplicada a jogos computadorizados.

Algumas destas técnicas podem ser utilizadas de forma combinada, gerando sistemas

mais complexos. O uso da tecnologia de agentes em jogos computadorizados será

tratado em detalhes na seção a seguir, devido a esta tecnologia ser o objeto de estudo

deste trabalho.

��� -RJRV� &RPSXWDGRUL]DGRV� LPSOHPHQWDGRV� FRP

DJHQWHV

Segundo [NWA 1994], o termo “agente” é amplamente utilizado nas mais

diversas áreas de pesquisa, e não existe um consenso acerca de seu conceito de agente.

Neste trabalho, adotaremos a noção de agente utilizada por [NAR 2000], que define um

agente como uma entidade que possui objetivos (JRDOV), é capaz de perceber certas

propriedades do ambiente onde se encontra (VHQVLQJ), podendo executar ações

específicas neste mesmo ambiente (DFWLQJ), sendo que algumas destas ações e/ou
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percepções podem/devem ser feitas através da cooperação (FRPPXQLFDWLRQ) com outros

agentes, como mostra a Figura 11.

Figura 11: a atuação do agente em um ambiente.

Segundo [NWA 1994] e [RUS 1996], os agentes possuem uma série de atributos

(propriedades) que os caracterizam. Comparando as propostas dos dois autores,

podemos destacamos algumas propriedades importantes que podem ser incorporadas

aos agentes:

� Autonomia: se refere ao princípio que agentes podem operar de forma

independente, sem a necessidade de intervenção humana constante. Um

elemento chave da autonomia de um agente é a sua habilidade de “tomar a

iniciativa” quando ocorrem mudanças no ambiente. Observe-se que este

conceito de autonomia é semelhante ao utilizado na maioria dos sistemas

multiagentes (SMA). Para Russel e Norvig [RUS 1996], a autonomia permite ao

agente escolher uma ação baseado mais na própria experiência (conhecimento

embutido pelo projetista). Pode, entretanto, acontecer uma situação onde seja

necessária a interferência do agente humano. Em jogos, dificilmente esta

situação ocorrerá, visto que se espera uma independência dos elementos do jogo

neste sentido;

� Reatividade: se refere a capacidade de reação do agente aos estímulos do

ambiente. Hoje, é praticamente um consenso que todos os agentes devem

apresentar esta propriedade;

� Proatividade: um agente é capaz de, além de responder a estímulos do

ambiente, exibir comportamento orientado a objetivos, ou seja, é capaz de prever

como atingir determinado estado ou objetivo. O agente é capaz de pensar nas

ações futuras, antecipar e agir com função de prever. É importante observar que
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esta propriedade não aparece em agentes reativos, sendo uma característica

típica de agentes cognitivos. Os tipos de agentes serão detalhados mais adiante,

nesta seção;

� Comunicação (cooperação): para que os agentes cooperem em um ambiente

multiagente, eles devem possuir habilidades sociais – a habilidade de se

comunicar com outros agentes ou possivelmente humanos através de alguma

linguagem/protocolo de comunicação;

� Aprendizado: consiste na capacidade que os agentes têm de aprender a

medida que interagem com o ambiente no qual estão inseridos, desta forma

adaptando-se às mudanças do ambiente e aos usuários. Esta propriedade é mais

difícil de ser encontrada nos agentes (sendo uma característica de agentes

cognitivos), pois implica em um nível maior de complexidade em seu projeto. O

que se observa em muitos sistemas é a possibilidade de se fazer aquisição de

conhecimento. Isto é, se colocar um módulo para atualizar ou modificar o

conhecimento modelado nos agentes. Mas esta é uma alteração feita

externamente ao sistema. Aprender significa que o próprio programa provê

mecanismos de alterar o conhecimento prévio de forma automática.

Segundo [GIR 1999], existe uma taxonomia muito utilizada na comunidade de

Inteligência Artificial Distribuída9 (IAD) que aglutina os agentes em dois grupos:

reativos e cognitivos. A diferença entre eles está centrada no fato dos agentes reativos

considerarem as informações correntes (momento) do ambiente para sua tomada de

decisão, eles não têm "memória"  para armazenar vivências. Os cognitivos podem

aprender com suas experiências e são deliberativos (planejam e excetuam planos criados

por eles). Podemos encontrar agentes reativos muito sofisticados, como exemplo, nos

jogos computadorizados. Entretanto, não se deve inferir que pelo fato de serem

considerados reativos, os agentes são de simples modelagem ou fácil implementação.

Esta divisão funciona de forma mais para fins didáticos do que prático. Observando um

                                                
9 Segundo [GIR 1999], a IAD, de origem sociológica, utiliza um modelo de inteligência baseado

no comportamento social, com ênfase nas ações e interações de agentes que podem ser entidades reais ou

virtuais imersas num ambiente sobre o qual são capazes de agir. A IAD se divide em duas áreas, são elas:

resolução distribuída de problemas e sistemas multiagentes.
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sistema multiagente fica difícil para o usuário diferenciar os agentes. É uma questão

interna de projeto (arquitetura) e, muitas vezes esta informação não está explícita na

descrição do trabalho.

Nos últimos anos, na literatura de Inteligência Artificial Aplicada à Educação

(IAED), surgiu a noção de agentes pedagógicos devido a muitos sistemas desenvolvidos

para fins educacionais adotarem o paradigma de agentes. Estes agentes incorporam

muitas características dos agentes utilizados em ambientes lúdicos (jogos).

Agentes pedagógicos podem ser divididos em:

� JRDO�GULYHQ: agentes guiados por objetivos. São utilizados como tutores,

mentores e assistentes;

� XWLOLW\�GULYHQ: agentes guiados pela sua utilidade no ambiente. Como exemplo

temos os MUD’s orientados a objetos (MOO’s10) e os agentes da Web.

Os agentes XWLOLW\�GULYHQ� são utilizados como agentes que realizam tarefas

auxiliares ligadas às atividades pedagógicas. Como por exemplo, entre outras

atividades, os agentes ajudam os estudantes a encontrar programas específicos,

arquivos, diretórios, a agendar encontros de grupos, a relembrá-lo de atividades a serem

entregues como tarefas de classe e outras. Estes agentes executam tarefas para o

estudante ou para o tutor.

Os agentes JRDO�GULYHQ� na Web possuem mobilidade e operam em diferentes

contextos (textuais, hipermídia, realidade virtual, por exemplo). A interação  acontece

baseada no processo cooperativo ou competitivo no qual agentes artificiais e agentes

humanos se comunicam e realizam atividades.

Para [GIR 1999], a principal razão de se introduzir agentes para projetarmos

ambientes educacionais, por conseguinte jogos educacionais, reside nas suas

propriedades que permitem ganho de qualidade sob o ponto de vista pedagógico, como

por exemplo a proatividade, a habilidade social e a flexibilidade.

Analisando outra abordagem para classificação de agentes, encontramos a

proposta de [NWA 1994], que divide os agentes em duas classes:

                                                
10 Os MOO’s são uma evolução dos MUD’s. Utilizam a orientação a objetos associada a uma poderosa

linguagem interna de programação como forma de criação de objetos e ações mais sofisticadas entre os

seus usuários. Os participantes de um MOO são conhecidos como jogadores. Eles devem conectar-se ao

ambiente através de Telnet ou algum outro software cliente especializado. [DIL97 apud in GIR 1999].



34

� 4XDQWR�D� VXD�PRELOLGDGH: consiste na habilidade de um agente mover-se

através de uma rede, representando a mobilidade de código. Desta categoria

os agentes podem ser classificados como estáticos ou móveis;

� 4XDQWR�jV�VXDV�Do}HV� se refere a forma como os agentes interagem com o

ambiente do qual fazem parte. Nesta categoria os agentes são classificados

como reativos, deliberativos ou híbridos. Estas classificações serão

detalhadas mais adiante.

A noção de IA em jogos computadorizados está diretamente relacionada ao

comportamento dos personagens. Os personagens de um jogo podem ser vistos como

agentes, pois suas propriedades e definições se encaixam adequadamente na noção de

agente utilizada em IA. Por exemplo, um personagem de um jogo computadorizado que

simula um comportamento humano possui objetivos (manter-se vivo, encontrar o

jogador), pode ter um certo nível de percepção do ambiente onde ele se encontra (ver e

tocar em objetos, ouvir sons) e também possui a habilidade de realizar ações que o leve

a atingir seu(s) objetivo(s) (andar para frente, pegar a chave).

Uma das questões mais importantes a serem tratadas quando da definição de um

agente a ser utilizado em um jogo está relacionada com sua orientação aos objetivos. O

procedimento padrão encontrado nos jogos computadorizados atuais é a utilização de

padrões de comportamento pré-determinado, o qual é implementado através de regras

do tipo se-então-senão. Em enfoques mais sofisticados, como a utilização de redes

neurais e algoritmos genéticos, o comportamento se torna adaptativo, mas a propriedade

puramente reativa ainda não foi superada [EXC 2000].

Os itens a seguir caracterizam as diferentes arquiteturas11 de agentes, segundo as

interações que estes realizam com o ambiente, além de serem apresentados exemplos de

jogos computadorizados e projetos de pesquisa em universidades que façam a utilização

destes enfoques.

                                                
11 Segundo Corrêa [apud in DÁM 1995], o que caracteriza um agente são as possíveis interações dele com

o mundo, os processos internos que possibilitam a realização de tais interações e a maneira como eles

acontecem. A parte de especificação destes processos internos é o que chamamos de arquitetura do

agente.
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����$JHQWHV�5HDWLYRV

Segundo [NWA 1994], os agentes reativos representam uma categoria especial

de agentes, pois não possuem modelos simbólicos internos do mundo onde se

encontram. A escolha da ação está diretamente situada na ocorrência de um conjunto de

eventos no ambiente. Para determinado tipo de informação presente nos sensores do

agente, uma ação específica é executada. Segundo [DÁM 1995], as arquiteturas de

agentes reativos possuem um controle de ações feito através de regras do tipo situação-

ação fixadas, que demonstram excelente desempenho em um ambiente em tempo real,

mas às custas de um grande esforço prévio para a determinação de soluções específicas

para as possíveis situações encontradas. Em geral, sistemas com arquitetura de agentes

reativos não possuem objetivos explícitos que possam ser arbitrados e alterados durante

a execução do sistema, o que restringe a autonomia dos agentes e suas capacidades de

aprender e melhorar os seus desempenhos. Essas arquiteturas são construídas a partir de

mecanismos de controle simples tais como máquinas de estados finitos ou conjuntos de

regras do tipo estímulo/resposta. Por exemplo, em um contexto onde um elemento deve

percorrer um labirinto fazendo somente curvas para a esquerda, as regras poderiam ser

descritas como nas listagens em pseudocódigo abaixo:

Enfoque estímulo/resposta: mais simples, onde os objetivos do agente são

implicitamente representados pelas regras. Para sistemas mais complexos, é difícil

assegurar o comportamento desejado, pois a tarefa de gerar um conjunto de regras

adequadas se torna mais complexa. Como o comportamento do agente é determinístico,

uma vez que uma regra é escolhida, não há possibilidade de reconsideração. O agente

não é capaz de fazer raciocínio a longo prazo (ORQJ�WHUP� UHDVRQLQJ) [FUN 1999]. O

trecho de algoritmo a seguir exemplifica esta situação:

IF (blocked_ahead) THEN
  turn_left
ELSE
  go_straight
ENDIF

Considerando o exemplo sugerido, podemos ver que o agente que segue esta

regra não precisa saber que se encontra em um labirinto, ou mesmo que esteja tentando

sair deste. O elemento simplesmente segue a regra imposta e a habilidade de percorrer o
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labirinto surge automaticamente, comportamento este que também é chamado de

comportamento emergente (HPHUJHQW�EHKDYLRU).

Máquinas de estados finitos: introduzem a noção de estados internos, fazendo

com que informações presentes anteriormente nos sensores de entrada possam ser

utilizadas pelas regras, e seqüências de ações podem ser executadas para que objetivos a

longo prazo (ORQJ�WHUP� JRDOV) sejam atingidos. Técnicas como as FSM’s e HFSM’s,

vistas na seção anterior, podem ser utilizadas para a modelagem dos agentes reativos,

pois como somente um estado de saída é possível, as FSM’s e HFSM’s codificam um

comportamento determinístico. Por conveniência, a Figura 12 exibe novamente a FSM

utilizada no item 3.1, pois representa o contexto sugerido:

Figura 12: a FSM que representa um elemento que somente faz curvas para a

esquerda e anda para frente.

A Figura 13 exibe a HFSM que utiliza a FSM mostrada na figura acima como

um módulo para calcular a nova posição do elemento após uma curva para a esquerda

ou um passo para frente:
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Figura 13: a HFSM utiliza a FSM exibida na Figura 12 como um módulo,

representado pelo estado &RPSDVV�

Segundo [FUN 1999], as HFSM’s mantêm muito da simplicidade das regras

estímulo/resposta, mas com a noção de estados internos, tornam mais prática a criação

de comportamentos mais sofisticados.

Tipicamente todas as decisões de controle são tomadas em tempo real. O agente

age em um curto espaço de tempo, com base em uma pequena quantidade de

informação restrita, no instante em que recebe ou percebe algum sinal ou estímulo do

meio ambiente [DÁM 1995]. O agente não é capaz de formular um raciocínio sobre as

suas intenções [RÖD 1997].  Por estas características, a arquitetura de agentes reativos

também é chamada de arquitetura não-deliberativa.

Vários jogos computadorizados implementam técnicas de agentes reativos em

seus sistemas de IA. Como por exemplo podemos citar /HPPLQJV� (http://www-

formal.stanford.edu/jmc/lemmings/lemmings.html), um jogo criado pela 3V\JQRVLV�em

1995, onde o jogador controlava pequenos seres, os /HPPLQJV, para realizar

determinadas tarefas, tais como construir pontes, cavar, escalar, etc. Além de /HPPLQJV,

um outro jogo, mais recente, que implementa agentes reativos é &UHDWXUHV��já citado na

seção anterior, pelas características de $�/LIH�presentes no jogo. A Figura 14 mostra

uma tela do jogo /HPPLQJV�
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Figura 14: a cada um dos /HPPLQJV�pode ser atribuída uma função específica.

Um outro exemplo interessante é *XLPR� (http://www.jackbox.com/guimo), um

jogo lançado em 1997 pela empresa brasileira -DFN� LQ� WKH� %R[� &RPSXWLQJ, onde o

jogador assume o papel de um lagarto que deve salvar o mundo (a Figura 15 mostra

uma tela de *XLPR). Os personagens do jogo foram modelados como agentes reativos,

exibindo um certo nível de inteligência em suas ações. Por exemplo, ao invés de terem

uma posição fixa ou seguirem padrões de movimento pré-definidos, os personagens

inimigos estão sempre em constante movimento, percorrendo toda a fase. Quando

atacam o jogador, o fazem de forma esporádica, tentando atingir o jogador durante

alguns instantes e depois fugindo. A implementação dos agentes no *XLPR será descrita

mais detalhadamente na próxima seção.
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Figura 15: os personagens inimigos em *XLPR são implementados como agentes

reativos.

����$JHQWHV�&RJQLWLYRV

Segundo [DÁM 1995], em arquiteturas cognitivas, também chamadas de

deliberativas, a escolha da ação é feita através de uma deliberação explícita sobre

diferentes opções, por exemplo, usando um modelo interno simbólico do mundo, um

plano ou mesmo alguma função que avalia uma ação conforme a sua utilidade. Nos

agentes cognitivos, os objetivos, bem como uma representação do mundo contendo

informações sobre os requisitos da aplicação e conseqüências das ações, podem ser

representados explicitamente. Um sistema de planejamento (SODQQLQJ� V\VWHP) interno

baseado em refinamentos sucessivos utiliza as informações fornecidas pela

representação do ambiente para construir um plano que atinja os objetivos do agente

[EXC 2000].

Segundo [DÁM 1995], as arquiteturas deliberativas têm como base a idéia de

que o processamento simbólico é fundamental para a teoria de ação. O agente executa

uma ação inteligente quando, possuindo um certo objetivo e o conhecimento de que

uma certa ação o conduzirá a este objetivo, então o agente seleciona esta ação. Essas

arquiteturas originaram dos sistemas de planejamento clássicos, os quais produzem uma

seqüência de ações corretas (planos) para alcançar determinado objetivo, baseados nas
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hipóteses de que: a) possuíam um completo conhecimento do estado do mundo; b) os

efeitos de suas ações são bem determinados; e c) o estado do mundo permanece

inalterável a menos que uma ação do sistema seja realizada.

Segundo [NAR 2000], o plano básico é constituído de uma descrição inicial do

ambiente, uma descrição parcial deste mesmo ambiente com os objetivos atingidos e um

conjunto de ações que mapeiam uma descrição parcial do ambiente para outra descrição

parcial, mais próxima do objetivo. O plano que representa a solução consiste de uma

seqüência de ações que, a partir da descrição inicial do ambiente, atingem os objetivos

descritos.

Segundo [NAR 2000], em agentes deliberativos, a codificação de regras pode ser

dispensada, pois o SODQQLQJ� V\VWHP� pode estabelecer planos de ações orientadas a

objetivos. Quando o agente é ativado para a execução da próxima ação, o sistema de

planejamento funciona da seguinte forma:

IF (current_plan_is_not_applicable_anymore) THEN
  recompute_plan
ENDIF
execute_plan’s_next_action

Os agentes cognitivos também são capazes de tratar de forma apropriada

situações novas, que ainda não tenham sido presenciadas pelo agente, através de

métodos de raciocínio genérico (JHQHUDO�UHDVRQLQJ�PHWKRGV) [NAR 2000].

Um dos principais problemas da utilização de agentes cognitivos em ambientes

interativos em tempo real (jogos computadorizados, por exemplo) está na sua falta de

velocidade. Segundo [DÁM 1995], o tempo necessário para analisar as situações,

construir e reutilizar planos, tipicamente pode tornar o agente muito lento para agir em

um ambiente em tempo real. Por outro lado, essas arquiteturas apresentam objetivos

explícitos, os quais podem ser modificados, possibilidade de comunicação em

linguagem natural, capacidade para aprendizagem, raciocínio e todo o potencial

possibilitado pelo processamento simbólico.

A utilização de agentes cognitivos em jogos computadorizados ainda é pouco

explorada, mas já existem alguns jogos que implementam as técnicas presentes nas

arquiteturas deliberativas. Um exemplo é %ODFN� DQG� :KLWH

(http://www.lionhead.com/unshocked/bw), jogo lançado pela /LRQ+HDG�em 2001. %ODFN

DQG�:KLWH� consiste em um jogo de estratégia  onde o jogador controla e treina uma
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população de criaturas, de uma forma semelhante a &UHDWXUHV�e 7KH�6LPV� A Figura 16

apresenta uma tela do jogo.

Figura 16: as criaturas em %ODFN�DQG�:KLWH�aprendem a medida que vão

executando determinadas ações.

A implementação do %ODFN� DQG� :KLWH� será descrita em detalhes na próxima

seção.

����$JHQWHV�+tEULGRV

Segundo [DÁM 1995], as arquiteturas do tipo híbrido são aquelas em que a

escolha da ação é realizada utilizando uma combinação entre as técnicas utilizadas em

arquiteturas deliberativas e não deliberativas. As arquiteturas híbridas foram propostas

como alternativas para solucionar as deficiências principais das duas arquiteturas

descritas anteriormente. A arquitetura de agentes cognitivos é tipicamente incapaz de

agir rápida e adequadamente perante situações não previstas, enquanto o agente cuja

arquitetura é reativa é incapaz de descobrir alternativas para o seu comportamento

quando a situação do mundo diverge bastante de seus objetivos iniciais.
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Segundo [NAR 2000], os agentes híbridos utilizam um sistema de planejamento,

que não é executado em tempo real (RII�OLQH), para a geração de planos em alto nível de

abstração, enquanto decisões sobre alternativas de refinamento menos significativas de

passos de planos são tratadas por sistemas reativos, como mostra a listagem em

pseudocódigo abaixo:

IF (current_plan-step_refinement_is_not_applicable_anymore) THEN

  WHILE (no_plan-step_refinement_is_possible) DO
    recompute_high-level_plan
  ENDWHILE
  use_hard-wired_rules_for_plan-step_refinement

ENDIF
execute_plan-step_refinement’s_next_action

Como exemplo da utilização de agentes híbridos, podemos citar o Multi-

Cooperative Environment – MCOE (http://www.inf.pucrs.br/~giraffa/mcoe/mcoe.html),

um jogo educacional multimídia, criado como protótipo da tese de doutorado de Giraffa

[GIR 1999a]. O trabalho de tese propôs a modelar um Sistema Tutor Inteligente (STI)

através do uso da tecnologia de agentes utilizando uma arquitetura de Sistemas

Multiagentes (SMA). O STI é concebido como um SMA híbrido composto por um

ambiente reativo e um núcleo cognitivo, que interagem entre si de maneira a ampliar as

informações quantitativas e qualitativas dos alunos que utilizam o sistema de maneira a

permitir ao tutor selecionar estratégias de ensino mais adequadas a um determinado tipo

de aluno. A Figura 17 exibe uma tela do MCOE.
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Figura 17: a interface do MCOE.

Segundo [GIR 1999b], o projeto MCOE foi antecedido por  dois projetos

(etapas) anteriores onde foi possível construir um conjunto de conhecimentos que

viabilizou o ambiente. A fase inicial foi composta pelo jogo educacional com recursos

multimídia denominado Eco-Lógico, onde foi possível observar os alunos trabalhando e

retirar subsídios para compor os diálogos e estados mentais que compõem o conjunto de

dados utilizados como testes para a simulação atual. A segunda etapa foi constituída

pelo Multi-Ecológico, onde o primeiro ambiente foi redesenhado para compor uma

sociedade de agentes heterogêneos (reativos e cognitivos), mas ainda com apenas um

aluno jogando. Ou seja, criou-se um sistema utilizando agentes mas não um sistema

distribuído de fato. A fase atual composta pelo sistema MCOE, apresenta avanços em

relação às etapas anteriores. Tem-se um ambiente distribuído onde dois alunos jogam e

são monitorados por um tutor (ecologista) que recebe informações do ambiente e de

cada aluno através de sensores e utiliza estas informações para enviar mensagens para

os alunos. A arquitetura do MCOE será descrita em detalhe na próxima seção.
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��� -RJRV� FRPSXWDGRUL]DGRV� LQWHUDWLYRV� PRGHODGRV� H

LPSOHPHQWDGRV� FRP� DJHQWHV�� IXQFLRQDOLGDGHV� H

FDUDFWHUtVWLFDV

Em alguns jogos analisados nas seções anteriores salientamos aqueles onde a

tecnologia de agentes foi utilizada. Nesta seção retomaremos estes jogos para tratar de

questões sobre a arquitetura do ambiente e dos agentes que o compõem. No *XLPR, os

projetistas optaram por projetar e implementar agentes reativos, enquanto que em %ODFN

	�:KLWH foram utilizados agentes cognitivos (deliberativos, ou também racionais), cuja

modelagem foi baseada em uma arquitetura %HOLHI�'HVLUH�,QWHQWLRQ�(BDI) [WOO 2001].

Existem jogos que tiveram como premissa básica a implementação de diversas técnicas

de IA, em particular a utilização de agentes, sendo esta tomada como foco principal do

projeto, como é o caso de &UHDWXUHV. Por suas características, no que tange a utilização

de agentes, os sistemas de IA destes jogos serão descritos e analisados em mais detalhe

nos itens a seguir. Procuraremos enfatizar aspectos inferidos a partir de suas

documentações no que tange a arquitetura do sistema e de seus agentes.

Os jogos apresentados nesta seção foram intencionalmente escolhidos por

apresentarem as características, a nível de projeto e implementação, adequadas aos

objetivos deste trabalho. Dividimos os jogos analisados em dois grupos: comerciais e

oriundos de projetos acadêmicos. Este último grupo em particular cita dois trabalhos

realizados pelo grupo de jogos e IA do PPGCC.

�����&UHDWXUHV

&UHDWXUHV�é um simulador de formas de vida em um ambiente interativo, onde o

jogador controla a evolução de criaturas. As criaturas habitam um mundo de duas

dimensões (2D) estendido, implementado com várias camadas visuais, o que faz que

alguns objetos visualizados aparentem estar um atrás do outro (técnica referenciada por

[GRA 1997] como PXOWL�SODQH�GHSWK�FXHLQJ). No mundo de &UHDWXUHV�existem vários

tipos de objetos com os quais a criatura pode interagir de diferentes maneiras. O sistema

foi escrito com a utilização de técnicas de programação orientada a objetos, de forma
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que os objetos virtuais do jogo (brinquedos, comida, etc.) possuem VFULSWV�associados

que determinam como estes objetos interagem com outros objetos, até mesmo as

próprias criaturas e outras partes estáticas do ambiente. Alguns objetos são

“automatizados”, como por exemplo elevadores que sobem e/ou descem quando um

botão é pressionado [GRA 1997].

Segundo [GRA 1997], o jogo teve como objetivo geral a criação de agentes

biológicos e sintéticos, cujo comportamento fosse suficientemente OLIH�OLNH, ou seja,

próximo ao natural. Para a modelagem e implementação dos agentes do jogo,

representados pelas criaturas, foram utilizadas diversas técnicas de IA, como redes

neurais e $UWLILFLDO� /LIH� (A-Life). A arquitetura interna das criaturas foi baseada na

biologia animal. Os agentes possuem redes neurais controlando o sensoriamento e

aprendizado e um conjunto de “bioquímicas” utilizado para coordenar o metabolismo de

energia e regulagem hormonal do comportamento. Tanto a rede neural quanto a

“bioquímica” são geneticamente especificados para permitir que a evolução ocorra

através da reprodução sexual.

Quando o usuário posiciona o PRXVH�sobre a janela do ambiente, o cursor se

transforma em uma mão humana, indicando que o usuário pode:

� mover objetos presentes no ambiente;

� atrair a atenção da criatura fazendo um movimento de “abano” com  o

cursor;

� clicar na criatura, o que gera um sinal de reforço positivo, de recompensa por

suas ações;

� bater na criatura, o que gera um sinal de reforço negativo, de punição.

A medida que uma criatura vai envelhecendo, seu tamanho aumenta. O ciclo de

vida de uma criatura é geneticamente influenciado: se uma criatura consegue sobreviver

até uma idade avançada (contabilizada em horas de jogo), os genes do envelhecimento

podem ser ativados, desta forma matando a criatura [GRA 1997].

Segundo [GRA 1997], as criaturas possuem sensores simulados de visão, som e

tato. Todos estes sensores foram modelados com a utilização de técnicas de

aproximação semi-simbólicas. Por exemplo, a simulação da visão não envolve uma

simulação de conceitos de óptica ou processamento de imagens da retina. Ao invés

disso, se um determinado objeto esta dentro do campo de visão de uma criatura, um

neurônio da rede neural representando a presença daquele objeto no campo visual se
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torna ativo. Um objeto somente pode ser visto se os olhos da criatura estão apontando

para a direção do objeto. Sons são atenuados pela distância e são abafados por quaisquer

objetos que estejam entre a criatura e a fonte que produz o som. As criaturas podem

aprender uma linguagem verbo-objeto simples, tanto através do usuário pelo teclado, ou

utilizando-se de uma “máquina de ensino” presente no ambiente, ou ainda através da

interação com outras criaturas do ambiente.

É importante frisar que o trabalho de [GRA 1997] contém mais detalhes sobre a

implementação e do sistema de IA e a arquitetura dos agentes implementados no

&UHDWXUHV�

�����*XLPR

O *XLPR é um jogo lançado em 1997 pela empresa brasileira -DFN� LQ� WKH�%R[

&RPSXWLQJ, onde o jogador assume o papel de uma espécie de lagarto que deve salvar o

mundo. O ambiente do jogo é em duas dimensões (2D), sendo que o personagem

utilizado pelo jogador, o *XLPR, pode se movimentar pelo ambiente tanto na horizontal

quanto na vertical, o que faz este jogo pertencer ao estilo de jogos de plataforma. Os

personagens do jogo foram modelados como agentes reativos, exibindo um certo nível

de inteligência em suas ações. Por exemplo, ao invés de terem uma posição fixa ou

seguirem padrões de movimento pré-definidos, os personagens inimigos estão sempre

em constante movimento, percorrendo toda a fase. Quando atacam o jogador, o fazem

de forma esporádica, tentando atingir o jogador durante alguns instantes e depois

fugindo [CUN 2001]. A Figura 19 mostra uma tela de *XLPR�

O jogo foi desenvolvido para ser utilizado no sistema operacional DOS,

utilizando o paradigma de orientação a objetos. A ferramenta de desenvolvimento

utilizada foi o DJGPP, um ambiente de programação GNU C/C++ para DOS.

Praticamente todos os elementos do jogo são agentes, com exceção do cenário e alguns

efeitos visuais como fumaça. Como o sistema foi desenvolvido com a utilização dos

recursos da orientação a objetos, os elementos que são modelados como agentes

reativos (Guimo, inimigos, projéteis, etc.) derivam de uma classe base de agentes. Os

objetos derivados desta classe possuem algumas diferenças de acordo com a sua

utilização no sistema, por exemplo:
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� o Guimo é um agente que lia os dados do teclado ou MR\VWLFN e convertia-os em

movimentos;

� os projéteis apenas seguem em linha reta ou fazem alguma trajetória programada.

Quando eles colidem com um outro agente e o mesmo possui energia, o dano é

aplicado. Os pontos são passados ao agente que criou o projétil, seja esse o Guimo

ou os inimigos;

� os inimigos reativos são praticamente iguais, com pequenas mudanças em alguns

deles, como o personagem “fogo”, que não atira nenhum tipo de projétil. O que os

diferencia é, além do aspecto visual, sua velocidade e armamento. Cada personagem

específico pode derivar da classe base de agentes reativos e sobrescrever apenas o

método que escolhe e utiliza esse armamento;

� outros agentes específicos, como puladores e elevadores.

O *XLPR� também possui um tipo especial de personagem, denominado em

[LYK 2001] de “inimigo evolutivo”. É uma classe de personagem diferente dos agentes

reativos, que utilizavam uma implementação equivalente a uma simplificação de uma

rede neural. Estes personagens acessam uma estrutura de dados chamada de “DNA” que

contém pesos para a rede neural, e possuem um banco de dados contendo os

comportamentos para jogadas posteriores.

Os agentes reativos foram implementados com máquinas de estado, seguindo o

princípio das +LHUDUFKLFDO�)LQLWH�6WDWH�0DFKLQHV�(HFSM’s). A HFSM possuía estados

que controlavam os objetivos maiores do personagem, tais como:

� Vagar: nesse estado o agente se move aleatoriamente pelo ambiente em

busca do jogador;

� Retroceder: ativado quando o agente se encontra em condições precárias de

vida, como por exemplo pouca energia;

� Atacar: ativado quando o jogador é avistado.

Cada um destes “macro-estados” possui uma )LQLWH� 6WDWH� 0DFKLQH� (FSM)

interna, que executa as ações especificadas. Entre todos os tipos de agentes, foram

modelados aproximadamente 80 comportamentos distintos.

Os agentes têm acesso a dados referentes ao cenário em sua volta, para sua

movimentação. Assim como no jogo &UHDWXUHV, descrito no item anterior, os sensores
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de entrada dos agentes foram modelados com a utilização de técnicas de aproximação

semi-simbólicas.

� toque: os agentes são representados por áreas retangulares e a intersecção

entre essas áreas é calculada para determinar a colisão entre os agentes.

Alguns agentes são “sólidos”, os quais nenhum personagem pode atravessar,

como os elevadores e puladores. Os personagens do jogo podem passar uns

através dos outros, mas têm a habilidade de detectar quando estavam sendo

tocados;

� visão: representada por um retângulo que cobre uma área a frente do

personagem, que pode detectar a presença de outros agentes ou do próprio

jogador;

� audição: representada pelo recebimento de mensagens de outros agentes

próximos.  Os agentes trocam mensagens referentes a posição do jogador,

como por exemplo para que lado viram o jogador pela última vez, quando

estavam próximos uns dos outros. O agente que tivesse a informação mais

atualizada sobre o avistamento do jogador passava ao outro agente. O agente

receptor da mensagem utiliza a informação como nova direção para

movimentar-se, caso estivesse procurando o Guimo [LYK 2001]. Porém este

tipo de comunicação freqüentemente acontece durante o estado

“Retroceder”, sendo que somente é executado se um agente aliado entrasse

no campo de visão do agente transmissor [CUN 2001].

Os agentes possuem um tempo de vida, medido pela energia do personagem, a

qual pode ser reabastecida. Ao acertar tiros no inimigo, os agentes se realimentam e

duram mais. Durante a vida destes agentes, a única representação de memória

implementada é o conhecimento da última vez que viram o Guimo e para que direção

este estava indo.

Como um sistema multiagente, o jogo possui uma lista de todos os agentes,

representada através de ponteiros para os objetos. Para cada quadro (IUDPH) do jogo, o

sistema percorre a lista executando o método “5XQ” de cada um deles. Esse método é

virtual e pode ser sobrescrito. Os métodos “Run” podem então executar os

comportamentos de cada agente, mas sem entrar em “ORRS”, ou seja, é executado apenas

um comportamento por quadro [LYK 2001].
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�����%ODFN�	�:KLWH

Segundo [CUN 2001], a utilização de agentes cognitivos em jogos

computadorizados ainda é pouco explorada, mas já existem alguns jogos que

implementam as técnicas presentes nas arquiteturas deliberativas sendo %ODFN�DQG�:KLWH

(http://www.lionhead.com/unshocked/bw), jogo lançado pela /LRQ+HDG� em 2001, um

dos mais significativos. %ODFN� DQG�:KLWH� consiste em um jogo de estratégia  onde o

jogador controla e treina uma população de criaturas, de uma forma semelhante a

&UHDWXUHV�e 7KH�6LPV�(http://www.thesims.com)�

Segundo  [WOO 2001], as criaturas de %ODFN�	�:KLWH�deveriam ser construídas

preenchendo dois requisitos básicos:

� o usuário deveria ter a impressão que estivesse lidando com uma pessoa. As

criaturas deveriam ser plausíveis, maleáveis e amáveis;

� as criaturas deveriam ser úteis ao jogador durante o desenrolar do jogo, não

sendo consideradas apenas brinquedos para serem testados, podendo ser

treinadas para serem assistentes valiosos no jogo.

Segundo os desenvolvedores de %ODFN� 	� :KLWH, a combinação destas

características não havia sido tentada até então. Em [WOO 2001], é estabelecida uma

comparação com outros jogos que exploraram a utilização de tecnologias de agentes,

como &UHDWXUHV, estudado no item 2.1, e 7KH�6LPV, onde o jogador controla elementos

que simulam pessoas vivendo vidas normais. Na comparação estabelecida, a diferença

se encontra a nível de concepção da idéia do sistema: aplicações como &UHDWXUHV�e 7KH

6LPV possuem mais características de simuladores do que de jogos propriamente ditos.

Nestes jogos, o entretenimento vem da experimentação com os elementos do jogo, não

do progresso através de diferentes níveis e tarefas, como acontece em %ODFN�	�:KLWH�

Segundo os desenvolvedores, para criar um agente plausível, deve haver uma

explicação do porquê o agente está em um determinado estado mental. Em particular, se

o agente possui uma crença sobre um objeto, esta crença deve ser baseada na sua

percepção do objeto em questão. Se uma criatura quer algo, deve haver uma explicação

do motivo pelo qual a criatura deseja alguma coisa. Por exemplo, se uma criatura esta

com raiva, este estado pode estar associado ao fato de ela ter visto o jogador agindo de

forma destrutiva, e a criatura está decidida a imitar o jogador; ou ainda a criatura pode
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sentir raiva após ser ferida. Cada desejo possui um número de causas associadas, e estas

podem modificar o nível de intensidade do desejo [WOO 2001].

Para a realização de tal tarefa, os agentes foram desenvolvidos com base em uma

arquitetura BDI, implementada em diferentes formas. A idéia por trás desta metodologia

era de evitar a imposição de uma estrutura uniforme para as representações utilizadas na

arquitetura, de forma que a melhor forma de representação poderia ser escolhida de

acordo com determinada tarefa. Desta forma, crenças sobre os objetos foram

representados simbolicamente, através de listas de pares atributo-valor, crenças sobre

tipos de objetos foram representadas com a utilização de  árvores de decisão, enquanto

desejos foram representados através de SHUFHSWURQV��. Árvores de decisão são estruturas

de representação do conhecimento cujos nodos representam objetivos e os arcos

representam decisões. Todos os nodos terminais, com exceção do nodo raiz, são

instâncias de um objetivo primário, sendo que árvores de decisão podem ser facilmente

convertidas para regras [TUR 1992]. Nota-se que as crenças são representadas em

estruturas simbólicas, enquanto desejos são representados por estruturas mais difusas

[WOO 2001].

As criaturas são maleáveis em diversos aspectos, podendo aprender diversas

habilidades. O aprendizado cobre uma variedade de aptidões da criatura, como por

exemplo [WOO 2001]:

� aprender a tratar as causas dos diferentes desejos: por exemplo, aprender

quão baixa deve estar sua energia para que a criatura comece a sentir fome;

� aprender o “como”: por exemplo, aprender como jogar objetos,

aperfeiçoando suas habilidades a medida que o jogo progride;

� aprender como tratar os diferentes objetos do jogo: com quais objetos a

criatura deve ser amigável, que objetos ela pode comer, etc.;

aprender que táticas devem ser aplicadas em determinadas situações: por

exemplo, se a criatura deseja atacar alguém, que tática deve ser utilizada.

                                                
12 Segundo [HAY 2001], o SHUFHSWURQ é a forma mais simples de uma rede neural utilizada para

classificação de padrões ditos linearmente separáveis (padrões que se encontram em lados opostos de um

hiperplano). De acordo com [FRO 1999], o SHUFHSWURQ é um tipo de rede neural que possui duas camadas

de neurônios e trabalha somente com entradas e saídas binárias. O processo de aprendizado em um

SHUFHSWURQ é supervisionado, e a rede é capaz de resolver operações lógicas como AND e OR.
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A arquitetura do jogo foi elaborada de forma a permitir os mais variados tipos e

situações que ativam o processo de aprendizado da criatura, como por exemplo:

� através do IHHGEDFN�do jogador, acariciando ou agredindo a criatura;

� quando comandos são passados a criatura: por exemplo, se é dada uma

ordem para a criatura atacar uma cidade, a criatura assimila que aquele tipo

de cidade deve ser atacado;

� através da observação: por exemplo, observando as ações das pessoas das

cidades, do jogador, ou ainda de outras criaturas;

� com base em experiências anteriores: após realizar uma ação para satisfazer

um motivo, é feita uma avaliação do quanto aquele motivo foi satisfeito.

Com base nesta avaliação, é feito um ajuste em pesos que representam  a

qualidade daquela ação e quão positiva foi a sua utilização para resolver a

situação em questão;

A criatura (agente) recebe um “inventário” de localizações de determinados

pontos e elementos e atributos de objetos específicos. Dessas descrições, o agente cria

então opiniões sobre quais os tipos de objetos são mais adequados para satisfazer seus

objetivos e desejos, os quais são baseados em fatores moderadores. De certa forma,

temos aqui uma seleção entre um conjunto de possíveis planos (ações) a serem adotados

ou construídos pelos agentes a partir das informações percebidas. Por exemplo, quando

uma criatura está com fome, este desejo aumenta se a criatura em questão estiver com

pouca energia, encontrar algo que aparente ser saboroso, ou vir alguma outra criatura

comendo. A cada um destes recursos são atribuídos diferentes pesos, de forma que o

jogador pode treinar uma criatura para sentir fome somente quando estiver com pouca

energia, por exemplo [CUN 2001].

Segundo [WOO 2001]. para construir opiniões sobre uma situação, a criatura

verifica dados sobre experiências anteriores da realização de uma ação para resolver a

ação em questão. No caso de uma criatura estar com fome, ela verifica o IHHGEDFN�de

suas experiências em comer diferentes tipos de objetos e constrói uma árvore de

decisão, na tentativa de categorizar os dados referentes a essas experiências. A árvore de

decisão é construída através da leitura dos atributos que melhor dividem as experiências

de aprendizado em grupos com valores de IHHGEDFN semelhantes. A melhor decisão a ser
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tomada é aquela que minimiza a entropia13 que, no contexto do jogo, é uma medida de

quão desordenados estão os valores de IHHGEDFN. O algoritmo utilizado para a

construção dinâmica de árvores de decisão para reduzir a entropia é baseado no sistema

ID3 de [QUI 1986]. O ID3 é um algoritmo de aprendizado que, utilizando-se de um

conjunto de dados de teste, constrói recursivamente uma árvore de decisão usada para

efetuar classificação de dados futuros. Iniciando no nodo raiz (Nr), o algoritmo utiliza o

conjunto de exemplos disponível (T) para selecionar o atributo (A) a ser utilizado como

critério de ramificação (EUDQFKLQJ�DWULEXWH). Quando este é escolhido, cada valor de A

se torna um arco da árvore. No final de cada arco se encontra um nodo filho (Nf). O

processo se repete para cada novo nodo gerado [GAL 1993].

A criatura decide qual o objetivo mais importante a ser atingido em um

determinado momento e qual o objeto mais útil nas proximidades da criatura para

satisfazer tal objetivo. Para tratar a questão da performance do sistema de planejamento

utilizado, o espaço de busca da criatura é abstraído em duas camadas: a de objetos

grandes, tais como cidades, grupos de animais, vilarejos ou outras criaturas; e a de

objetos pequenos, tais como pessoas, pedras, ou animais tratados de forma individual.

Para manter a velocidade de processamento rápida o suficiente para uma boa

performance do jogo, o processamento do sistema de planejamento é escalonado em um

determinado número de ciclos do jogo. Quando o plano for construído, este é dividido

em ações atômicas para então serem executadas. Desta forma, vários elementos do jogo

exercem influência sobre a evolução do comportamento das criaturas, desde o caminho

que o jogador escolhe na estória do jogo, até a música e os sons presentes no ambiente.

Segundo [WOO 2001], as criaturas em %ODFN� 	� :KLWH possuem um modelo

simplificado da mente do jogador. A criatura observa as ações que estão sendo

executadas pelo jogador, e tenta descobrir qual o objetivo que o jogador tinha em mente

quando executou estas ações. A partir daí, a criatura constrói uma crença sobre o objeto

no qual o jogador estava agindo e gera um sistema de treinamento com base nas ações

do jogador. Basicamente, a criatura tenta imitar as ações do jogador. A criatura

armazena um modelo da personalidade do jogador, o qual é utilizado no processo de

tomada de decisão. A criatura também possui objetivos que se relacionam diretamente

                                                
13 Segundo [WIL 2001], a medida de entropia determina a quantidade média de informação presente em

um atributo de uma instância.
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com o seu mestre, representado pelo jogador, como o desejo de ajudar o seu mestre, o

desejo de brincar com o seu mestre e o desejo de atenção, por exemplo.

Segundo [WOO 2001], para as criaturas serem capazes de modelar mentes de

outras criaturas, a arquitetura dos agentes foi modelada em torno de estruturas de dados

simbólicas. Porém, isto não significa que o aprendizado não-simbólico foi totalmente

ignorado, visto que a arquitetura da criatura utiliza funcões-limiar (WKUHVKROG�IXQFWLRQV)

para ajustar a tolerância dos desejos e funções de entropia (HQWURS\� IXQFWLRQV) para

estimar a quantidade de ruído14, porém estas funções encontram-se encapsuladas em um

IUDPHZRUN�simbólico.

Segundo os desenvolvedores de %ODFN� 	�:KLWH, as criaturas deveriam ter um

comportamento semelhante ao de uma pessoa, porém elas também deveriam ser úteis. O

requerimento do comportamento semelhante a um ser humano implica em autonomia,

enquanto o requerimento de utilidade exclui muito da autonomia. Para fazer um

balanceamento destas propriedades, as criaturas iniciam suas vidas completamente

autônomas, mas a medida que o tempo do jogo progride, através de treinamento, o

jogador pode moldar o comportamento da criatura de forma que esta somente seguirá as

ordens do jogador. A medida que o treinamento prossegue, a criatura se torna mais

focada em determinados objetivos, ou seja, a medida que a criatura se torna mais útil,

seu comportamento se torna mais “robótico”.

�����-RJRV�RULXQGRV�GH�DPELHQWHV�DFDGrPLFRV�PRGHODGRV

FRP�D�XWLOL]DomR�GD�WHFQRORJLD�GH�DJHQWHV

Os projetos dos jogos estudados nos itens acima se apresentam como resultados

interessantes da aplicação da tecnologia de agentes em aplicações de jogos interativos.

Porém, fica claro que existe pouca preocupação por parte da maioria dos

desenvolvedores com alguns atributos importantes, característicos da área de engenharia

de software, como a definição de uma arquitetura reutilizável para os agentes, por

                                                
14 O termo ruído, no contexto de PDFKLQH�OHDUQLQJ, se refere a erros encontrados nos dados de exemplo,

utilizados para o treinamento de algoritmos de PDFKLQH� OHDUQLQJ� Geralmente ocorre em conjuntos com

um grande número de exemplos, causando problemas nos algoritmos [WIL 2001].
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exemplo. Neste item serão apresentados dois projetos de jogos educacionais cujos

sistemas de IA, além de utilizarem a tecnologia de agentes,  aplicam conceitos de

engenharia de software.

�������0XOWL�&RRSHUDWLYH�(QYLURQPHQW��0&2(�

O MCOE (http://www.inf.pucrs.br/~giraffa/mcoe/mcoe.html), é um jogo

educacional multimídia, criado como protótipo da tese de doutorado de Giraffa [GIR

1999a]. O trabalho de tese propôs a modelar um Sistema Tutor Inteligente (STI) através

do uso da tecnologia de agentes utilizando uma arquitetura de SMA. O STI é concebido

como um SMA híbrido composto por um ambiente reativo e um núcleo cognitivo, que

interagem entre si de maneira a ampliar as informações quantitativas e qualitativas dos

alunos que utilizam o sistema de maneira a permitir ao tutor selecionar estratégias de

ensino mais adequadas a um determinado tipo de aluno.

No MCOE, o aluno tem um ambiente onde aparecem inúmeros problemas ao

longo da sua sessão de trabalho, e ele deverá solucioná-los utilizando seu conhecimento

prévio e combinar ferramentas na construção de uma estratégia de ação. O jogo é

composto por um lago onde existe um ecossistema formado por peixes, plantas, água e

microrganismos que possuem um sistema de reprodução em equilíbrio até a intervenção

de poluentes que provocam alterações no seu estado normal. Estes poluentes aparecem

de forma aleatória ao longo do jogo e são combatidos através de ferramentas do

personagem escolhido por cada aluno. O aluno tem a liberdade de escolher a

ferramentas que quiser, e pode ou não interagir com um colega para construir uma

estratégia comum para resolver o problema  da poluição do lago [CUN 2001].

No projeto MCOE é proposta a utilização da metáfora de jogos onde a interação

do usuário (aluno) com o sistema é acompanhada por um tutor virtual. O

comportamento do sistema pode ser descrito através da interação de três elementos,

como mostra a Figura 18.



55

Tutor

Jogo

AlunoTutor

Jogo

Aluno

Figura 18: elementos de um STI ambientalizados com jogos

O jogo representa o domínio (conteúdo) a ser apresentado ao aluno, através da

simulação da cadeia alimentar de um lago  e os seus elementos (peixes, plantas, etc.).

Através da representação gráfica na interface o aluno observa os acontecimentos do

jogo e interfere através dos mecanismos de interação disponíveis (botões). Durante a

partida o tutor observa o jogo e as ações do aluno, interagindo conforme a necessidade

na tentativa de auxiliá-lo na tarefa de manter o ecossistema estável. Assim como nos

jogos convencionais, no MCOE estão definidas as regras, formas de interação e os

elementos que  compõem o jogo. Contudo, determinar todas as situações que podem

ocorrer durante a partida a fim de prestar o melhor auxílio pode ser uma tarefa

demasiadamente complexa. Os jogos atualmente possuem uma grande variedade de

formas de interação e ambientes de simulação. Na tentativa de torná-los mais realistas,

técnicas de Inteligência Artificial estão sendo empregadas para tornar os ambientes mais

ricos em termos de situações [GOU 2001].

O MCOE utiliza técnicas de IA tanto na simulação do ecossistema como no

auxílio ao aluno. Sua arquitetura é composta por um sistema multiagente híbrido que

permite a exploração dinâmica e interativa do ambiente [GIR 1999a], como mostra a

Figura 19. Ela é composta por agentes reativos, que compõem um Sistema Multiagente

Reativo (SMAR), e agentes cognitivos, formando um Sistema Multiagente Cognitivo

(SMAC).



56

Aluno 1

Aluno 2

Interface

Inferê
ncia

Estados
Mentais 1

Estados
Mentais 2

S
eletor

E
stratégia

s

T
á
ticas

Estados Mentais TutorSMAR

60$*

�.HUQHO &RJQLWLYR�

Aluno 1

Aluno 2

Interface

Inferê
ncia

Estados
Mentais 1

Estados
Mentais 2

S
eletor

E
stratégia

s

T
á
ticas

Estados Mentais TutorSMAR

60$*

�.HUQHO &RJQLWLYR�

Figura 19: arquitetura utilizada no MCOE [GIR 1999a].

Segundo [GOU 2001], cada agente da SMAR implementa o comportamento

reativo de um indivíduo do ecossistema do lago. Desta forma, a cadeia alimentar

desenvolve um comportamento autônomo semelhante ao de uma cadeia alimentar real,

onde os peixes e demais seres podem morrer, nascer, se alimentar quando estão com

fome, etc. Já os agentes cognitivos SMAC, que representam o comportamento dos

alunos e do tutor, são modelados utilizando uma arquitetura BDI.

Uma crença de um agente corresponde às informações que o agente tem sobre o

ambiente, um desejo de agente, ou objetivo em um sistema, corresponde a tarefas

estabelecidas pelo próprio agente e intenção é um desejo com o valor agregado do

comprometimento em alcançá-lo [GOU 2001].

Segundo [GOU 2001], no trabalho de [MOR 2000] foi desenvolvida a

ferramenta ([HFXWDEOH�%',� (X-BDI) que permite a implementação do kernel do tutor.

Esta ferramenta faz parte de uma arquitetura distribuída em camadas composta por:

� SCIStus Prolog: ambiente que disponibiliza ferramentas para construção,

depuração e manutenção de programas desenvolvidos com a linguagem

Prolog;

� X-BDI: programa em Prolog que implementa a ferramenta X-BDI e é

executado pelo SICStus Prolog;

� BDI.a: arquivo que descreve as crenças, desejos e ações iniciais do agente

modelado em BDI;

� COREO.a e REDE: camada que expressa o mecanismo de sensoriamento e

atuação do kernel cognitivo de um agente. Esta interação pode ser realizada

de duas maneiras. A primeira é através de um arquivo de coreografia,

chamado COREO.a, onde são descritas crenças do agente e/ou de outros
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agentes presentes no ambiente. A outra maneira é receber estas crenças de

outros programas, por meio da troca de mensagens em uma rede de

computadores utilizando VRFNHWV. Esta capacidade foi herdada do ambiente

SICStus Prolog, já que ele disponibiliza este mecanismo de comunicação

com o ambiente. A Figura 20 exibe a arquitetura do X-BDI.

SICSTUS PRLOG

X-BDI

BDI.a

COREO.a REDE

INTERNET

Figura 20: arquitetura do X-BDI [MOR 2000].

O MCOE utiliza a capacidade de interação através da rede do X-BDI, que

permite separar em termos de implementação o ambiente de jogo (seus agentes, aluno e

sistema) do kernel cognitivo do agente tutor. Conseqüentemente, a manutenção e

ampliação do ambiente ou do tutor podem ser realizadas de forma independente. Mas

mais do que isto, o tutor tem a possibilidade de interagir com jogos (interfaces de

ambientes) em diferentes plataformas ou computadores [GOU 2001].

�������7&+Ç�±�8PD�9LDJHP�SHOR�5LR�*UDQGH�GR�6XO

Um outro jogo educacional interessante sob o ponto de vista da aplicação da

tecnologia de agentes é o TCHÊ – Uma Viagem pelo Rio Grande do Sul, jogo

desenvolvido no trabalho de [MAZ 2001]. O jogo� visa auxiliar os alunos desta série a

desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de tomada de decisão e habilidades
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psicomotoras, utilizando-se da área da Matemática como tema, e tendo seu cenário

inspirado em características do estado do Rio Grande do Sul (RS).

O jogo TCHÊ�foi projetado de modo que o usuário busque realizar um conjunto

de atividades em um período de tempo pré-definido e configurável. A possibilidade de

ajustar o tempo conforme os objetivos dos alunos e do professor é um aspecto muito

importante nos jogos educacionais e enfatizado na literatura [GIR 1999a]. A Figura 21

exibe os quatro cenários do jogo.

Figura 21: cenário das atividades do TCHÊ.

Nas atividades das duas últimas áreas, da Campanha e do Litoral, foi empregada

a modelagem de agentes reativos para os animais apresentados, procurando com isso

ampliar o dinamismo e interatividade dos elementos da interface.

O protótipo do ambiente foi desenvolvido em 'HOSKL� 5 em conjunto com os

componentes da biblioteca 'HOSKL;���� que possibilitou utilizar 'LUHFW;��� no

desenvolvimento da apresentação da interface e das animações presentes no ambiente.

                                                

15 DelphiX é um conjunto de componentes distribuídos gratuitamente através da Internet, que permite o

uso de funcionalidades de DirectX em Delphi. Cada um dos 12 componentes de DelphiX diz respeito a

implementação de uma diretiva de DirectX, de modo que este possa ser usada em Delphi, já que foi

originalmente desenvolvido para ser utilizado através das linguagens C e C++.

�G� Área do Litoral

�D� Área da Serra �E� Área da Metrópole

�F� Área da Campanha
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Os agentes presentes no jogo movem-se no ambiente gerenciados pela biblioteca

'HOSKL;, através da técnica de animação VSULWH, onde um� objeto gráfico 2D move-se

sobre a tela, sem deixar marcas sobre a área que passa, como se fosse um espírito [BAT

2000]. Embora gerenciado pelo 'HOSKL;, a movimentação dos agentes apresenta uma

série de definições de situações com ações-reações correspondentes. A decisão de como

reagir é definida pelo agente autonomamente, sem a necessidade de intervenção externa.

O agente decide o que fazer em função das informações que recebe do ambiente,

naquele momento [MAZ 2001].

A seleção do paradigma de orientação a objetos para o desenvolvimento deste

trabalho levou ao desenvolvimento, ainda na fase de modelagem, de um diagrama de

classes do ambiente definido, mostrado na figura 22.

                                                                                                                                  

16 DirectX é uma tecnologia, criada pela Microsoft, para o desenvolvimento de jogos e aplicações

multimídia na plataforma Windows, visando um melhor aproveitamento dos recursos de hardware

disponíveis.
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Figura 22: diagrama de classes do TCHÊ [MAZ 2001].

Segundo [MAZ 2001], os casos modelados envolvem o reconhecimento dos

limites do ambiente onde os agentes estão se movimentando, assim como também a sua

movimentação, prevenindo-se de colidir com os demais agentes e objetos que estão na

interface. Os agentes, quando alcançam qualquer um dos limites do ambiente, optam

por um dos movimentos possíveis. Um exemplo disso é quando o limite superior do

ambiente é sensoriado pelo agente que pode optar por uma mudança de direção

(passando a dirigir-se na direção oposta – limite inferior) ou, por continuar movendo-se

no extremo em um dos sentidos.

Segundo [MAZ 2001], o sensoriamento de uma colisão é verificada sempre que

o agente move-se, sendo que a ação que este terá quando da sua verificação é a de

manter-se na mesma direção e sentido, enquanto que o agente com que colidiria
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inverterá o seu sentido de movimentação. A biblioteca DelphiX apresenta

implementado, entre seus métodos, o algoritmo de detecção de colisão %RXQGLQJ�%R[,

pelo qual a posição e dimensão dos VSULWHV são testadas em relação a posição e dimensão

dos demais VSULWHV controlados, gerando um alerta quando da ocorrência de colisões. A

utilização deste método para a detecção e tratamento de colisão entre os agentes não

verificou-se totalmente eficiente, sendo necessário implementar um algoritmo para atuar

em conjunto ao existente.

Existe um personagem presente no cenário de todas as atividades, um gaúcho.

Este personagem, além de ser o indicador de término da realização da atividade pelo

jogador, também apresenta a funcionalidade de apresentar ao usuário a resposta de se a

atividade foi realizada corretamente ou não.

Após uma análise do material relativo aos jogos selecionados, podemos observar

algumas características relevantes para quem deseja trabalhar com jogos na abordagem

de agentes. A Tabela 1 apresenta uma síntese dos resultados das análises realizadas.

Tabela 1: relações existentes entre jogos de mercado e jogos acadêmicos

$WULEXWRV 5HODomR�HQWUH�-RJRV�GH�0HUFDGR�H�-RJRV�$FDGrPLFRV

Arquitetura do sistema

como um SMA

De modo geral, os jogos de mercado não são concebidos

como SMA’s, ou então não utilizam técnicas com

embasamento científico para construção de SMA’s,

porém, a medida que a IA nos jogos vai ganhando

importância, a tendência é a que os jogos de mercado

passem a implementar arquiteturas de SMA’s utilizadas

em jogos oriundos de pesquisas acadêmicas, onde o

formalismo na construção dos jogos é maior. Entretanto,

pode-se dizer que os agentes presentes nos jogos de

mercado, de modo geral, se comunicam de forma direta, e

o controle é descentralizado. A sociedade de agentes

geralmente é heterogênea, fechada e baseada em leis.
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Arquitetura dos agentes Em geral, os jogos provenientes de projetos de pesquisa

em universidades possuem uma definição mais formal de

arquitetura para os agentes do que a utilizada nos jogos de

mercado. Porém, a medida que a importância da IA

aplicada nos jogos de mercado vai aumentando, a

tendência é que a utilização de agentes com uma

arquitetura melhor organizada aumente.

Documentação A documentação detalhada (metodologia de

desenvolvimento, diagramação) está mais presente nos

jogos oriundos de projetos acadêmicos do que em jogos

de mercado. Entretanto, os jogos de mercado possuem

como documentação o GHVLJQ� GRFXPHQW, que se trata de

um documento detalhado contendo as características e

especificações do jogo em um nível conceitual [CUN

2001]. Além de servir como um “guia de construção” para

toda a equipe de desenvolvimento do jogo

(programadores, artistas, desenvolvedores de níveis, entre

outros), o GHVLJQ�GRFXPHQW� tem a função de apresentar o

jogo para as empresas denominadas SXEOLVKHUV, que

distribuem o produto e o levam para a mídia. Ao final do

desenvolvimento de um projeto de um jogo, o GHVLJQ

GRFXPHQW� quando bem elaborado, representa o jogo na

sua forma escrita. Apesar de existirem diretrizes a serem

seguidas na elaboração de um GHVLJQ� GRFXPHQW� [ROL

2000], não há uma metodologia formal para a elaboração

deste tipo de documentação. A medida que os jogos de

mercado forem crescendo em complexidade, a tendência é

que o GHVLJQ�GRFXPHQW�passe a incorporar uma descrição

formal da arquitetura do sistema.
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Ambiente de programação

utilizado

Em geral, o ambiente de programação utilizado para a

implementação do sistema é o mesmo em  ambos os tipos

de jogos. Geralmente, por questões de performance,

utiliza-se a linguagem C/C++ no ambiente de

programação Microsoft Visual C++ para Windows, a

exceção do *XLPR�� que foi implementado no sistema

DOS. Em particular, para a implementação de agentes

cognitivos, nos jogos acadêmicos são utilizados ambientes

específicos, como o X-BDI [MOR 2000]. Já para os jogos

de mercado, em geral soluções próprias são elaboradas

sem a utilização destes ambientes.

Observa-se que quando um jogo é proveniente de um projeto de pesquisa

acadêmica, uma série de requisitos são passíveis de serem identificados, como a

arquitetura geral do SMA (i.e. o jogo é pensado como um todo em uma sociedade de

agentes) e a arquitetura dos agentes segundo padrões e tendências da literatura. A

arquitetura dos agentes é feita em camadas com uma forte inspiração na escola reativa e

na VXEVXPSWLRQ�DUFKLWHFWXUH��proposta de Brooks [BRO 1987]. Já para a construção de

agentes cognitivos, são utilizadas arquiteturas BDI, implementadas em ambientes bem

específicos. A comunicação entre os agentes dá-se, geralmente, de forma indireta,

inspirado na arquitetura %ODFNERDUG, proposta por Hayes-Roth [HAY 1985]. Os

sistemas que se utilizam de comunicação direta entre os agentes lançam mão de

protocolos personalizados e não se observou o uso de um padrão, tal como ACL

(http://www.fipa.org/specs/fipa00061).

Dada a utilização do paradigma de orientação a objetos na implementação dos

jogos, observamos que a maioria dos ambientes não apresenta uma documentação mais

formal que permitiria a reutilização/aplicação da sua modelagem/solução, em contexto

similar, de forma clara e objetiva. Novamente, apenas nos jogos oriundos de projetos

acadêmicos encontramos algum nível de preocupação neste sentido. Como a pesquisa

envolvendo metodologias para a especificação e desenvolvimento de SMA se encontra

numa fase de definição, com diferentes propostas encontradas na literatura ([BAS

2001], [ZAM 2000]), observamos também a inexistência de uma metodologia para

especificação dos jogos. Desta forma, os jogos implementados com agentes seguem o
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estado corrente da maioria dos SMA, onde a questão da documentação não obedece um

padrão. No caso dos jogos este estado é ainda mais crítico, visto que a maioria destes

jogos são produtos comerciais onde os procedimentos e o processo de GHVLJQ são,

algumas vezes, intencionalmente omitidos, deixando apenas margem à inferência. Este

conjunto de restrições é, ao mesmo tempo, limitador do nosso trabalho e incentivador,

uma vez que toda a contribuição que se fizer no sentido de tomar a pesquisa envolvendo

jogos e agentes será significativa em um certo grau.

Após este levantamento, passemos a analisar a questão envolvendo o

comportamento dos personagens que é apresentada a seguir, na seção 6.

��� $QiOLVH� GH� FRPSRUWDPHQWRV� XWLOL]DGRV� HP� MRJRV

FRPSXWDGRUL]DGRV� LQWHUDWLYRV� LPSOHPHQWDGRV� FRP

DJHQWHV

Segundo [MEN 2001], uma das principais áreas que vem tomando impulso  no

processo de evolução dos jogos é a definição de comportamentos para as entidades

contidas nos mundos virtuais dos jogos, os personagens. Dentro do contexto de pesquisa

acadêmica em IA, a utilização da tecnologia de agentes vem ganhando destaque nos

últimos anos, uma vez que estes são vistos como entidades definidas com um alto grau

de abstração, facilitando a modelagem de sistemas.

A questão do comportamento de um personagem pode ser tratada em dois níveis

de abstração diferentes: considerando o nível da arquitetura dos agentes do sistema, o

comportamento de um personagem pode ser considerado como a forma que o

personagem executa ações no ambiente. Por exemplo, um personagem pode realizar

ações simplesmente reagindo a informações presentes em seus sensores de entrada,

exibindo um comportamento reativo, ou ainda pode possuir a habilidade de traçar

planos para atingir seus objetivos, exibindo um comportamento cognitivo. A seleção do

comportamento de um personagem se dá em dois momentos distintos: quando o

personagem está interagindo com os objetos ou outros personagens do ambiente, ou

ainda quando de uma intervenção por parte do jogador.
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Com base nesta visão, Funge [FUN 1999] afirma que existem duas

possibilidades para instruir um personagem sobre como se comportar:

� comportamento pré-definido: as ações do personagem são pré-programadas.

É uma característica típica de agentes reativos;

� comportamento orientado a objetivo: dado um objetivo, o personagem

escolhe as ações que fazem com que o personagem se aproxime mais do

objetivo, sendo portanto uma característica típica de agentes cognitivos.

Basicamente estas duas classificações se apresentam como formas para definir

comportamentos para os personagens. A distinção entre estas duas classificações se

encontra no poder que o personagem tem de selecionar ações de forma determinística

(pré-determinada) ou não-determinística (quando o personagem escolhe uma ação ele

também leva em consideração as outras ações que poderia ter escolhido) [FUN 1999]. O

trabalho em [CUN 2001] possui mais informações sobre as diferenças entre as

classificações de agentes reativos e cognitivos.

Segundo [CUN 2001], um enfoque que está sendo explorado atualmente pelos

desenvolvedores de jogos é a utilização de 6RIWZDUH� 'HYHORSPHQW� .LWV� (SDK’s), ou

simplesmente WRRONLWV, específicos em uma ou mais técnicas de IA, que auxiliam na

utilização destas técnicas e na criação e definição de comportamentos para personagens,

agilizando o processo de desenvolvimento da aplicação. Alguns SDK’s foram criados

especificamente para serem utilizados em jogos, enquanto outros têm um escopo de

utilização mais genérico. Alguns SDK’s são baseados em tecnologias de agentes, como

por exemplo o 'LUHFW,$�(http://www.animaths.com).

Considerando um nível de abstração mais alto, o comportamento de um

personagem pode ser tratado a nível conceitual. Os jogos computadorizados interativos,

quando em fase de concepção, na sua maioria, são criados com juntamente com um

VFULSW, escrito no GHVLJQ�GRFXPHQW, que determina um roteiro de ação a ser desenvolvido

no jogo. O VFULSW do jogo geralmente define um conjunto de personagens que farão parte

do ambiente do jogo. Normalmente a quantidade de personagens definidos em um VFULSW

varia de acordo com o estilo do jogo. Os jogos dos tipos $GYHQWXUH e RPG, como por

exemplo 'LDEOR� � e %DOGXU¶V� *DWH� ,,�� 6KDGRZV� RI� $PQ

(http://www.interplay.com/product.asp?GameID=299), possuem muitos personagens,

cada um possuindo características únicas.
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O papel de cada um destes personagens no contexto do jogo determina uma série

de atributos pertinentes ao personagem em questão, dentre esses sua aparência e seu

comportamento. Por exemplo, os personagens que têm a função de auxiliar o jogador

geralmente possuem uma aparência bondosa17, ou que realce seus traços positivos, e

possuem um comportamento que traz benefícios ao jogador, referenciado por alguns

desenvolvedores de jogos como comportamento orientado à utilidade (XWLOLW\�GULYHQ

EHKDYLRU�� ou ainda FRPSDQLRQ� $,). Nesse nível conceitual, o que se entende por

comportamento em um personagem de um jogo computadorizado é a forma como este

personagem atua dentro do contexto do jogo. É importante frisar que isto não se trata de

uma definição de comportamento, mas sim uma contextualização da palavra, no que

tange sua utilização em jogos computadorizados.

A IA presente nos jogos pode assumir diferentes utilizações, de acordo com os

diferentes tipos de personagens existentes. De modo geral, o papel mais evidente

assumido pela IA nos jogos é para o controle de QRQ�SOD\HU� FKDUDFWHUV� (NPC’s), ou

seja, aqueles personagens que não são controlados diretamente pelo jogador. Segundo

[FAI 2001], os diferentes tipos de NPC’s, bem como as diferentes aplicações da IA para

controle de personagens, podem ser classificados da seguinte forma:

� Oponentes táticos (7DFWLFDO� 2SSRQHQWV): provavelmente a aplicação mais

comum da IA para regular o comportamento de personagens em jogos se

encontra no controle de oponentes táticos, os inimigos comuns que

confrontam o jogador. Suas motivações são, geralmente, pouco complexas

(por exemplo, parar ou destruir o jogador), consequentemente a IA que vem

sendo utilizada para definir o comportamento destes personagens é

relativamente simples. Este tipo de personagem se faz presente na maioria

dos estilos de jogos, sendo mais utilizado em jogos de ação e esporte;

� Parceiros (3DUWQHUV): a IA pode ser utilizada para controlar personagens que

auxiliam o jogador de alguma forma. Alguns jogos, como por exemplo o

+DOI�/LIH� (http://www.planethalflife.com), um jogo de ação onde o jogador

deve escapar de um laboratório infestado de alienígenas e militares, utilizou

técnicas de IA para controlar diferentes parceiros para prestar serviços ao

jogador, como por exemplo os cientistas e guardas, que ajudavam o jogador

                                                
17 A questão da aparência visual de um personagem não será detalhada, visto que não é foco deste

trabalho.
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a acessar salas trancadas, ou a destruir inimigos. Os parceiros também são

personagens importantes em outros estilos de jogos, como em 5ROH�3OD\LQJ

*DPHV (RPG’s) e jogos de esporte, por exemplo;

� Personagens de suporte (6XSSRUW� &KDUDFWHUV): personagens de suporte são

geralmente utilizados para complementar o mundo no qual um jogo é

ambientado, podendo assumir papéis que são importantes para o jogo, porém

que não requerem a definição de um comportamento complexo. Por

exemplo, o ferreiro presente no jogo 'LDEOR� �

(http://www.blizzard.com/diablo2) vende e/ou conserta itens utilizados pelo

jogador, mas não necessariamente precisa se engajar em diálogos

complexos;

� Oponentes estratégicos (6WUDWHJLF� 2SSRQHQWV): um nível acima dos

oponentes táticos, os oponentes estratégicos possuem a habilidade de realizar

planos e utilizar raciocínio a longo prazo (ORQJ�WHUP� UHDVRQLQJ) para então

confrontar o jogador. Este tipo de oponente se faz presente em jogos de

estratégia e *RG�JDPHV;

� Unidades (8QLWV): vários estilos de jogos utilizam o conceito de XQLWV para

representar os personagens, em particular os jogos de estratégia, onde uma

XQLW pode ser representada por um tanque, um soltado, um cavaleiro, enfim,

qualquer NPC que possa ser separado de um grupo e entrar em combate por

vontade própria, ou ainda recebendo comandos do jogador. A IA para tratar

as XQLWV engloba implementação de técnicas de SDWKILQGLQJ não só para evitar

obstáculos físicos, mas também para evitar oponentes;

� Comentaristas/Diretores (&RPPHQWDWRUV�'LUHFWRUV): além dos papéis mais

óbvios assumidos pela IA para controlar personagens, a IA pode ser utilizada

para controlar personagens que assumem papéis mais externos. Por exemplo,

um sistema de IA é necessário para que a fala de um comentarista de um

jogo de esporte seja condizente com a ação que ocorre no jogo. Outros

exemplos de usos de técnicas de IA para controlar elementos do jogo que

estão sob esta categoria: câmeras inteligentes, trilhas sonoras que refletem a

ação que ocorre no jogo em um determinado momento e ainda o uso de

“diretores inteligentes”, que fazem com que o desenrolar dinâmico do jogo

se mantenha consistente.
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Pode-se ver que o comportamento de um personagem presente em um jogo

computadorizado é diretamente dependente do papel que este assume no contexto do

jogo em questão, sendo que este comportamento pode variar entre dois extremos: um

comportamento típico de seres dotados de inteligência de alto nível, semelhante ao de

um ser humano, e um comportamento de seres não dotados de inteligência ou com um

nível muito baixo, característica de seres inanimados. Por exemplo, uma cadeira, na

maioria dos jogos, não tem nenhum objetivo a cumprir a não ser ficar parada. Uma

possível forma de comportamento que esta cadeira poderia assumir seria um

comportamento reativo, como por exemplo, se a cadeira for atingida por alguma

explosão, ela deve responder imediatamente se danificando ou eventualmente sendo

destruída. [MEN 2001]. Porém, dependendo do papel que esta cadeira assume no jogo,

ela poderia assumir um comportamento diferenciado, como por exemplo, voar, ou ainda

andar.

Nesta questão, o que se busca em termos de comportamento para personagens

inteligentes de jogos computadorizados é aumentar o nível de realismo nas interações

que estes personagens possuem com o jogador e com o ambiente onde estão inseridos.

Este aumento de interatividade reflete em uma maior complexidade de modelagem e

implementação do sistema como um todo. Por estas e outras razões, para tratar esta

questão, muitos desenvolvedores freqüentemente utilizavam-se de artifícios de

programação que fizessem com que o jogo “enganasse” o jogador [CUN 2001].

Estes fatores associados ao aumento da interatividade influem diretamente na

jogabilidade18 do jogo, em especial o aumento da interatividade entre o personagem e o

jogador, fazendo com que este sinta que está interagindo com um personagem que

demonstra ser inteligente, aumentando o grau de inserção do jogador no mundo virtual

proposto pelo jogo, o que torna a experiência de entretenimento mais prazerosa. Alguns

jogos conseguiram associar uma boa jogabilidade com uma modelagem e

implementação interessante dos seus sistemas de IA, no que tange a pesquisa e

aplicação de técnicas de IA em ambientes interativos. É o exemplo de &UHDWXUHV��*XLPR

e %ODFN�DQG�:KLWH, cujas implementações foram discutidas na seção anterior.

                                                
18 O termo jogabilidade se refere a uma medida do quanto o jogo se apresenta como um ambiente virtual

com bons desafios e credibilidade [MEN 2001].
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Durante a elaboração deste trabalho de pesquisa, pôde-se constatar que a IA

aplicada aos jogos computadorizados interativos é, na verdade, uma área pouco

explorada e extremamente rica, no que diz respeito a pesquisa. A escassez de material

científico sobre o assunto foi uma das principais dificuldades na elaboração deste

trabalho. Segundo [LAI 2000], o fato dos pesquisadores de IA não utilizarem jogos

computadorizados interativos em suas pesquisas está associado ao fato de que,

geralmente, o objetivo dos sistemas de IA implementados nos jogos não é criar

personagens inteligentes, mas sim aperfeiçoar o nível de jogabilidade do jogo através da

ilusão de um comportamento inteligente.

Além destas constatações, pode-se afirmar, com base nos estudos realizados, que

existe uma falta de generalização intrínseca nas aplicações de jogos computadorizados,

em especial no que tange o desenvolvimento dos sistemas de IA dos jogos. Isso ocorre

devido a concorrência existente no mercado de jogos, fazendo com que as empresas de

desenvolvimento de jogos criem suas próprias soluções para seus sistemas de IA, em

algumas vezes “reinventando a roda”, ao invés de adotar soluções criadas por outras

empresas, geralmente oferecidas a preços altos. Isto faz com que os projetos de

desenvolvimento de jogos computadorizados durem, em média, três anos, desde sua

concepção até os testes finais. Geralmente, por questões de prazos, os sistemas são

finalizados às pressas, e preocupações com requisitos de engenharia de software, como

a definição de uma arquitetura reutilizável, são desconsideradas. Segundo [WOO 1999],

a falta de uma metodologia rigorosa para desenvolvimento de aplicações de jogos

computadorizados faz com que muitas soluções propostas pela industria de jogos sejam

inaceitáveis como suporte para um estudo formal da IA.

Um outro aspecto importante do desenvolvimento de jogos a ser discutido é o

fato de alguns desenvolvedores de jogos não se sentirem confortáveis em utilizar

metodologias elaboradas por outras empresas, sendo necessária a elaboração de uma

metodologia própria. Muitas vezes os programadores criam trechos de código de uma

forma extremamente complexa e desorganizada, tornando difícil o entendimento, porém

funcionando de forma otimizada. A industria dos jogos é essencialmente composta por

jovens programadores, e algumas vezes, a atitude profissional destes excelentes
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programadores impede uma relação harmoniosa com o ambiente da pesquisa

acadêmica.

Estes tipos de problemas na construção dos jogos e de seus sistemas de IA estão

desaparecendo, da mesma forma como aconteceu com a implementação da parte gráfica

dos jogos, a medida que a importância da IA nos jogos aumenta, bem como a

complexidade para a construção do jogo. Vimos neste trabalho algumas aplicações

muito interessantes da tecnologia de agentes, e suas implementações estão sendo

discutidas abertamente, dentro da comunidade de desenvolvedores de jogos, em

seminários e eventos internacionais sobre desenvolvimento de jogos, como por exemplo

a *DPH�'HYHORSHUV�&RQIHUHQFH�(http://www.gdconf.com), um evento que ocorre todos

os anos, organizado pela própria comunidade de desenvolvedores de jogos, com o

principal objetivo sendo a troca de idéias e discussão sobre as implementações mais

interessantes. Segundo [CUN 2001], com a saturação da qualidade gráfica dos jogos, a

qualidade destes começa a ser avaliada, também, pelo nível de IA utilizada no seu

projeto e implementação. Desta forma, a IA deixa de ser tratada como uma tarefa

secundária no projeto de jogos computadorizados, para ser uma ferramenta que permite

produzir um diferencial no produto final.

Segundo [LAI 2000], uma segunda tendência que auxilia na aproximação de

desenvolvedores de jogos e pesquisadores da área é sociológica. Estudantes que

cresceram acompanhando os jogos computadorizados estão cursando especializações

avançadas em IA. Isto tem como efeitos trazer a pesquisa em jogos para as

universidades e levar os resultados da pesquisa nas universidades para as empresas de

desenvolvimento de jogos. Pode-se ver que a pesquisa na área está amadurecendo, mas

ainda se encontra nos seus primórdios.

Os agentes projetados para jogos de entretenimento possuem arquiteturas

semelhantes a dos jogos educacionais. O conjunto de comportamentos necessários para

se modelar num ambiente de jogo não difere muito de um jogo de lazer. Em ambos a

tecnologia de agentes é utilizada para garantir uma melhor performance e interfaces que

expressem melhor o que está havendo internamente no sistema. A tecnologia de agentes

permite a criação de entidades definidas com um alto grau de abstração, facilitando a

modelagem de sistemas.

O extenso trabalho de pesquisa desenvolvido para a elaboração deste volume

permitiu-nos identificar o estado da arte no que concerne à modelagem e implementação
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de jogos computadorizados interativos. Como contribuições deste trabalho

identificamos:

� Levantamento cronológico dos jogos e disponibilização de fontes de consulta

aos interessados em adquirir mais informações acerca de um determinado

projeto (URLs e bibliografias associadas a cada jogo);

� Levantamento das técnicas de IA utilizadas nos jogos e suas respectivas

descrições;

� Identificação de autores e grupos de pesquisa que trabalham com o uso da

tecnologia de agentes aplicados aos jogos;

� Análise da questão da modelagem e implementação do comportamento dos

personagens e elementos dos jogos computadorizados;

� Relacionamento das técnicas de IA utilizadas em jogos de entretenimento e

jogos educacionais.

Uma questão a ser investigada é o quanto do conhecimento já aplicado aos

agentes de entretenimento podem ser estendidos aos jogos educacionais. O conjunto de

comportamentos a serem modelados nos agentes devem considerar a proposta

pedagógica do jogo? Seria interessante poder editar (excluir/acrescentar) novos

comportamentos aos personagens do jogo a fim de permitir ao usuário testar hipóteses

acerca do domínio (conteúdo) que o jogo está tratando?

Este trabalho descreve alguns dos SDK’s disponíveis no mercado, como o

'LUHFW,$� o 0RWLYDWH� (http://www.motion-factory.com) e o 6SDUN�

(http://www.louderthanabomb.com). Estas aplicações fornecem soluções genéricas para

a construção de sistemas de IA para diversos fins. Entre a comunidade de

desenvolvedores de jogos computadorizados, os SDK’s estão começando a ser

explorados, a exemplo do jogo 3ULQFH�RI�3HUVLD��', cujo sistema de IA foi concebido

com a utilização do 0RWLYDWH. Segundo [FAI 2001], um dos desafios da IA aplicada a

jogos computadorizados consiste em encontrar um conjunto de papéis comumente

assumidos pela IA nos diferentes estilos de jogos, para que possam ser englobados na

forma de um SDK reutilizável, ou ainda, em um nível mais alto, englobar este conjunto

de comportamentos em uma sistema de edição de comportamentos de personagens.

Analisando em um nível de concepção dos personagens, os traços da

personalidade associados a um personagem podem ser utilizados como base para a

geração de um comportamento credível. Com base no papel de um personagem em um
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jogo, pode-se inferir algumas possíveis características da personalidade do personagem

em questão. Tornando estas características em comportamentos, pode-se construir um

personagem único, possuindo um comportamento credível.

Podemos ver, então, que são vários os rumos para onde a pesquisa sobre o

comportamento de personagens de jogos pode se dirigir.  A pesquisa realizada serviu

como aprofundamento da nossa pesquisa anterior sobre a tecnologia de agentes aplicada

a ambientes de jogos computadorizados, e nos permitiu vislumbrar uma série de

alternativas de pesquisa, que serão avaliadas na definição do Plano de Estudo e Pesquisa

(PEP).

Como limitação do trabalho identificamos a impossibilidade de termos versões

executáveis de todos os jogos selecionados e acesso à documentação de seus respectivos

projetos, o que certamente permitiria um aprofundamento maior no detalhamento dos

jogos. Mas tal material não é de fácil obtenção e, uma das razões que podemos

relacionar a isto, está ligada ao fato de os jogos selecionados são produtos explorados

comercialmente no mercado. A tecnologia neles embarcada é, na grande maioria dos

casos, proprietária. Sendo assim, a documentação é de uso restrito.

O material gerado neste trabalho consiste numa contribuição significativa em

termos de disponibilização de fontes pesquisa, em um único documento, para aqueles

interessados em começar seus estudos voltados para projeto e implementação de jogos.

���5HIHUrQFLDV�%LEOLRJUiILFDV

[BAS 2001] BASTOS, R.M.; RUIZ, D.D.A. 7RZDUGV� DQ� $SSURDFK� WR� 0RGHO

%XVLQHVV�3URFHVVHV�XVLQJ�:RUNIORZ�0RGHOLQJ�7HFKQLTXHV� LQ�3URGXFWLRQ�6\VWHPV�

Proceedings of the Thirty-Fourth Annual Hawaii International Conference on Systems

Sciences, Maui-Hawaii, USA, 2001.

[BAT 2000] BATTAIOLA, A. L. -RJRV� SRU� &RPSXWDGRU� ±� +LVWyULFR�� 5HOHYkQFLD

7HFQROyJLFD� H� 0HUFDGROyJLFD�� 7HQGrQFLDV� H� 7pFQLFDV� GH� ,PSOHPHQWDomR.� XIX

Jornada de Atualização em Informática, 2000, ed. Universitária Champagnat, pp. 83-

122.



73

[BRO 1987] BROOKS, R. A. ,QWHOOLJHQFH� ZLWKRXW� 5HSUHVHQWDWLRQ� Artificial

Intelligence, 47:139-159, 1987.

 [CUN 2001] CUNHA, L. S. $SOLFDomR� GH� 7pFQLFDV� GH� ,$� HP� -RJRV

&RPSXWDGRUL]DGRV� ,QWHUDWLYRV�� PPGCC/PUCRS, Porto Alegre, 2001. Trabalho

Individual I.

[DÁM 1995] DÁMICO, C.; GIRAFFA, L.; BERCHT, M.; LADEIRA, M. ,QWHOLJrQFLD

$UWLILFLDO��XPD�DERUGDJHP�GH�DJHQWHV� CPGCC/UFRGS, 1995. Relatório de pesquisa

N.257

[EXC 2000] 7KH�([FDOLEXU�3URMHFW� Capturado em Março de 2001. 2QOLQH. Disponível

na Internet em: http://www.ai-center.com/projects/excalibur/

[FAI 2001] FAIRCLOUGH, C. 7KH�7&'�*DPH�$,�3URMHFW�:HESDJH��Capturado em

Agosto de 2001. 2QOLQH�� Disponível na Internet em:

http://www.cs.tcd.ie/Chris.Fairclough/gamemain.htm

[FRO 1999] FRÖHLICH, J. 1HXUDO�1HWZRUNV�ZLWK�-DYD� Capturado em Abril de 2001.

2QOLQH. Disponível na Internet em: http://rfhs8012.fh-

regensburg.de/~saj39122/jfroehl/diplom/e-index.html

[FUN 1999] FUNGE, John David. $,� IRU� &RPSXWHU� *DPHV� DQG� $QLPDWLRQ� ±� $

&RJQLWLYH�0RGHOLQJ�$SSURDFK.�A. K. Peters Ltd, 1999.

[GAL 1993] GALLION, R.; SABHARWAL, C. L.; CLAIR, D. C.; BOND, W. E.

'\QDPLF� ,'��� $� 6\PEROLF� /HDUQLQJ� $OJRULWKP� IRU� 0DQ\�9DOXHG� $WWULEXWH

'RPDLQV� Proceedings of the 1993 Symposium on Applied Computing: States of the

Art and Practice, Indianapolis, USA, 1993. ACM Press.

[GIR 1999] GIRAFFA, L. M. M. $JHQWHV�,QWHOLJHQWHV. Capturado em Maio de 2001.

2QOLQH��Disponível na Internet em: http://www.edukbr.com.br/colunas



74

[GIR 1999a] GIRAFFA, L. M. M. 8PD� DUTXLWHWXUD� GH� WXWRU� XWLOL]DQGR� HVWDGRV

PHQWDLV� CPGCC/UFRGS, Porto Alegre, 1999. Tese de Doutorado.

[GIR 1999b] GIRAFFA, L.M.M.; VICCARI, R.M. (VWUDWpJLDV� GH� (QVLQR� HP

6LVWHPDV�7XWRUHV�,QWHOLJHQWHV�PRGHODGRV�DWUDYpV�GD�WHFQRORJLD�GH�DJHQWHV� Revista

de  IE/SBC 6(2), 1999.

[GRA 1997] GRAND, S.; CLIFF, D.; MALHOTRA, A. &UHDWXUHV�� $UWLILFLDO� /LIH

$XWRQRPRXV� 6RIWZDUH� $JHQWV� IRU� +RPH� (QWHUWDLQPHQW� Proceedings of the First

International Conference on Autonomous Agents, Marina Del Rey, USA, 1997. ACM

Press. Disponível na internet em: http://www.cyberlife-

research.com/articles/grandcliffmalhotra/agents97.html

[GOU 2001] GOULART, R. R. V.; GIRAFFA, L. M. M. 8WLOL]DQGR�D�WHFQRORJLD�GH

DJHQWHV�QD�FRQVWUXomR�GH�6LVWHPDV�7XWRUHV�LQWHOLJHQWHV�HP�DPELHQWH�LQWHUDWLYR��XII

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, Vitória ES, Brasil, 2001. Artigo

submetido.

[HAY 1985] HAYES-ROTH, B. $�%ODFNERDUG�$UFKLWHFWXUH� IRU�&RQWURO� Artificial

Intelligence, 26:251-321, 1985.

[HAY 2001] HAYKING, Simon. 5HGHV� 1HXUDLV�� 3ULQFtSLRV� H� 3UiWLFD�� Bookman,

2001.

[HER 2000] 7KH�+LVWRU\� RI�9LGHR�*DPHV��Capturado em  Março de 2001. 2QOLQH.

Disponível na Internet em:

http://www.videogames.com/features/universal/hov/p2_02.html

[KAN 1997] KANTROVITZ, M. ,QWHUQHW�)$4�&RQVRUWLXP��Capturado em Abril de

2001.�2QOLQH� Disponível na Internet em: http://www.faqs.org

[LAI 2000] LAIRD, J. E. *DPH�$,��7KH�6WDWH�RI�WKH�,QGXVWU\��SDUW�WZR. Capturado

em Março de 2001. 2QOLQH. Disponível na Internet em:

http://www.gamasutra.com/features/20001108/laird_01.htm



75

[LAM 1999] LAMOTHE, André. 7ULFNV� RI� WKH� :LQGRZV� *DPH� 3URJUDPPLQJ

*XUXV��)XQGDPHQWDOV�RI��'�DQG��'�JDPH�SURJUDPPLQJ� Sams Publishing, 1999.

[LYK 2001] LYKAWKA, C. ,QIRUPDo}HV� UHIHUHQWHV�DR� MRJR�*XLPR��Porto Alegre,

FACIN/PUCRS, 21/06/01. Entrevista a Leonardo Sewald Cunha.

[MAE 1995] MAES, P. $UWLILFLDO�/LIH�0HHWV�(QWHUWDLQPHQW��/LIHOLNH�$XWRQRPRXV

$JHQWV��Communications of the ACM 38(11):108-114, 1995

[MAZ 2001] MAZZORANI, A. C.; SPAGNOLI, L. A.; MARCZAK, S. S. 7FKr�� 8PD

9LDJHP�SHOR�5LR�*UDQGH�GR�6XO��FACIN/PUCRS, Porto Alegre, 2001. Trabalho de Conclusão

II.

[MEN 2001] MENEGUZZI, F. R.; SCHNEIDER, P. H. S.; SANTOS, T. C. W. ,&(�±

.HUQHO�GH�&RPSRUWDPHQWR�%DVHDGR�HP�$JHQWHV�SDUD�-RJRV� FACIN/PUCRS, Porto

Alegre, 2001. Trabalho de Conclusão I.

[MOR 2000] MÓRA, M. C. 8P�PRGHOR�GH�DJHQWH�H[HFXWiYHO� CPGCC/UFRGS, Porto

Alegre, 2000. Tese de Doutorado.

[NAR 2000] NAREYEK, Alexander. ,QWHOOLJHQW� $JHQWV� IRU� &RPSXWHU� *DPHV.

Capturado em Abril de 2001. 2QOLQH� Disponível na Internet em: http://www.ai-

center.com/references/nareyek-00-gameagents.html

[NWA 1994] NWANA, Hyacinth S. 6RIWZDUH� $JHQWV�� $Q� 2YHUYLHZ��  Knowledge

Engineering Review. (11), 3, 1994.

[OBI 1998] OBITKO, M. ,QWURGXFWLRQ�WR�*HQHWLF�$OJRULWKPV��Capturado em Abril de

2001. 2QOLQH��Disponível na Internet em: http://cs.felk.cvut.cz/~xobitko/ga/

[PAT 2001] PATEL, A. J. $PLW¶V� WKRXJKWV� RQ�SDWKILQGLQJ� Capturado em Abril de

2001. 2QOLQH�� Disponível na Internet em:

http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/



76

[QUI 1986] QUINLAN, J. R. ,QGXFWLRQ�RI�'HFLVLRQ�7UHHV� Machine Learning, 1:81-

106, 1986.

[ROL 2000] ROLLINGS, Andrew; MORRIS, Dave. *DPH�$UFKLWHFWXUH�DQG�'HVLJQ.

Coriolis, 2000.

[RUS 1996] RUSSEL, S.; NORVIG, P.; $UWLILFLDO�,QWHOOLJHQFH��$�PRGHUQ�$SSURDFK.

Prentice-Hall, 1996.

[STO 1999] STOUT, B. W. 6PDUW�0RYHV�� ,QWHOOLJHQW� 3DWKILQGLQJ� Capturado em

Abril de 2001. 2QOLQH�� Disponível na Internet em:

http://www.gamasutra.com/features/19990212/sm_04.htm

[SUS 2000] SUSAC, D. $,�LQ�&RPSXWHU�*DPHV��Capturado em Abril de 2001. 2QOLQH

Disponível na Internet em:

http://ai.about.com/compute/ai/library/weekly/aa111600a.htm

[TUR 1992] TURBAN, Efraim. ([SHUW�6\VWHPV�DQG�$SSOLHG�$UWLILFLDO�,QWHOOLJHQFH�

Macmillan Publishing Company, 1992.

[WHI 1994] WHITLEY, Darrel. $� *HQHWLF� $OJRULWKP� 7XWRULDO. Statistics &

Computing. (4), ,1994.

[WIL 2001] WILSON, B. 7KH�0DFKLQH�/HDUQLQJ�'LFWLRQDU\� Capturado em Agosto

de 2001. 2QOLQH� Disponível na Internet em:

http://www.cse.unsw.edu.au/~billw/mldict.html

[WOO 1999] WOODCOCK, S. *DPH�$,��7KH�6WDWH�RI�WKH�,QGXVWU\� Capturado em

Março de 2001. 2QOLQH� Disponível na Internet em:

http://www.gamasutra.com/features/19990820/game_ai_01.htm



77

 [WOO 2000] WOODCOCK, S. *DPH�$,��7KH�6WDWH�RI�WKH�,QGXVWU\� Capturado em

Abril de 2001. 2QOLQH�� Disponível na Internet em:

http://www.gamasutra.com/features/20001101/woodcock_01.htm

[WOO 2001] WOODCOCK, S.� 7KH� JDPH� $,� VLWH�� Capturado em Junho de 2001.

2QOLQH� Disponível na Internet em: http://www.gameai.com

[ZAM 2000] ZAMBONELLI, F.; JENNINGS, R.; WOOLDRIDGE, M.

2UJDQLVDWLRQDO�5XOHV�DV�QD�$EVWUDFWLRQ�IRU�WKH�$QDO\VLV�DQG�'HVLJQ�RI�0XOWL�$JHQW

6\VWHPV� Proceedings of the First International Workshop on Agent-Oriented Software

Engineering at ICSE 2000, Limerick, Ireland, 2000.


