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Abstract. The production of games is on the rise in the world market, the de-
velopment of technology and increasing competition make the producers refine
their techniques. In this context, the aim of this work is to study artificial intelli-
gence applied in games. Data will be collected generated in real battles between
different types of algorithms for it to be possible to define which protrudes.

Resumo. A produção de jogos está em ascensão no mercado mundial, o de-
senvolvimento da tecnologia e a crescente concorrência fazem com que seus
produtores aperfeiçoem suas técnicas. Nesse contexto, o objetivo desse traba-
lho é estudar inteligência artificial aplicada em jogos . Serão levantados dados
gerados de verdadeiras batalhas entre diferentes tipos de algoritmos para que
possa ser possı́vel definir qual se sobressai.

1. Introdução

A inteligência artificial para jogos é um tópico estudado há muito tempo, como há uma
constante evolução dos métodos de desenvolvimento de jogos, é necessário que haja um
estudo de novas técnicas ou novos meios de aplicação de técnicas já conhecidas sejam
revistos para acompanhar a tecnologia. A evolução da inteligência artificial deve evoluir
junto com a qualidade gráfica dos jogos, para que não haja jogos frustrantes com gráficos
modernos [1].

O uso de técnicas de inteligência artificial para jogos eletrônicos é cada vez mais
necessária e em certos jogos são essenciais. Podemos dizer que uma IA bem feita pode ser
um elemento de diversão e esse é o grande proposito de um jogo, proporcionar diversão
ao usuário [2].

O jogo a ser estudado segue a mecânica básica de um MOBA (Multiplayer Online
Battle Arena), como os jogos Dota e League of legends, esse estilo nasceu a partir de
jogos RTS (Real Time Strategy), como Starcraft e Warcraft. Para o estudo comparativo
a mecânica1 do jogo terá limitações, onde os personagens se movimentarão somente em
duas dimensões, e só poderão causar algum dano em seu inimigo com tiros de longo
alcance .

O foco deste trabalho se encontra em buscar técnicas de inteligência artificial em
jogos para comparações entre elas, através de testes práticos e coleta de dados.

Este projeto esta dividido em seis seções e organizado da seguinte maneira: Na
Seção 2 é apresentada a fundamentação teórico metodológica e o estado da arte. Na

1Mecânica parecida com um jogo chamado Warlock, um mapa criado por um fã de warcraft 3



Seção 3 são apresentados os objetivos que serão perseguidos durante o desenvolvimento
do trabalho. Na Seção 4 são descritos os conceitos, métodos e técnicas apresentados na
na Seção 3, para atingir os objetivos do trabalho. Na Seção 5 é identificado o perı́odo
estimado para cada atividade e na Seção 6 são apresentadas as contribuições esperadas do
resultado do trabalho.

2. FundamentaçãoTeórico-Metodológica e Estado da Arte

Existem vários modos de definir Inteligência Artificial, segundo Russel, um sistema pode
ser considerado racional se ele toma uma decisão correta ou esperada, a partir de um
conhecimento adquirido ou dado a este sistema [5]. E de acordo com Rich, IA é o estudo
de como programar os computadores para realizarem tarefas as quais, os homens faziam
melhor [6].

Para definir melhor um agente inteligente, ele vai ser dividido em três partes, se-
gundo russel, os sensores, que percebem o mundo e suas caracterı́sticas, os atuadores,
que mudam esse ambiente de alguma forma e o programa que define suas ações, no caso
de uma pessoa os sensores são os 5 sentidos, o atuador é o seu corpo, e o programa que
define suas ações o cérebro.

Figura 1. Funcionamento simples de um agente inteligente

Algoritmos propostos para o estudo comparativo:

1. MINIMAX
O algoritmo minimax recebe esse nome pois, dados dois jogadores, chama-se de
max o jogador que está fazendo a melhor jogada e de min o que tentará minimizar
as chances disto acontecer. O algoritmo calcula a decisão do estado atual baseado
em cálculos recursivos dos valores dos estados sucessores. A recursão percorre
toda arvore em profundidade e com seu desenrolar é gerado o valor minimax [5].

2. Redes Neurais
Uma rede neural é um circuito composto por uma grande quantidade de unidades



simples de processamento inspiradas no sistema neural [4]. De acordo com Rus-
sel, é apenas uma coleção de unidades ligadas entre si; as propriedades da rede
são determinadas pela sua topologia e as propriedades dos neurônios [5]. E uma
estrutura de processamento com possibilidade de implementação em dispositivos
eletrônicos, possui um número de unidades interconectadas, chamadas neurônios
artificiais - cada um possui um comportamento especı́fico de entrada/saı́da, que
é determinado pela sua função de transferência, pelas interconexões com outras
unidades, dentro de um raio de vizinhança, e possivelmente pelas entradas exter-
nas.

3. FUZZY
Conhecida também por lógica nebulosa tem por objetivo se aproximar do ra-
ciocı́nio humano, tentando criar métodos computacionais para tomar decisões
inteligentes em ambientes de incerteza. Fornecendo modos para manipular
informações subjetivas, com respostas aproximadas para questões incertas. [3]

3. Objetivos
Com este trabalho pretende-se obter o melhor algoritmo de inteligência artificial para
um jogo com mecânica RTS. Pelo estado da arte, foram selecionados alguns algoritmos
que serão colocados em batalhas de Inteligência Artificial com o intuito de mostrar quais
técnicas são promissoras quando aplicadas em uma batalha simulada.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
A primeira etapa é descobrir quais algoritmos são mais utilizados para o estilo de jogo es-
colhido. Em seguida é necessário estudar as caracterı́sticas dos algoritmos como a ordem
de complexidade de tempo e espaço para cada um. Com estes dados já será possı́vel defi-
nir pela teoria quais são os melhores em casos gerais, sendo assim eles serão submetidos
à simulação de batalha. Após passar por diversas simulações, espera-se obter o melhor
algoritmo para o estilo de jogo proposto.

Definições sobre o jogo para auxiliar no estudo dos algorimos

1. Regras básicas do jogo
• Dois jogadores
• Dois modos de jogo

– Humano vs Inteligência Artificial
– Inteligência Artificial vs Inteligência Artificial

• Mecânicas
– Lançar poderes
– Andar pelo plano cartesiano

• Três tipos de poderes com alcance diferente
2. Especificar o PEAS (Performance, Environment, Actuators and Sensors) - Ambi-

ente de tarefa
• Verificar performance, ou seja, medir o sucesso do comportamento.
• O ambiente externo é o plano cartesiano(x,y) com limitações, uma área

simulada de 100m2. Pelo fato da área utilizar números reais, os objetos
possuem infinitas posições.

• Os atuadores são a capacidade de movimentação dos dois jogadores e a
capacidade de lançar poderes.



• Os sensores são a posicao do inimigo(jogador adversário), posição de cada
projétil, sua própia posição e área de colisão no plano cartesiano e os limi-
tes do plano.

5. Cronograma de Execução

As atividades especı́ficas para a realização do trabalho são:

Atividades:

1. Levantamento do estado da arte;
2. Estudo das técnicas necessárias para o desenvolvimento do trabalho;
3. Implementação dos métodos;
4. Comparação de desempenho;
5. Testes;
6. Escrita do relatório;

Tabela 1. Cronograma de Execução
abril jul ago set out nov dez jan fev mar

Atividade 1 X X X X X
Atividade 2 X X X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X X
Atividade 6 X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Ao final do trabalho, serão obtivos dados comparativos sobre os algoritmos de inteligência
artificial, mostrando qual se encaixa melhor em diferentes situações ou necessidade com-
putacional, podendo gerar mais trabalhos futuros sobre o assunto e fonte de pesquisa para
desenvolvedores de jogos eletrônicos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador

Referências

[1] Thiago Dias Pastor Bruno Duarte Correa. A evolução das técnicas de inteligência artifi-
cial. SBGAMES, 2012.



[2] Sandro Ferreira Vinı́cius Nonnenmacher Fernando Osório, Gustavo Pessin. Inteligência
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