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Abstract. Digital games have become one of the most popular and profitable
forms of entertainment. To smooth, or even improve the process of game design
and development, Procedural Content Generation (PCG) techniques can and
are being used. Such techniques, in addition to decrease the time, money and
work spent to develop the content, can also increase the game’s lifetime and
entertainment value. In this work, a system for procedural generation of quests,
inspired in works of procedural storytelling, will be developed for a simplified
game in a 2D environment. To achieve this goal, it will be analyzed techniques of
PCG, procedural storytelling, and the structures of quests to create a simplified
model that is not overly focused on the narrative but still maintain a coherent
plot, and is feasible to be used in an actual game.

Resumo. Jogos digitais se tornaram uma das formas mais populares e lucra-
tivas de entretenimento. Para facilitar, ou melhorar o processo de desenvol-
vimento e design dos jogos, podem ser utilizadas técnicas para geração au-
tomática de conteúdo, PCG (Procedural Content Generation). Essas técnicas,
além de diminuir o tempo, dinheiro, e mão de obra que seria necessária para de-
senvolver esses conteúdos, também podem aumentar o tempo de vida do jogo.
Neste trabalho será desenvolvido um sistema para a geração automática de
quests, inspirado em métodos de geração de histórias e enredos, aplicado em
um protótipo simplificado. Para isso, serão estudadas as estruturas de quests,
técnicas de PCG e geração procedural de narrativas, para criar um modelo
simplificado que não seja muito focado na narrativa, mas que ainda mantenha
um enredo consistente e seja viável para ser aplicado em um jogo.

1. Introdução
Jogos digitais se tornaram uma das áreas mais economicamente ativas no desenvolvi-
mento de software, com uma receita esperada de 91.5 bilhões de dólares em 2015 [12].
Com o objetivo de entreter os jogadores, diversos gêneros de jogos são lançados repletos
de conteúdo, gráficos, músicas, fases, histórias, personagens, mapas, entre outros. Todo
esse conteúdo geralmente é fabricado manualmente, necessitando de tempo e mão de obra
para isso.

Geração Procedural de Conteúdo, PCG (Procedural Content Generation), se re-
fere, na área de jogos, à geração automática de conteúdo que é normalmente produzido
manualmente. Essa automatização pode auxiliar empresas pequenas e desenvolvedores
independentes, diminuindo o tempo e trabalho necessário para a produção de vários tipos



de conteúdo. E tornando cada partida única, por consequência, o fator de rejogabilidade
e entretenimento é melhorado.

Neste trabalho, o tipo de conteúdo trabalhado serão as quests, tarefas que o jo-
gador deve completar em troca de alguma recompensa. Quests também consideradas
elementos de narrativa, presentes em diferentes gêneros de jogos, fornecendo ao jogado-
res conhecimento sobre o mundo e a história do jogo [1]. A partir do estudo de técnicas
já propostas em trabalhos na área de geração procedural de quests, será desenvolvido um
método simplificado para a sua geração automática e posicionamento de seus elemen-
tos, considerando algumas restrições, como a de um mapa 2D fixo e simplificado, e um
número pequeno de personagens. Métodos já propostos para o desenvolvimento de quest
se dedicam em maioria à jogos do gênero de RPG (Role Playing Game), um estilo de
jogo muito centrado na narrativa, onde o jogador interpreta o papel de um personagem no
decorrer da história do jogo. Isso torna o problema de geração de quests em um problema
de geração automática de histórias, oque pode exigir um sistema de inteligência artificial
mais complexo que possa gerar histórias coesivas [7].

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Procedural Content Generation (PCG) se refere à geração automática, por meio de algo-
ritmos, de diversas formas de conteúdo, principalmente para jogos digitais. Hendrikx [7]
fez um levantamento sobre métodos para geração de vários tipos de conteúdos para a
área de jogos digitais. Uma das formas mais simples de PCG é a geração de números
pseudo aleatórios. Essa técnica foi usada no jogo de exploração espacial Elite para gerar
as galáxias.

Para facilitar a classificação, Hendrikx [7] dividiu os conteúdos que podem ser
gerados em seis categorias. Game bits são as partes mais básicas do jogo, como as textu-
ras, sons, vegetação, construções, comportamento dos objetos, fogo, agua, nuvens. Game
Space consiste no ambiente do jogo, os mapas interiores e exteriores, rios, lagos. Game
Systems utilizam teoria e modelagem de sistemas complexos para gerar ou simular parte
do jogo, alguns exemplos são ecossistemas, redes viárias, ambientes urbanos e compor-
tamento de entidades. Game Scenarios descrevem o desenrolar do jogo, por meio de
puzzles, histórias, ou fases do jogo. A quinta categoria, Game Design, abrange conteúdo
como regras do que pode ser feito no jogo e dos objetivos que o jogador deve alcançar.
A ultima categoria consiste nos conteúdos que são derivados a partir do mundo do jogo,
para aumentar a sensação de imersão.

Uma variedade de técnicas já foram aplicadas para resolver o problema de PCG,
elas podem ser agrupadas em classes, como Geração de números pseudo-aleatórios,
gramáticas gerativas, processamento de imagens, modelagem e simulação de sistemas
complexos e inteligência artificial [7]. Smith [13] apresenta uma abordagem que recorre
à programação de conjunto resposta. Togelius [16] faz o levantamento de trabalhos que
tratam o problema de geração de conteúdo como um problema de busca, usando princi-
palmente algoritmos evolutivos.

Também é trabalhada a geração de mapas com múltiplos objetivos para jogos de
estratégia, usando um algoritmo evolutivo [15]. E Taylor [14] mostra como usou redes
de Petri para criar salas mobiliadas aleatóriamente, sem perder lógica no posicionamento
dos objetos.



2.1. Quests

Quests são, basicamente, tarefas ou conjuntos de tarefas que o jogador pode completar em
troca de recompensas ou para progredir no jogo. Elas podem ser vistas como um elemento
de narrativa que oferece conhecimento sobre o mundo do jogo, e poder ao personagem [4].

Estudos já foram realizados com objetivo de entender as estruturas das quests,
como elas funcionam e como são usadas [1]. Aarseth [1] critica trabalhos anteriores que
falham em definir o conceito de quests, e propõe duas definições para um jogo de quests:
um jogo com objetivo concreto e atingı́vel, que sobrepõe performance ou acumulação de
pontos. Tais objetivos podem ser agrupados (hierarquicamente), concorrentes, seriais, ou
uma combinação dos anteriores. Ou simplesmente um jogo que depende de se mover
de uma posição A para uma posição B. Aarseth [1] também mostra como essa definição
se aplica em vários games de diferentes gêneros. Aarseth [2] estuda a narrativa em jo-
gos digitais, tentando verificar quais conceitos são significantes. O modelo proposto por
Aarseth [2] foca em quatro conceitos que estão presentes em todos os jogos e histórias:
mundo, objetos, agentes e eventos. Em seu livro, Harrigan [5] descreve brevemente como
as quests e narrativas são projetadas no jogo World of Warcraft.

2.2. Quests e PCG

Na área especı́fica de geração automática de quests através de geração procedural de
conteúdo, existem trabalhos recentes utilizando diferentes métodos. Doran [4] se baseou
em uma análise de 750 quests de quatro jogos para definir a estrutura das quests e então
representá-la em forma de gramática onde os sı́mbolos terminais são ações que devem ser
realizadas. Lee [9] propõe um método para gerar a história de uma quest através de uma
rede de Petri, utilizando também rede Bayesiana para determinar algumas informações
sobre o jogador e então escolher qual tipo de quest é mais apropriada. Ashmore [3] tra-
balha com um tipo especı́fico de quest, onde o objetivo consiste em adquirir um item e
levá-lo à um local do cenário, e apresenta um método para gerar as quests e desafios para
então situá-las no mundo do jogo, que também é gerado através de PCG. Hartsook [6] usa
a ferramenta GAME FORGE para gerar o mapa de jogo a partir de uma história pronta.
Outros trabalhos também são citados por Hendrikx [7], aplicando processamento natural
de linguagem e planejamento de ordem parcial.

[8] apresenta um método para a geração de narrativas para sidequests usando um
sistema de reescrita de grafos. O método começa com um grafo simples descrevendo uma
história básica, para então aumentar a complexidade da história ramificando nós e criando
novas sequências de eventos. O sistema também leva em consideração o estado do mundo
do jogo, personalidade dos personagens e as relações que eles possuem entre si.

2.3. Narrativa Emergente

Salen [11], em seu livro Rules of Play: Game Design Fundamentals mostra que a narrativa
em jogos pode se apresentar em duas formas, embutida e emergente. Quando embutida,
história é exposta ao jogador na forma de um roteiro prescrito. Em contraste, em forma
emergente, ”a narrativa surge a partir de um conjunto de regras que controlam a interação
do jogador com o sistema do jogo”. Assim, a história se desenvolve a partir das escolhas
do jogador, de suas interações com o mundo do jogo.



2.4. Geração Procedural de Histórias

Entre as diferentes abordagens para a geração automática de narrativas, Meehan [10]
apresenta um sistema de geração de histórias baseado nos objetivos dos personagens. O
modelo retrata as relações entre os personagens como competição, dominância, familiari-
dade, afeição, confiança, enganação e dı́vida. Essas relações são usadas como condições
e consequências para as ações que os personagens podem realizar.

3. Objetivos

Propor e desenvolver um método viável para geração procedural de quests, mantendo seu
enredo coerente e interessante para o jogador.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Inicialmente será necessário uma análise sobre a estrutura de quests em jogos de RPG,
aplicando alguns resultados obtidos em trabalhos já publicados sobre quests e geração
automática, como nos trabalhos de Doran [4] e Lee [9], para então poder representá-las
computacionalmente. Como as quests também são elementos importantes de narrativa,
serão estudados modelos de geração procedural de histórias, principalmente os que são
orientados aos objetivos dos personagens como TALE-SPIN [10].

Simultaneamente à análise estrutural das quests, serão estudadas as técnicas para
geração procedural de conteúdo e de quests já trabalhadas pelos outros autores e técnicas
que poderão vir a ser mais viáveis. Então será definido como os elementos da geração de
quest serão representados, as relações entre personagens, seus objetivos e personalidades.

Com um modelo computacional definido para representar o problema, o protótipo
do sistema será desenvolvido com auxı́lio da ferramenta Unity.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Estudo das estruturas de diferentes quests;
2. Estudos de técnicas e métodos para PCG e para modelagem do problema abor-

dado;
3. Modelagem do problema;
4. Desenvolvimento do sistema;
5. Testes e avaliação do sistema;

Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul

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



6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com as análises feitas sobre a estrutura de quests e os resultados alcançados com o
protótipo desenvolvido, espera-se que a abordagem proposta possa ser usada como base
em trabalhos futuros e para o estudo de PCG na área de geração de quests. O conhe-
cimento presente também poderá ser repassado ao Grupo de Jogos do Departamento de
Computação da Universidade Estadual de Londrina, servindo como ferramenta de estudo
e para desenvolvimento de jogos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 30 de maio de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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