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Abstract. In an educational game, it’s necessary to keep the attention of the
player, the game should continue to be interesting during their levels indepen-
dent of the user. For this it is necessary a way to generate personalized content,
thus, this work presents a study in algorithms for generation of phases in games.
The goal is through testing with players determine which algorithm creates more
enjoyable phases considering the human preference.

Resumo. Em um jogo educacional, é ideal manter a atenção do jogador, para
isso o jogo deve continuar a ser interessante durante seus nı́veis independente
do usuário jogador. Para isso é necessário uma forma de gerar conteúdo perso-
nalizado, assim, esse trabalho apresenta um estudo em algoritmos para geração
de fases em jogos. O seu objetivo é através de teste com jogadores determinar
qual algoritmo cria fases mais agradáveis considerando a preferencia humana.

1. Introdução
O mercado de jogos atual enfrenta um problema com a demanda dos usuários por cada
vez mais conteúdo, uma demanda que eleva o já alto custo de produção monetária, ainda
mais considerando que esta produção não é escalável e portanto utiliza um alto número
de mão de obra e tempo [5]. Uma solução usada esse problema é a Geração Procedural de
Conteúdo (GPC), onde procedimentos computacionais são usados para criar conteúdos
(i.e. arvores [7], rios [4], terrenos [1], nı́veis [3]), que podem ser usados em jogos. Essa
solução tem como caracterı́sticas promover diversidade à suas saı́das [8], permitir que
estas saı́das sejam controladas através de parâmetros [9], possibilitar em tempo real uma
reação do jogo [2], bem como proporcionar uma redução do espaço ocupado pelos dados
para seu conteúdo [5].

Uma etapa importante na utilização da GPC em um jogo é selecionar o algoritmo
a ser implementado. Para este fim, uma avaliação da performance de diferentes propostas
pode ser realizada, analisando a expressividade [8] de cada uma delas ou comparando
a preferencia dos usuários pelo conteúdo criado pelos diferentes algoritmos [6]. Base-
ado neste contexto, o foco desse trabalho é investigar diferentes técnicas para geração
procedural de nı́veis (fases) e identificar qual delas é preferida pelos usuários de jogo
educacional, SpaceMath.

O restante deste projeto tem a seguinte organização: A Seção 2 apresenta concei-
tos fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, a Seção 3 quais são seus objetivos,
a Seção 4 descreve como serão alcançados os objetivos usando os métodos e técnicas
descritos nas seções anteriores, a Seção 5 descreve o perı́odo estimado para cada etapa de
desenvolvimento do projeto e, por fim, a Seção 6 apresenta quais as contribuições essa
pesquisa espera trazer.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Para o desenvolvimento desse trabalho será usada a geração procedural de conteúdo. A
seguir será apresentado os conceitos necessários para melhor compreensão esse trabalho.

2.1. O que é Conteúdo?

Boa parte dos elementos que compõe um jogo são considerados conteúdo [7], esses são
separados em tipos em forma de pirâmide [5].

Na base da pirâmide estaria os Bits de jogo, as unidades elementares do conteúdo
de um jogo, são elementos como texturas, sons, vegetação, construções, comportamento
e elementos naturais (fogo, água, pedra e nuvens).

Sobre ele estaria o Espaço de jogo, o ambiente onde o jogo se manifesta e que
utiliza os Bits de jogo, podendo ser ambientes internos, mapas externos (que podem conter
deformações de terreno como montanhas e ravinas, e corpos de água como rios, lagos e
oceanos).

Em seguida, temos os Sistemas de jogo, usados para fazer o jogo mais acreditável e
assim mais atrativo aos jogadores. Estes podem ser ecossistemas, redes de rotas e estradas,
ambientes urbanos e comportamento de entidades.

A próxima classe é o Contexto de jogo, o jeito em que os eventos do jogo se
desenrolam. Pode ter como elementos puzzles, histórias, eventos e niveis.

2.2. Geração Procedural de Conteúdo(GPC)

GPC pode ser definida como a geração de conteúdo através de algoritmos com pouca
ou nenhuma intervenção do usuário. Muitos jogos utilizam esse sistema atualmente para
geração de alguma parte dos seus conteúdos. Spore(2008), Minecraft(2009) e Dwarf
Fortress(2006) são exemplos de jogos que utilizam GPC, cada um desses usa geração
procedural em uma ou classes de conteúdo especificadas anteriormente [5].

Um dos métodos de uso do GPC é a Geração Procedural baseada em Busca que é
utilizada como algoritmo de geração e teste [10]. É um algoritmo evolucionário, baseado
na teoria da evolução darwiniana, que consiste no uso da seleção natural numa população
formada por candidatos a solução do problema. Na seleção natural os candidatos que pos-
suem a maior aptidão em algum parâmetro, determinado pelo programador, tem a maior
chance de reprodução. Para a descoberta dessa aptidão todos os indivı́duos da população
são testados no parâmetro escolhido. Num algoritmo esse tipo é comum a implementação
de crossovers, mistura de caracterı́sticas dos indivı́duos, e mutações, mudanças aleatórias
nas caracterı́sticas.

Em um conteúdo gerado por GPC é desejado certas caracterı́sticas, sendo algumas
delas: a Velocidade, capacidade de criar conteúdo satisfatório rapidamente, a Diversidade,
a geração de conteúdo com grande variação e a Controlabilidade, o nı́vel de controle do
usuário sobre as saı́das dos algoritmos.



2.2.1. Taxonomia

Uma técnica de GPC pode ser definida como offline quando a geração ocorre durante o
estado de carregamento inicial do jogo ou previamente ao carregamento, e online quando
ela a geração ocorre em tempo real [7].

Os algoritmos também podem ser determinı́sticos, se diante de uma mesma en-
trada sempre apresentarem a mesma saı́da, e estocásticos caso se tenha uma certa dose de
variação para a mesma entrada.

3. Objetivos

O projeto apresentado tem como objetivo analisar três algoritmos de geração procedu-
ral de nı́veis, a fim de identificar qual abordagem é preferida pelos usuário de um jogo
educacional. Além disso, estes algoritmos também serão comparados com nı́veis criados
manualmente, por um desenvolvedor de jogos, utilizados como baseline.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para atingir o objetivo estabelecido o jogo SpaceMath será utilizado como testbed. Este
é um jogo educacional sobre matemática, que contém uma versão estática, com 20 fa-
ses criadas por um desenvolvedor de jogos, e outra versão dinâmica, onda os nı́veis são
gerados proceduralmente por um algoritmo Construtivo similar ao descrito em [6].

Além disso, o algoritmo evolucionário Baseado em busca apresentado em [6] será
usado nas comparações, bem como um outro algoritmo ainda a ser escolhido.

Como a função dos algoritmos escolhidos é criar fases num nı́vel de dificuldade
em que o jogador continue se divertindo, o próximo passo é ajustar os algoritmos de forma
que a suas fases geradas considerem esse fator.

No que tange a comparação das propostas, a preferencia do usuário será o fator
principal. Para coletar essa preferencia, será implementado um sistema de coleta de votos.
O formato usado será a comparação todos contra todos, onde cada usuário jogará um fase
com um algoritmo e depois uma fase gerada com o outro e votará em qual prefere.

Com os dados coletados, será feito um relatório mostrando os resultados e com-
parando os algoritmos utilizados.

5. Cronograma de Execução

O perı́odo estimado para cada atividade a ser desenvolvida conforme o descrito nos Pro-
cedimentos metodológicos (Seção 4) está na Tabela 1.

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico e escolha dos algoritmos a serem utilizados;
2. Implementação dos algoritmos escolhidos;
3. Implementação do sistema de coleta de dados;
4. Pesquisa da opinião sobre o resultado de cada algoritmo;
5. Escrita do relatório final.



Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x
Atividade 4 x
Atividade 5 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com esse trabalho busca-se, através da comparação de abordagens já estabelecidas na li-
teratura, determinar qual delas é melhor, considerando como melhor o algoritmo que obter
suas fases preferidas em comparação as outras, em uma aplicação especifica. Além disso
esta pesquisa contribuirá para um projeto de mestrado identificando, entre as propostas
do estado da arte, qual delas é melhor para a aplicação analisada em ambos trabalhos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 04 de Maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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