
هاي هوش مصنوعي و يادگيري ماشين در و معرفي متداولترين روش Game AI در اين پايان نامه، ضمن نگاهي گذرا به تاريخچه

هاي مختلف هوش بازي هاي کامپيوتري، اقدام به طراحي و پياده سازي يک بازي مبارزه اي به عنوان بستري براي اعمال روش

ازي بر مبناي ب -است. براي اين منظور، يک مسابقه بوکس دو بعدي با نماي دوربين از باال مصنوعي و اصول برنامه نويسي شده 

توانند هوش مصنوعي هاي متفاوت براي عامل خود نوشته به شکلي شبيه سازي شده است که افراد مختلف مي - قديمي بوکس آتاري

است، به نحوي صورت گرفته است که به راحتي قابل  C#.NET زبانو با يکديگر به رقابت بپردازند. همچنين پياده سازي بازي، که با 

تغيير  XNA به +GDI توان بدون دستکاري ساير قسمت ها، ازارتقاء و توسعه است. براي مثال بخش نمايش انميشين بازي را مي

ش مصنوعي اسکريپت شده و ديگري داد. در ادامه دو هوش مصنوعي کامال مجزا براي بازي، يکي بر مبناي ايده سنتي و متداول هو

بر مبناي منطق فازي پياده سازي شده است. نهايتا با استفاده از يک الگوريتم هوش جمعي جديد بر مبناي الگوريتم زنبورها، 

پارامترهاي هوش اسکريپت شده بهينه شده است. در الگوريتم هوش جمعي جديد ارائه شده، زنبورها به گروه هاي مختلف تقسيم 

ه هاي نزديک بهاي دورتر از بهترين جواب پيدا شده، شعاع جستجو و تعداد جستجوگر بيشتري دارند. برعکس گروهشوند. گروهمي

بهترين جواب پيدا شده شعاع جستجو و تعداد جستجو گر کمتر و در عوض تعداد زنبور جمع آوري بيشتري دارند. نشان داده شده 

بسيار باال و دقت قابل قبولي برخوردار است. در قلب هوش مصنوعي فازي طراحي شده براي است که الگوريتم پيشنهادي از سرعت 

در بازي  راحتيبازي يک سيستم فازي سلسله مراتبي با مدل سوگنو وجود دارد. به موجب وجود اين سيستم خاص، تفکر انساني به

دهد؛ تنوع رفتاري هوش فازي بسيار تري را ارائه ميروانشود که هوش فازي يک بازي پياده سازي شده است. در پايان مشاهده مي

بيشتر از تنوع حرکات هوش اسکريپت شده است. اين تنوع باعث افزايش ميزان جذابيت و واقعيت پذيري بازي شده است به نحوي 

 .شودکه بازيکن انساني از بازي در مقابل هوش فازي خسته و دل زده نمي


