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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:

Примена еволутивних алоритама за процедурално генерисање садржаја у видео играма
Значај теме и области:
Процедурално генерисање садржаја у програмирању игара је начин да се креира велика
количина садржаја и да се обезбеди да објекти, ресурси, мапе или понашање ликова што
више личе на стварни свет.
Еволутивни алгоритми, као део вештачке интелигенције, представљају популационо
засноване метахеуристичке алгоритме оптимизације. Током свог извршавања
еволутивни алгоритми имитирају реалан свет и биолошке процесе.
Комбинујући ова два концепта могуће је направити занимљиву и паметну видео игру која
се прилагођава кориснику.
Специфични циљ рада:
Циљ овог рада је да покаже како се процедурално генерисање садржаја у видео играма
може унапредити коришћењем еволутивних алгоритама.
У раду ће кроз имплементацију једне игре са неограниченим кретањем (енг. infinit runner)
бити приказана употреба основних алгоритама за процедурално генерисање садржаја
игре, а који ће потом бити унапређени уз коришћење еволутивног алгоритма, како би се
обезбедило да игра буде интерактивнија и прилагођена за конкретног корисника. Рад ће
садржати и поређење основне и унапређене верзије игре.
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