
ВСТУП 

 

Останні роки Україна активно обороняється від агресора. Військовим 

потрібно активно вдосконалювати зброю, техніку, різноманітне обладнання та 

інше. Але варто звернути особливу увагу на імітацію бою. Загалом штаб імітує за 

допомогою карти можливі бої які можуть відбутися на тій чи іншій території. У 

військових називають «Військовою грою».  

Актуальність дослідження. Дана робота присвячена розробці імітаційно-

тактичної гри для військовослужбовців з використанням алгоритму пошуку в 

просторі станів. 

Мета та завдання дослідження. Метою проведення роботи є вдосконалення 

алгоритму пошуку станів у дереві рішень та розробка військово-імітаційної гри для 

військовослужбовців. 

Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно виконати низку завдань: 

 розкрити сутність імітаційного моделювання бойових дій; 

 проаналізувати сучасний стан імітаційного моделювання ЗСУ; 

 аналіз сучасних систем імітації бою; 

 розробити військову гру за допомогою Unity та WPF; 

 вдосконалити алгоритм пошуку в просторі станів; 

 створити математичну модель для моделювання атаки підрозділів. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом роботи є процес прийняття 

рішень під час військової операції, що грунується на виборі оцінки стану. 

Предметом є удосконалення алгоритму пошуку станів у дереві рішень. 

Наукова новизна та практична значущість результатів роботи полягає в 

наступному: 

 новий алгоритм пошуку в просторі станів дозволяє більш детально 

оцінити ситуацію за декілька кроків вперед; 

 досліджено та створена математична модель для аналізу втрат у деякий 

проміжок часу;



 

 нові алгоритми можна впровадити в імітаційну гру та використовувати їх 

для навчання військовослужбовців. 

Програмною системою можуть користуватись військовослужбовці для 

створення оптимальних військових тактик ведення бою з можливістю зменшити 

людські втрати. Математична модель зі зміною коефіцієнтів допоможе розрахувати 

можливі втрати у проміжку часу якщо відома кількість військовослужбовців. 

Структуру роботи складають вступ, три розділи, висновки, список 

використаної літератури, додатки. 

У першому розділі здійснено аналіз імітаційного моделювання бойових дій 

та сучасний стан систем якими користується Україна. Проаналізовані відомі 

системи імітаційного ведення бою та ігрові рушії для створення покрокової 

військової стратегії. 

У другому розділі описується технічна частина розробки програмної системи 

для імітації військового бою, запропоновано архітектуру програмної системи з 

описом бази даних, а також досліджено використання алгоритму пошуку в просторі 

станів. 

У третьому розділі передбачено висвітлення вдосконалення алгоритму в 

просторі станів з використанням дерева рішень та створення математичної моделі 

для підрахунку втрат військовослужбовців у певний проміжок часу. 

  



10 
 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ 

МОДЕЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ГРИ 

 

1.1 Імітаційне моделювання бойових дій 

 

1.1.1 Основи імітаційного моделювання 

Ефективності ведення бойових дій приділяється велика увага. Протягом 

багатьох років знання та вправне керівництво підлеглими командирами під час 

проведення бойових дій дозволяли зберегти багато життів не тільки підлеглих, але 

ще звичайних людей. Під час проведення бойових операцій вирішується доля 

держави. Досвід, який був здобутий у попередніх боях, передавався між 

поколіннями та постійно вдосконалюється у ході ведення бойових операцій, але 

ціна – це людські життя. 

На сьогодні, щоб підготувати майбутніх командирів, а також для 

прогнозування ходу бойових дій та його аналізу застосовується імітаційне 

моделювання [1]. Імітаційного моделювання дає можливість з більш меншими 

витратами фінансових ресурсів, відсутністю втрат зі сторони військовослужбовців 

та мирного населення вирішити поставлене завдання стає ефективніше. Командир 

може чітко вирішити те чи інше завдання з прийнятним обґрунтуванням в умовах 

штучно створеної бойової операції, або тактичної обстановки. 

Під час моделювання бойових операцій найбільш поширенішім стало 

імітаційне моделювання. Також можливе створення математичних моделей, а у 

бою можуть бути взаємодіяно велика кількість військової техніки та 

військовослужбовців, тому прорахувати математично стає складним. За 

допомогою імітаційної моделі можна вивчити ситуацію в цілому яка складається 

під час бойових операцій, з необхідним рівнем деталізації, з використанням різних 

проміжків часу. А створений сценарій бою дозволить багаторазово програти бій та 

поповнити дані, які необхідні для створення більш безпечної тактики ведення бою. 

Таким чином командування переходить від ведення реальних боїв на полі бою до 
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їх багаторазового використання за допомогою можливого використання сучасних 

технологій імітаційного моделювання. 

Моделювання – це метод рішення задач, з використанням якого обрана 

модель або система замінюється більш простою моделлю. Моделювання 

застосовують у випадках, коли досліджувану модель важко протестувати або 

фінансово недоцільно. 

Є математичне та фізичне моделювання. Прикладом математичної моделі є 

система яка описується за допомогою формул, а до фізичної моделі можна навести 

приклад дослідження сейсмостійкості будівель і споруд на етапі проектування або 

гідродинамічні дослідження на зменшених моделях кораблів [1]. Вид який більш 

менш підходить для математичної моделі може бути імітаційною моделлю.  

Імітаційна модель у нашому випадку є програмне забезпечення, яка 

відтворює відображає процеси у реальності. Імітаційна модель дозволяє отримати 

детальні статистичні дані при тестування системи з різним набором вхідних даних.  

На рисунку 1.1 зображена схема взаємодії імітаційної моделі та людини. 

Людина використовуючи модель вчиться та здобуває навички, вчиться на своїх 

помилках. 

 

 

Рисунок 1.1 – Взаємодія імітаційної моделі та людини 

 

Людина може втручатися у процеси військового імітаційного моделювання. 

Командир, який керує боєм, може робити ті чи інші ходи, як стратег, який робить 

свій черговий хід. Але потім настає зміна позиції реагуючи на цей хід. Наступний 
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хід командир робить вже з урахуванням зміненого бойового стану. Тобто, 

командир за допомогою програми, може робити ті чи інші рішення на бойовій 

місцевості та підпирати оптимальну тактику ведення бою. 

В процесі багаторазового повторення однакових дій людина отримає досвід, 

вчиться на помилках, а вони можуть бути свої та чужі і поступово оволодіває 

навиком прийняття рішень. 

Мета імітаційного моделювання полягає у створенні симулятора військових 

дій для відігравання сценаріїв та проведення на них експерементів. Таке сценарійне 

моделювання дозволяє відтворювати бої у різних часових проміжках. Ходом бою 

можна керувати і багато разів повертатися до моменту де командир зробив помилку 

і це є перевагою. 

Комп’ютерна імітація поширена у різних країнах світу при вивченні 

складних систем, тому вони мають наступні переваги: 

 імітація дає змоги зрозуміти проблему на початку розробки або 

проектування, тим самим, можна уникнути робити не потрібні проби та помилки 

під час яких витрачається фінансові та людські можливості; 

 є можливість досліджувати роботу системи під час будь-яких внутрішніх 

або зовнішніх умов, також тих, які не були використанні у реальних 

випробуваннях; 

 прогнозування поведінки системи у недалекому майбутньому з 

використанням імітаційної моделі стає реальністю, використовуючи параметри 

натуральних систем. Таким чином, ми можемо збирати дані у базу, а потім 

використовувати статистичний аналіз для корегування моделі; 

 при використанні імітаційних технічних систем скорочується час 

випробування, таким чином пришвидшується запуск у експлуатацію; 

 машинна імітація дає змогу штучним шляхом отримати  необхідні дані з 

реальних дій або процесів, тим самим з можливістю уникнути неможливих та 

дорогих випробувань у справжньому просторі дій; 
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 за допомогою цієї моделі можна робити будь-які експерименти, вони 

можуть бути уявні або реальні; 

 під час повторювання експериментів, у людей які користуються системою 

формуються опит для використання правильних дій у деяких ситуаціях. 

У найбільш інтелектуальних країнах світу, як приклад можна взяти США, 

Франція, Великобританія, Канада імітаційне моделювання бойових операцій є 

сильною стороною, за допомогою чого можливо здійснити швидку підготовку 

офіцерів які керують тактичними процесами в умовах динамічних обставин, які 

близько наближені до реальних бойових. Імітаційна модель дає можливість 

повторяти тренування солдатів не один раз і при цьому не витрачати фінансовий 

ресурс на інші засоби. Як результат скорочується час та фінансові витрати на 

підготовку військовослужбовців, а також можна уникнути можливі втрати або 

пошкодження бойової техніки.  

 

1.1.2 Імітаційне моделювання у збройних силах України 

 Наприкінці 60-х рр. імітаційне моделювання почало інтенсивно 

використовуватись у складних технічних системах (транспорт, бойові дії, 

медицина, економіка, космос й ін.). 

 Активно моделювання застосовувалось у вирішенні завдань радіолокації, 

протиповітряної оборони, розподілу ресурсів. 

 Україна вправно може використовувати системи імітаційного моделювання 

тому що вона має великий досвід їх створення та застосування. На сьогодні Україна 

почала створювати системи імітаційного моделювання з використанням сучасних 

та потужних комп’ютерів з останніми версіями відеокарти та процесорів, а досвід 

який отримали інші країни використовується в Україні. 

 Для ЗСУ розширюються можливість взаємодіяти з оборонними відомствами 

зарубіжних країн та відпрацьовувати різні завдання які будуть поставлені на 

офіцерів та солдат. В Україні вже створено центр імітаційного моделювання ЗСУ з 

сучасним обладнанням, що дає змогу якісно проводити комп’ютерні навчання зі 

штабами бригад та інших військових формувань. 
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 Одним із шляхів швидкої інтеграції імітаційного моделювання у процесі 

швидкої і бойової підготовки військовослужбовців є збільшення учасників з 

українського боку у щорічних навчаннях «Rapid Trident» (міжнародна миротворча 

операція з встановлення миру) [1]. Мета цього заходу у вдосконаленні 

використання взаємодії між країнами союзниками та застосування цих навичок для 

вдосконаленої комунікації між штабом та підрозділами. Також можливо 

використати отриманий досвід у миротворчих місіях та посилити бойове 

співробітництво між союзними країнами. Участь у таких навчаннях дасть не тільки 

підвищення взаємодії, але й побачимо проблемні питання, які не могли побачити 

до виконання завдань. 

 

 

Рисунок 1.2 – Карта для імітації військових дій 

 

На рисунку 1.2 зображена карта місцевості за допомогою якою офіцери 

навчаються пересувати підрозділи, тобто здійснюється імітація дій. 
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 Завдяки інтегруванню імітаційної моделювання, ЗСУ досягне якісного 

нового рівня, залучить до підготовки більше частин та стане менше втрат 

особовому складі та мирного населення. 

 Як висновок імітаційне моделювання у ЗСУ займає не останнє місце у 

системі підготовки військовослужбовців. Під час навчання використовується 

імітаційне моделювання за допомогою якого підвищується рівень професійної 

підготовки та взаємодії батальйонів, бригад. А з розвитком програмного 

забезпечення, імітаційна модель охопить більше видів зброї, військової техніки та 

формувань. 

 Більш перспективною моделлю є розробка програмного забезпечення які 

дають поради командирам приймати рішення під час операції. Такі програми з 

можливістю завантажувати карти місцевості та бойові документи дадуть 

можливість прорахувати декілька сценаріїв ведення бою, та обрати серед них 

оптимальний. 

 Досвід використання імітаційної моделі в союзних державах застосовується 

і в Україні. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки є імітаційний центр 

для підготовки військовослужбовців плануванню та ведення боїв. У зоні 

миротворчості іноземні та українські військові обмінюються опитом бойових дій, 

а цей опит є цінним, особливо якщо його використовувати у зоні операції 

об’єднаних сил на сході України. 

 

1.2 Аналіз сучасних тактичних військових ігор 

 

Сьогодні існує багато різноманітних тактичних ігор з можливістю 

планувати сценарії. Тактичні ігри можна поділити на 2 типи: спеціалізовані 

військові стратегії та ігри, які створені для звичайних людей. Різниця у них в тім, 

що у спеціалізованих військових стратегіях навчаються військовослужбовці і 

вони використовують імітаційну модель. Ці тактичні системи мають деталізовану 

інформацію про військове озброєння, техніку та інше. Самими популярними 
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системами є: JCATS, VBS. Серед звичайних ігор можна відмітити Arma та 

Wargame. 

 

1.2.1 Система імітаційного моделювання JCATS 

Військова система JCATS була створена Лабораторією Імітаційного 

Моделювання при Національній Лабораторії Лоренса Лівермола, США. Вона є 

однією з кращих систем тренажерів які представлені на сьогоднішній день. 

Дана система у ЗСУ знаходиться з 2000-х рр, але вона широко не 

використовувалась при проведенні наукових дослідженнях та використовувалась 

загалом для командно штабних навчань та тренування особового складу. 

Українські військові  побоювались її використовувати тому що для них це «чорний 

ящик». Також було порівняння зі звичайними комп’ютерними іграми які не мали у 

собі математичної моделі бойових операцій. Причиною цьому стало відсутність 

детальної інформації про цю систему. 

 

  

Рисунок 1.3 – Імітаційна система JCATS 

 

На рисунку 1.3 зображена програма JCATS з 2D картою для планування 

військових дій. 
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JCATS є програмно-модельованою системою яка дозволяє імітувати рішення 

різних бойових операцій, які виконуються підрозділами. Система використовує 

багатопроцесорні обчислювальні потужності які з’єднані в одну сіть. Це дозволяє 

пришвидшити швидкість обчислення імітаційних експериментів та вирішувати 

важкі завдання. Варто звернути увагу, що JCATS розподіляє навантаження на всі 

комп’ютери і якщо якийсь із них вийде з ладу, то не ніяк не вплине на роботу 

системи. 

Імітаційна система використовує об’єктно-орієнтовану архітектуру моделей 

яка забезпечую гнучкість. Це дозволяє легко використовувати додаткові модулі 

різної складності із окремих моделей (солдат, танк, літак та інші)[2]. 

У JCATS реалізована архітектура високого рівня та розподільче 

моделювання, тим самим забезпечивши надійний та швидкий зв’язок між 

моделями, а також покращити ефективність взаємодії різнотипних моделей. 

На рисунку 1.4 зображена схема передачі даних між клієнтами та сервером. 

JCATS має можливість використовувати VPN з’єднання для об’єднання 

комп’ютерів офіцерів які знаходяться далеко один від одного [2]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема передачі даних JCATS 

 

Імітаційна модель використовує ієрархічну модель яка складається з 2 рівнів. 
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Перший рівень – це детальний опис взаємодії об’єктів з використанням 

метода Монте-Карло. На цьому рівні враховується: 

 тип боєприпасів та їх радіус та сила ураження; 

 особовий склад та їх технічні характеристики зброї; 

 габаритний розмір об’єктів; 

 максимальна дальність та швидкість транспорту; 

 фактори, які впливають на рух об’єктів, характеристики місцевості, 

погодні умови, пора року, час. 

Цей рівень має ще багато інших факторів щоб імітувати максимально близько до 

реального середовища. 

 Другий рівень описує взаємодію організованих одиниць які представлені як 

системи які створюються від рівня роти та віще. 

 Таким чином, імітаційна система дозволяє використовувати різні рівні 

деталізації операції. Користувач може переходити від одного рівня до іншого коли 

захоче. У цій моделі може приймати участь 10 сторін конфлікту та мати до 8 видів 

зброї. Система дозволяє використовувати у операції до 60000 елементів, а 

максимальна площа бойових карт – 660660 кілометрів [3]. 

 Користувач може власноруч редагувати назви сторін, обирати погодні умови 

та інші характеристики за допомогою бази даних. 

 Якщо порівнювати JCATS з іншими комп’ютерними іграми, то система 

максимально близько забезпечує моделювання процесів реальності. Як приклад 

можна навести такі фактори [3]: 

 кожен солдат має рівень енергії який швидко використовується при 

важких працях (біг на гору, створення окопів); 

 чоловік не може пригнути 10 метрової висоти та не отримати ран або 

залізти у вікно маленького розміру; 

 зміна характеристик навколишнього середовища які пов’язані з погодою 

(туман є ознакою поганої видимості та час пори роки який змінює характеристики 

поверхні пересування); 
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 кожна техніка має свої можливості при використанні людьми. Вертоліт 

не може спокійно сісти у лісу, у бойової машини знизиться швидкість при переїзді 

річки, танк не може проїхати міст якщо максимальна маса перевищує допустиму. 

У користувача є можливість моделювати бойові ситуації близько до 

реальних. Він може переміщувати об’єкти різних розмірів, налаштовувати 

освітлення у приміщеннях, активувати можливість повного знищення споруд. 

JCATS також має модуль за допомогою якого можна створювати різноманітні 

будинки, населені пункти яких не має у базі даних. 

Імітаційна система JCATS може моделювати: 

 операції міжнародних сил; 

 операція які покликані на встановлення миру; 

 операція які діють на землі, у повітрі та морі; 

 антитерористичні операції; 

 логістичні операції забезпечення військ у тилу. 

На рисунку 1.5 зображена схема об’єднання солдат та техніки у підрозділи. 

Ці позначення використовує НАТО. 

 

 

Рисунок 1.5 – Позначення підрозділів 

 

Система імітаційного моделювання має за замовчування готові сценарії. 

Вона дозволяє користувачу редагувати готові навчальні сценарії у процесі 

моделювання дій. При проектуванні бойових операцій обов’язково необхідно 

вказувати відносини між учасниками та цивільним населенням. Розрізняють такі 

відносини: 
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 дружні, коли учасники вступають у альянс, до цього типу можна віднести 

миротворці операції; 

 ворожі, коли учасники ворогують один з одним; 

 нейтральні, коли учасники не мають ніякого відношення один до одного, 

до цього типу можна віднести цивільне населення. 

Під час планування операції створюється база даних технічних 

характеристик видів озброєнь та техніки. Ми можемо змоделювати окремого 

солдата або навіть армійський корпус. Кожна бойова одиниця у системі 

помічається спеціальним символом, який виводиться на екран. Після усіх 

налаштувань імітаційна система дозволяє нам об’єднувати солдат та бойову 

техніку у спеціальні підрозділи, частини, з’єднання або об’єднання. 

При проектуванні бойової одиниці, користувач може прописувати до техніки 

різне озброєння, датчики та декілька різних типів спорядження. Також уся техніка 

має параметри радіусу огляду та реакції. 

Під час бою є 4 етапи виявлення супротивника, а точніше їх ідентифікація: 

 перший рівень помічає ціль виявленою; 

 другий рівень повідомляє яка саме ціль, це може бути як танк, або солдат; 

 третій рівень ідентифікує тип техніки, наприклад танк Т-80; 

 останній, четвертий рівень помічає супротивника або нейтральну 

сторону. 

Імітаційна система JCATS дає можливість моделювати режими ведення бою, 

до них можна віднести автоматичний або ручний вогонь [4]. За допомогою цього 

моделювання можна налаштувати поведінку солдат у міській забудові або на 

відритій місцевості. Також може враховуватись смерть від дружньої бойової 

одиниці. Кожну бойову одиницю можна взяти у полон, не виключається 

можливості привласнити собі чужу зброю під час спецоперації, а також це спасе 

якщо у солдата закінчились боєприпаси. 

Кожна бойова одиниця має багато параметрів. Одним із головних 

інформативних параметрів можна відмітити – статус. Їх є декілька: 
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 ціль уражена; 

 ціль ушкоджена; 

 ціль знищена. 

У системі введені спеціальні символи які описують статус бойової одиниці: 

 S – ціль подавлено; 

 K – ціль знищена 

 M – у цілі знищена маневреність, вона не може більше швидко 

пересуватись; 

 F – ціль більше не може атакувати; 

 W – агрегат або одна бойова одиниця більше не може атакувати; 

 MF – об’єднує попередні M та F; 

 KM – об’єднує попередні K та M. 

На рисунку 1.6 зображені позначення у системі імітування JCATS. 

 

 

Рисунок 1.6 – Позначення статусів у JCATS 

 

Кожна армія без логістики не може вести бойові дії, тому у системі було 

реалізовано інженерне забезпечення, а також можливість вести ремонт 

пошкодженої бойової техніки та лікувати солдатів. 
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Важливою особливістю імітаційної системи є можливість моделювання 

бойових дій на місцевості, а не на звичайній карті. Це дає змогу використовувати 

природні або штучні об’єкти які впливають на можливість стріляти, знаходити 

одразу супротивника. До особливостей можна віднести ще можливість створення 

багатоповерхових будівель з підвальними приміщеннями, що дасть змогу імітувати 

реальний об’єкт, та спланувати наступальні дії. 

 Увесь процес бою може бути записаний на сервер, а потів проаналізований 

командуванням. Це дає змогу виявити помилки та опрацювати детальний план на 

інші наступальні дії спецоперації. Після проведених досліджень з солдатами можна 

вказати на те, що рівень підготовки користувачів швидко підвищується під час 

використання імітаційної системи JCATS [4]. 

 Отже JCATS – це імітаційна система за допомогою якої можна керувати 

різноманітними даними і яка має три головні функції: 

 застосування статичних сценаріїв або створення особистих з детальним 

налаштуванням; 

 весь процес створення моделі відбувається у режимі реального часу; 

 після завершення бою, командування та солдати можуть проаналізувати 

результати сценарію та з часом спланувати декілька планів щоб покращити режим 

ведення бою. 

 

1.2.2 Симулятор військового бою Virtual Battle Space 

 Virtual Battle Space дала (VBS) є одним із масштабних імітаційних проектів у 

світі. Ця система широко використовується в арміях країн НАТО. За допомогою неї 

можливо підготувати військовослужбовців різних спеціальностей. VBS є 

тренажером ведення війни у різноманітних умовах спецоперацій. 

 Ця система використовується для підготовки та тренування завдань та є 

тривимірною програмною симуляцією військової підготовки від першої особи. 

VBS забезпечує захоплююче візуальну графіку з використанням детальних 

сценаріїв та добре обробленим ландшафтом місцевості [5]. 
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 VBS має акредитацію на проведення більше ніж 100 завдань з комбінованої 

підготовки озброєнь від рядового солдата на цілої роти. 

 Нижче наведу декілька прикладів використання VBS які стануть завданням 

для майбутніх користувачів [6]: 

 інтеграція вогневої підтримки; 

 провести режим нападу; 

 провести режим захисту території; 

 встановлення оглядовий пост; 

 захід на зачищення будівель; 

 проходження перешкод противника; 

 проведення розвідки; 

 проведення охорони конвою; 

 проходження блокпосту; 

 провести артилерійську атаку; 

 виконання повітряних військових місій. 

На рисунку 1.7 зображений вхід у гру. У користувача є можливість 

тренуватись по сценарію, зайти у глобальну мережу та інші корисні функції [7]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Головне меню VBS 
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Першим замовником цієї системи була американська армія. VBS має 

розширені можливості, які відображають перехід армії від рішучих дій до 

поглибленого мислення. Попередні версії програми використовувались у розробці 

спеціальних місій війни у Афганістані та Іраку з акцентом повстанців. 

Тому у новіших версіях VBS зберігається можливість протидії повстанцям 

або терористам та забезпечується створення комбінованих сценаріїв з більш 

високоточною зброєю. До VBS входять різний спектр пакетів для тренувань та 

можливості повного занурення у віртуальну середу для рішучих дій підготовки 

військовослужбовця. 

Армія продовжує проваджувати ігровий рушій в декількох тренажерах щоб 

охопити як можна більше солдат. Використання цього рушія забезпечить 

поглиблену інтеграцію солдат у симуляцію та забезпечить масштабні вправи з 

використанням декількох моделей тренажерів. 

VBS є менш дешевшим та більш ефективним заходом під час навчання тим 

самим дозволяє військовослужбовцям та офіцерам займатися різними завданнями 

на рівні ходьби або повзання біля окоп. Симулятор дає змогу солдатам на офіцерам 

вирушати на тренувальний захід з більш високим рівнем підготовки, зменшуючи 

ресурси, необхідні для досягнення таких навиків традиційним шляхом [6]. 

Симуляція дає змогу розвернути колективну підготовку в спеціалізованих 

центрах моделювання бою з можливістю підключити до 200 комп’ютерів. Кожен 

військовослужбовець грає за комп’ютером за спеціальним сценарієм. Сценарії 

можуть бути різноманітні, від зачищення будівель до супроводження конвоїв. 

Головна мета  - покращити спілкування, стратегічне мислення та прийняття рішень. 

Загалом на ринку зараз є 3 версії системи. Четверта версія тільки буде 

впроваджуватись у війська США. Більшість країн які використовують Virtual Battle 

Space є 3 версія з 2013 року. Розробники зараз активно займаються розробкою 

четвертої версії, а кодова назва VBS STE. 

Від VBS1 до VBS 3 спостерігались постійні вдосконалення, але ігровий 

рушій залишався колишній з невеликими оновленнями. Розробляючи VBS STE 
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було створено абсолютно новий ігровий рушій. Найбільша відмінність полягає у 

тому, що симулятор тепер буде підтримувати усю планету за допомогою 

рендерінгу всією Землі. Також було впроваджено AI, який розробники створювали 

на протязі 5 років, тим самим це дозволить реалізувати динамічний штучний 

інтелект. Можливість рендерінгу усієї планети дало великий шаг у створені 

масштабних сценарії ведення бою. Наприклад у VBS3 доводиться створювати або 

завантажувати певну місцевість, яка б була дуже обмежена у пересуванні 

користувачів. 

 

 

Рисунок 1.8 – Вікно логування VBS 

 

На рисунку 1.8 зображена система логування дій які відбуваються у VBS. 

Вона допомагає після бою аналізувати дії військовослужбовців і знаходити та 

виправляти помилки у наступних бойових імітаціях. 

З точки зору навчання, більш імітовані середовища віртуально середи 

приносять більш користі. Користувачі можуть змоделювати більш реалістичний 

діапазон озброєння. У VBS3 відомий моделюванням танків та піхоти, але не мав 

повноцінною підтримки для моделювання авіації. Тому підтримка усієї планети 
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дасть можливість технології польотів бути біль гнучкою та охопити більш спектр 

операцій з взаємодією піхоти та авіації. 

Офіцер який використовує VBS першим ділом починає проектувати 

універсальний сценарій ведення бою і у нього є підлеглі рядові солдати. Кожен 

військовослужбовець має свою задачу яку потрібно виконувати. Штабний офіцер 

починає писати сценарій та віддає його досвідченому користувачу цієї програми. 

Він у свою чергу починає за допомогою допоміжних модулів втілювати сценарій у 

програмний код або робити це за допомогою візуального програмування. Звісно, у 

цій системі є вже готові сценарії, але потрібно щоб воїни могли тренуватись у 

різних ситуаціях. Після тренувань виводиться загальна статистика бою яка 

зображена на рисунку 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Вікно статистики VBS 

 

Щоб обробляти велику кількість інформації з усієї землі, потрібно потужні 

комп’ютери. Тому розробники працюють над тим, щоб перенести потужності у 

хмари. Першим цю ідею було запропоновано армією США. Після усіх розробок, 

користувачі отримають систему як Google Maps. Просто вистачить ведення місця 

знаходження і система швидко перенесе тебе у цю точку. 
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На рисунку 1.10 зображений лаунчер гри за допомогою якого можна 

налаштувати сервер та увійти у гру. Клієнт може використовуватись як сервер і 

клієнт, тобто є можливість приєднатись у сесію до товариша за сусіднім столом. 

 

 

Рисунок 1.10 – Лаунчер входу VBS 

 

Армія США хоче розробити це моделювання у єдиному сховищі місцевості. 

І всі, хто буде використовувати модель США, будуть застосовувати єдине 

віртуальне сховище даних, і назва цій системі Synthetic Training Environment. 

Це є велике замовлення від армії США. Bohemia Interactive Simulations разом 

з маленькою компанією розробляє це велике замовлення з використанням 
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прототипних технологій. До того ж, це нова версія VBS STE, потрібно займатись 

не тільки створенням імітаційного рендерінгу землі, а й ще використовувати хмарні 

технології. Приклад використання технології рендерінгу землі зображений на 

рисунку 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 – Рендер землі у VBS 

 

VBS STE – це не система яка створюється щоб випустити її у магазин 

компанії. Перш за все ведеться розробка конкретно для армії США. З 

використанням хмари є можливість підключити набагато більше людей. У системі 

буде продемонстровано використання до 3 мільйонів осіб. Звісно, це штучний 

інтелект у віртуальному просторі. І це все можна зробити завдяки масштабування 

хмар. 

Обмеження у використанні хмар зараз не відомі, але у планах розробників 

досягти позначки у 1000 чоловік. Це характерно до відомих багатокористувацьких 

онлайн ігор. Таким чином, Bohemia розробляє багатокористувацьку онлайн гру для 

військовослужбовців. 

Використання AI завжди є проблемою. Зараз є проблемою розробити 

розумний штучний інтелект який буде вміти думати самостійно у бойовій грі. У 
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попередніх серіях системи VBS1-VBS3 розробники користувались AI [7], який був 

розроблений дочірньою компанією Bohemia Interactive у комерційні грі Arma. VBS 

STE має удосконалений інтерфейс в порівнянні з попередніми версіями, приклад 

нового UI зображений на рисунку 1.12. З новим інтерфейсом простіше робити 

тригери для AI. 

 

 

Рисунок 1.12 – Інтерфейс редагування VBS 

 

Треба зазначити що Bohemia Interactive Simulations була дочірньою 

компанією Bohemia Interactive до 2012 року. Загалом Bohemia Interactive – це ігрова 

компанія та видавець відеоігор, які зосереджена на військовій імітації війни для 

комерції. 

Комерційна версія гри добре підходить для звичайних гравців. Тактики які 

використовує AI добре підходять щоб зімітувати користувацькі сценарії ведення 

бою. Але ця система не підходить для військових. Після аналізу цієї проблеми, було 

вирішено розробити ігровий рушій з нуля. Як за основу потрібно було покласти 

військову доктрину і правила ведення війни тим самим навчати військовий 

штучний інтелект. 
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Штучний інтелект який створювався для Arma який має назву Arma, 

створений без використання і без підтримки військової доктрини, і практично зараз 

не можливо його модифікувати щоб працював з використанням доктрин. Штучний 

інтелект у VBS є ще напівавтоматизованим. Їм потрібно вказувати деяку вказівку 

щоб правильно відпрацювати і зробити корисну роботу. Аналізуючи опит всіх 

видавництв, ніхто не зміг побудувати повністю автономний інтелект, який міг 

використовувати доктрину, тому що існує багато додаткових змінних, які може 

вирішити лише людина. 

Використавши попередній опит була створена система під назвою VI. Вона 

забезпечує нові можливості штучного інтелекту для VBS3. Ця система заснована 

на деревах поведінки. Розробники створюють десятки тисяч видів поведінки, і вони 

мають за мету переписати весь штучний інтелект і додати цю систему у неї. На 

рисунку 1.13 зображений процес створення сценарію з використанням 

налаштування тригерів які будуть використовувати штучний інтелект при 

прийнятті рішень [7]. 

 

 

Рисунок 1.13 – Режим планування дій у VBS 

 

Після завершення цієї розробки, офіцери зможуть створювати більш 

правдоподібні напівавтоматичні спецоперації. Штучні інтелект у лиці військових 
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рухається та обдумає тактику як реальна людина. Завдяки цьому можна проводити 

завдання наближеним до вчення.  

Коли штучний інтелект запрацює у нових версіях програми і він почне 

використовувати ігрове середовище, тоді розробники запустять штучне навчання  

для вдосконалення штучного інтелекту. А машинне навчання – це великий скачок 

для розробників AI, тому що можна накопити велику базу даних і корисно їх 

використати. Тому після слідкування та обробки великої кількості інформації від 

тисячі солдатів за певний відрізок часу, з’явиться велика база, якою можна навчити 

штучний інтелект.  

Одним з важливих поведінок є супроводження конвою, те як солдат виходить 

з автомобіля та інше. Доктрини США та Франції відрізняються, також 

відрізняється військова техніка. Фактично, французька армія будує величезну 

кількість французьких поведінок ведення бою за допомогою модулю VBS.І робить 

це досить успішно, тим самим покращуючи систему. 

У старого штучного інтелекту не було можливості мати динамічну поведінку 

для роботи у населених пунктах або очищення групу будівель. З новим AI все стало 

набагато краще. Інтелект більш плавно розрахує ситуацію навколо себе, зможе 

атакувати з маленьких зазорів у кімнатах та працювати у команді. Однак не все так 

легко як здається. У реальному житті зачистка кварталу проходить на протязі 2-3 

днів, тому що це досить складно. Ось тому не можуть відмовитись від 

півавтоматичного контрою над AI. Людському користувачу ще потрібно приймати 

складні рішення, а на машину покластися не вийде. 

В завершенні про штучний інтелект можна сказати що розробники пробують 

створити абстракте мислення на який здатний військовий користувач, виконуючи 

бойове завдання. AI складно адаптувати до реальний військових сценаріїв тому що 

існує багато змінних. 

На рисунку 1.14 зображена система Reconfigurable Virtual Collective Trainer 

за допомогою якого можна літати на літаках або гелікоптерах. Це дозволяє у повній 

мірі зосередитись на виконанні поставлених завдань. 
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Рисунок 1.14 – Імітація польоту на гелікоптері за допомогою VBS 

 

Новою розробкою компанії є віртуальні війни за допомогою VR, AR, MR та 

XR пристроїв. Система VBS Blue IG – це високопродуктивний рендер на всю землю 

[7]. За допомогою нього можна згенерувати 3D цілоземні зображення, призначенні 

для всього вектору підтримки боїв на суші, повітря, моря та космосу для 

колективних та індивідуальних боїв. Також не маловажливим є підтримка 

інфрачервоного та нічного бачення сцен. Розробники можуть використовувати 

високоточні супутникові знімки та рельєф місцевості з перепадати вершин. Як 

говорилось раніше, це стало можливим завдяки використанню хмарних технологій, 

тому що без них важко зберігати такий об’єм інформації та обмінюватись з 

клієнтами. 
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1.3 Сучасний стан ігрових рушіїв 

 

Сьогодні комп’ютерний світ відеоігор дуже змінився якщо порівнювати з 

2005-2010 роками. Дедалі більше компаній розробників ігор починають 

використовувати вже готові ігрові рушії для створення власних ігрових проектів. 

Звісно є великі гіганти ігрового світу які створюють власні ігрові рушії щоб 

задовольнити власні потреби яких не вистачає у сучасних рушіях. 

Під час вибору ігрового рушія, було проаналізовано два найбільш 

популярних ігрових рушія – це Unreal engine та Unity. 

 

1.3.1 Unreal Engine 4 

Unreal Engine – це ігровий рушій, який допомагає нам створювати ігрові 

проекти. Це рушій складається з декількох компонентів, які працюють злагоджено 

для керування грою. За допомогою великої кількості допоміжних інструментів та 

редакторів дає нам змогу організувати свої ідею та маніпулювати ними, щоб 

створити ігровий геймплей. 

До компонентів ігрового рушія входять рушій фізики, звуку, графіки та 

онлайн модуль. 

Звуковий модуль відповідає за музику та звуки у грі. Її інтеграція у систему 

Unreal допомагає нам зчитувати на відігравати велику кількість форматів звукових 

файлів тим самим покращити реалістичній ігрової середи. Навколишні звуки 

завжди знаходяться на задньому плані гри. Звукові ефекти можуть повторювати за 

допомогою тригерів або виклику з коду [8]. 

При розробці лісової атмосфери розробник може поєднувати звуки птахів, 

дерев, вітру. Ці звуки можуть буди поєднані на грати на задньому фоні коли гравець 

знаходиться у лісі. Повторювальні звуки можуть використовуватись при 

пересуванні гравця, а цей звук може бути різний в залежності від поверхні на якій 

знаходиться користувач. Одноразові ефекти такі як вибух якогось об’єкту може 

бути пов’язаним з викликом спеціального сценарію у грі. Отже у Unreal звукова 
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система працює за допомогою Sound Cue користування якої зображена на рисунку 

1.15. 

 

 

Рисунок 1.15 – Система Sound Cue 

 

Двигун фізики є одним з немало важливим фактором при обранні ігрового 

рушія. У реальному житті об’єкти керуються за допомогою фізики. Об’єкти 

взаємодіють один з одним та приводяться у рух по закону Ньютона. Всі об’єкти 

також підкоряються законам гравітації та теорії загальної відносності Ейнштейна. 

В ігровому світі, щоб усі об’єкти які знаходяться у сцена реагували як у реальному 

житті, повинні мати програмну систему. Таку програму розробила компанія 

NVIDIA з їх фізичним двигуном PhysX [8], який використовується для розрахунків 

фізичної взаємодії об’єктів. Тому наявність такого рушія зосереджує розробника у 

створені ігрового контенту, а не на розрахунках фізичних формулах. 

Графічний двигун відповідає за відображення на екран монітора або іншою 

ігрової консолі. Цей рушій відповідає за рендер, він приймає всю інформацію зі 

сцени, наприклад це може бути колір, геометрія, освітлення та в результаті 

враховуючи різноманітні фактори відображає нам основну готову картину гри. 

Графічний рушій проводить масштабні обчислення у фоні використовуючи всю цю 
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інформацію перш ніж вивести зображення на екран. Потужність ігрового рушія 

впливає на якість виведення картинки нашої сцени. Графічний ігровий рушій 

Unreal має здатність виводити на екран фотореалістичні зображення, але для цього 

необхідно потужний ігровий комп’ютер, обов’язково з кращою відеокартою. 

Здатність ігрового рушія оптимізувати сцену та виконувати величезну кількість 

обчислення враховуючи додаткові фактори освітлення в реальному часі дозволяє 

розробникам створювати ігрові проекти ААА класу. Графічний рушій підтримує 

DirectX 11, OpenGL та JS з WebGL [8]. 

Unreal Engine має зручну систему ведення. За допомогою неї користувач 

натиснувши клавішу, дія передається до ігрового персонажа. Ігрова система має 

фреймворк який відстежує хід гри та його правила. Такі класи як GameState, 

PlayerState та GameMode встановлюють особливі правила та контролюють сцену. 

Розробники ігрового рушія розробили за замовчуванням AIController за допомогою 

якого можна приділити об’єкту людини базових функцій. Це дає неабиякий старт 

початковим розробникам які бажають створити свою першу гру. Взагалі створена 

система дає змогу повністю налаштувати поведінку ігрового користувача з 

динамічним використанням анімації. 

Світло є одним із потужних інструментів при створенні гри. Використанню 

цього інструменту немає меж. За допомогою нього можна зосередити увагу 

користувача на особливому предметі. Unreal Engine пропонує деякий вибір типів 

світла. Це Direction Light, Point Light, Spot light та Sky Light [8]. 

Користуючись різними типами освітлення можна створити реалістичні тіні. 

Вибираючи тип світла можна обрати настрій освітлення, це особливо помітно у 

жанрах жахіття, або у комедійних іграх, де гравцю гра піднімає настрій. Ігрова 

сцена має 2 типи освітлення: 

 статична; 

 динамічна. 

Статичні тіні можна заздалегідь створити спеціальний рендер який 

збережеться у файлі, а надалі буде завантажуватися без розрахунків. Динамічні тіні 

змінюються під час гри та є більш дорогими для розрахунків процесора. 
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До цього моменту було описано внутрішні головні характеристики ігрових 

модулів. Тепер можна звернути уваги на різноманітні редактори які є у Unreal 

Engine, наприклад редактор Material зображений на рисунку 1.16. 

 

 

Рисунок 1.16 – Редактор Material 

 

У ігрового рушія є ряд редакторів, які допомагають розробнику створювати 

ігри. За замовчуванням Unreal Editor є редактором Unreal Engine та запускається 

після обраного типу проекту у лаунчері. Цей редактор має доступ до таких 

редакторів як Meterial та Blueprint system який зображений на рисунку 1.17. 

Unreal Editor надає візуальний інтерфейс з різними вікнами перегляду. За 

допомогою цих вікон розробник може імпортувати, редагувати, додавати різні 

компоненти у сцену. Інші підсистеми виконують спеціалізовані дії над об’єктом 

під час чого використовуються додаткові їх характеристики які можуть значною 

мірою вплинути на ігровий всесвіт. Редактор від Unreal Engine це чудова система 

для дизайнерів. Система допомагає з великою зручністю переміщувати об’єкти, 

керувати геймплеєм без обов’язкових змін у код. Для створення дизайну рівню не 

потрібно чекати програміста поки він налаштує середовище для створення нового 

ландшафту та навколишнього середовища 
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Рисунок 1.17 – Редактор Blueprint 

 

Редактор матеріалів дає можливість надавати об’єктам унікальний колір та 

твердість. Unreal Engine використовує затінення кольорів на фізичному рівні, тому 

вони мають більш реалістичний вид. Цей кольоровий інструмент дає можливість 

дизайнерам створювати дивовижні кольори без використання спеціальних 

додатків. 

Редагування звукової доріжки у редакторі відбувається за допомогою Sound 

Cue Editor [8]. Це зручний інструмент для роботи з різними видами звуків. За 

допомогою нього можна запускати, зупиняти, приглушувати звукові доріжки. 

Самий передовий інструмент у ігрових рушіях це Blueprint. Unreal Engine – 

це перший у світі двигун який застосував цю систему у себе. Усі звикли створювати 

додаткову логіку за допомогою програмного коду, але за допомогою blueprint цього 

можна не робити. Цей інструмент дає можливість за допомогою візуального 

програмування створити різноманітну логіку. Тобто, звичайний ігровий дизайнер 

без навиків програмування може створювати ігрову логіку перетаскування 

спеціальний блоків та створенням зв’язку між ними. Ця можливість означає що нам 

не потрібно писати та витрачати час на компіляцію коду. Зараз програміст може не 

відволікатись на створення легких скриптів для взаємодії об’єктів, а більш 

зосередитись на написанні більш важких функцій для гри. Під час розробки за 

допомогою цього інструменту, розробник краще бачить  усю бізнес модель методу 

обробки інформації, та легко може вносити корективи. Цю систему можна 
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використовувати динамічно без компіляції. Усі компоненті є модульними, можна 

як додати так і видаляти їх не хвилюючись щось пошкодити. 

Під час презентації ігрового рушія, Unreal зробила великий подарунок 

розробникам. Вона виклала сорцевий код у публічний доступ. Розробники можуть 

з легкістю подивитись на код і якщо необхідно запропонувати внесення змін щоб 

покращити його роботу. Функціональні можливості редактора можна розшири і 

налаштування для створення будь-якої гри. Розробники Unreal Engine добре 

попіклувались про розробників які пишуть на C++. За допомогою клавіші Reload, 

інструмент моментально компілює скрипт на відтворює результат у грі тим самим 

прискорює розробку. Клацнувши по об’єкту на сцені розробник переходить до коду 

у Visual Studio та може вносити корективи. 

Коли ми запускаємо ігровий рушій, нас зустріне лаунчер з вибором версії і 

чітко відображені проекти які можна створити. Цей лаунчер також забезпечує 

доступ до Marketpalace, місяця де можна завантажувати або купувати різноманітні 

доповнення для майбутньої гри. Це може буди предмети, ігрові об’єкти, blueprint 

скрипти або c++ код. 

Після запуску необхідної версії ігрового рушія з’являється вікно з вибором 

типу гри, яку ми можемо створити. Це дає швидкий старт для створення гри не з 

самого початку та дає можливість легко познайомитись з самим редактором. Нам 

надають вибір створити 2D або 3D гру. Від вибору цього режиму змінюється ракурс 

камери та дає розуміння як створювати гру з 3D сценою або стратегію 2D. 

Після обрання проекту завантажується головне вікно редактору. Зручність 

полягає у тому, що користувач може налаштувати вікна як йому заманеться. 

Розробники ігрового рушія хотіли угодити різним спеціальностям, наприклад 

програмістам, дизайнерам, звуковикам на іншим, які звикли використовувати свій 

підхід до розробки контенту [8]. 

Також зручним інструментом у редакторі є доступ до редагування самого 

об’єкту. Користувач має можливість відкрити будь який об’єкт у 3D вимірі та 

редагувати його контури як у звичайному 3D редакторі. Звичайно, це не зрівняється 

з такими програмами як 3d max або cinema 4d, але це дає великий шаг у 
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пришвидшенні розробки гри. Якщо дизайнеру потрібно ввести невеликі зміни у 

предмет, він може не просити про це 3d мастера, а з легкістю використати редактор 

об’єктів. Але розробники створюють плагіни для графічних програми, як приклад 

можна навести Maya, який зображений на рисунку 1.18. 

 

 

Рисунок 1.18 – Плагін Unreal для Maya 

 

Як і у всіх редакторів Unreal Engine має 4 головних сцени. Вони можуть бути 

змінені на розсуд користувача. На одному вікні може відображатися реальна сцена 

з рендером, а в інших контурне представлення об’єктів з різними ракурсами 

камери. 

 

1.3.2 Unity3D 

Unity – це кросплатформенний ігровий рушій від компанії Unity Technologies. 

Історія початку розробки цього інструмент цікава. Двоє розробників захотіли 

створити власну гру і для цього необхідно було розробити власний ігровий рушій. 

Після створення гри з ігровим рушієм, вони зрозуміли що створювати ігри їм не 

цікаво, а зосередились на покращенні ігрового рушія. Так і почалася історія цього 

редактору для створення ігор. 
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Unity є умовно безкоштовних ігрових рушієм. Якщо ви не маєте преміум 

доступу, який необхідно купувати, то на початку буде логотип компанії Unity. 

Купивши розширену версію, ви зможете прибрати логотип на використовувати 

темну версію редактору з додатковими можливостями. 

Ігровий рушій використовує компонентно-орієнтований підхід до розробки 

ігор [9]. Все в грі – це об’єкт, до якого ми можемо додавати компоненти бізнес 

логіки. Якщо ми хочемо створити користувача, то першим ділом ми додаємо об’єкт 

GameObject, а потім додаємо компоненти управлення за допомогою клавіатури або 

миші. Такі компоненти ми можемо додати до об’єкту необмежену кількість, 

головне щоб вистачило потужності комп’ютера. 

Цей процес може збити з толку звичайного користувача без програмний 

навичок, тому що нормальну гру без програмування не можливо створити. Щоб 

об’єкти в точності функціонували як ви хочете, потрібно написати власні 

компоненти та додавати їх до об’єктів. Використовуючи термінологію Unity, 

компоненти називають скриптами, а пишуться вони на мовах високого рівня C# або 

JavaScript, також є Boo, але його майже не використовують [9]. 

Написання своїх компонентів – це досить не легке заняття. Щоб змогти 

створити компонент, користувачу потрібно мати деякі навички програмування на 

обраних мовах, або на більш схожих з подібних синтаксисом. Звичайно можна 

обійтись без мов програмування, але якість гри сильно впаде. 

Ігровий рушій добре підходить для створення середніх по важкості проектів 

для комп’ютерів або мобільних пристроїв. Створенню гри розробнику допомагає 

магазин додатків, ще називають ассет. У ассети входять скрипти, моделі, 

зображення написані розробниками Unity або іншими авторами які вирішили 

заробити на цьому. 

Початківцю буде легко почати створювати гру з допомогою великою 

спільноти розробників яка постійно зростає. Це дасть змогу вирішити будь-які 

проблеми які виникли під час розробки якогось компоненту або гри в цілому. 

Для розробки проектів AAA класу, ігровий рушій не рекомендують, тому що 

інструмент використовує JIT компіляцію [9], що притаманна C#, і це досить 
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повільно ніж використання C++. Тисячі об’єктів на одній сцені можуть сильно 

сповільнити рендер кадрів гри, або зовсім зупинити гру. Скоріш за все це більше 

залежить від професіоналізму розробника. У різник руках, гра може по різному 

відтворюватись у сцені. Але цим розробникам потрібно багато деталей 

переписувати у самому ігровому рушію. Для цього Unity має пакет для великих 

ігрових компаній та відриває для них частину сорцевого коду. Але таке слід робити 

лише при створені величезних ігрових проектів [10]. 

Однією з особливостей Unity є список підтримуваних платформ де може 

запускатися гра. Ігровий рушій працює майже всюди – на комп’ютерах (Windows, 

Linux, Mac), Android, IOS, SmartTV та браузер, приклад зображений на рисунку – 

1.19. Але не все так просто як здається на перший погляд. Якщо розробник працює 

над чимось специфічним для Android, то треба готуватись написати частину коду 

на Java. А зібрати гру для IOS вийде лише на MacOS X. Але це скоріше обмеження 

самого Apple. 

 

 

Рисунок 1.19 – Платформи для компіляції гри 

 

Останні розробки додають до Unity підтримку VR та AR технологій. Також 

був доданий спеціальний інструментарій для створення ігор з цим направлення.  

Unity має доволі зручний Drag and Drop інтерфейс до якого людина звикає 

доволі швидко. Unity інтерфейс розбити на декілька головних вікон [9]: 
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 Hierarchy; 

 Scene; 

 Inspector; 

 Project; 

 Toolbar. 

Вікно Hierarchy відображає назви всіх об’єктів на сцені які можна з легкістю 

групувати та переходити у два натискання мишки. За допомогою Scene можна 

дивитись на сцену з різних ракурсів камери. Inspector відображає усі параметри 

виділеного об’єкта з можливістю ввести зміни, а також додати новий компонент. У 

вікна Project відображається всі матеріали, папки, файли проекту. А toolbar зберігає 

у собі усе меню інструментів. 

Ігровий рушій як і інші підтримує фізичну рушій від NVIDIA, а саму PhysX. 

До речі, Unity вдається добре використовувати цей фізичний рушій у своєму ядрі 

програми, тому у розробників майже немає проблем з реалістичністю фізики у 

іграх. Варто відмітити, що NVIDIA випустила NVIDIA Flex, який Unity незабаром 

введе у свій ігровий рушій. За допомогою цього рушія, розробники зможуть 

створювати реалістичну тканину на людях. Це дасть великий шаг до створення 

більш реалістичних ігор [10]. 

До головних базових компонентів можна віднести такі колайдери: 

 Box collider; 

 Sphere collider; 

 Character collider; 

 Mesh collider; 

 Wheel collider; 

 Terrain collider. 

Ці колайдери використовують для надання об’єктів фізики. Character collider 

був створений спеціально для ігрових персонажів. За допомогою нього персонаж 

по всьому тілу має тверде тіло яке може взаємодіяти з іншими об’єктами. Якщо 

графічний дизайнер створив об’єкт важкої форми, то слід для нього 



43 
 

використовувати Mesh collider, що правильно охопити об’єкт фізичною твердістю. 

А при створенні землі на якій можуть пересуватися інші моделі, використовують 

Terrain collider. 

Створювати анімації можна декількома способами. Перший – це створення 

анімації у спеціальних програмах, наприклад 3d max або Cinema 4d, а другий – це 

використовувати сам ігровий рушій Unity. 

Матеріали як і у Unreal мають велике значення. Накласти колір на об’єкт без 

матеріалу не можливо. Для початку потрібно створити матеріал, а потім зробити 

імпорт зображення для накладання на матеріал. За допомогою інструменту 

матеріалів, у розробників є можливість створювати унікальні кольори з 

використанням шейдерів, приклад використання редактору матеріалів на рисунку 

1.20 [9]. 

 

 

Рисунок 1.20 – Редактор матеріалів 

 

Шейдерам приділяють велику увагу якщо потрібно підвищити якість 

рендеру, або зробити більш реалістичні сцени гри. Їх можна програмувати у самому 

редакторі Unity, а код пишеться на спеціальній версії С++, який створений 

спеціально для шейдерів. У безкоштовній версії у розробників не має можливості 
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у повній мірі використовувати редактор шейдерів, залишається лише купувати у 

магазині або купувати розширено версію Unity. 

Unity має важливі особливості у вигляді систем Occlusion Culling та Level of 

Detail. Ці два модулі дозволяють знизити навантаження на центральний процесор, 

тому що вони більш точніше аналізують сцену і роблять чітку деталізацію.  

Технологія Occlusion Culling не візуалізує усю геометрію та колайде які не 

бачить гравець, тим самим не дає процесору працювати в холосту та 

використовувати процесорну потужні даремно. 

Технологія Level of Details візуалізує об’єкти які знаходяться далеко від вас 

спеціально підготовленими об’єктами з більш легкою моделлю. Чим менше у 

об’єкта вершин, тим менше часу потрібно відеокарті на візуалізацію. За допомогою 

цієї технології можливо розробити навіть AAA гру з реалістичною графікою, але 

все одно, рівні розробника потрібен бути високий щоб гра не втрачала кадри в 

секунду. 

 

 

Рисунок 1.21 – Діаграма послідовності 

 

Кожна розробка у команді повинна використовувати систему збереження 

версій Git. Розробники Unity піклуючись про свої користувачів впровадила модуль 
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для ведення версій змін проекту гри. Ігровий рушій використовує BitBucket для 

версифікації компонентів. На рисунку 1.21 зображена UML діаграма послідовності 

роботи BitBucket з Unity Cloud [9]. 

За останні роки все більше людей починають користуватись VR гарнітурами, 

тому Unity підтримує гарнітури різних компаній. VR підтримується у ігровому 

рушії за допомогою плагінів, але у цьому є свою мінуси: 

 кожен VR має свою версію плагіну; 

 плагіни можуть мати конфлікт між собою; 

 підтримувати декілька пристроїв дуже важко; 

 оптимізація ігрового рушія неможлива з використанням плагінів. 

Unity VR дає можливість користуватись API безпосередньо у самому 

середовищі Unity. Розробники можуть спокійно створювати ігри для різних 

шоломів не розмірковуючи про сумісність пристроїв та плагінів. А розробники 

ігрового рушія спокійно вводити модифікації до ядра без можливості падіння гри. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ГРИ 

 

2.1 Технічний опис проекту військової гри 

 

Коли мова йде про створення архітектури програми або гри, під цим, мається 

на увазі декомпозиція програмного забезпечення на модулі або підсистеми. Зараз 

не існує загального терміну «архітектура програмного забезпечення». Але коли 

діло доходить до практики, то для більшості розробників зрозуміло який код є 

добрим і поганим. 

Добра архітектура це преш за все корисна архітектура, за допомогою якої 

процес створення гри стає більш прости та ефективним. Модульну програму 

розробнику легше доповнювати та змінювати без великих втрат часу на 

переосмислення усієї системи [10]. Тому важливо завчасно спроектувати 

правильну архітектуру програмного забезпечення та гри. 

При розробці корисно мати технічний дизайн документ. У ньому є корисні 

пункти якими ми будемо користуватись під час розробки гри. Деякі з них: 

 короткий опис гри; 

 мінімальні системні характеристики системи; 

 сторонні продукти які будуть використовуватись при створенні гри; 

 інструменти (git, ide); 

 архітектура усієї системи; 

 опис UI та UX; 

 список можливостей з застосуванням механік гри; 

 вимога до контенту гри. 

Як доповнення, цей документ може мати такі пункти: 

 оцінка важкості завдань; 

 які способи дебагу будуть використовуватись у системі; 

 які стандарти будуть використовуватись при програмуванні, можливо 

ввести свої; 
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 опис компіляції, інсталяції проекту та інше. 

 

2.1.1 Аналіз вимог 

Проектуючи гру, було обрано розділити систему на 3 проекти, а саме: 

 клієнт гри; 

 інструмент запуску та налаштування; 

 сервер гри. 

Клієнт та інструменти завантажуються на комп’ютер військовослужбовця за 

допомогою інсталятора. Гра створюється не для публічного використання, тому 

необхідно застосувати шифрування для таблиці ураження. 

Клієнт гри використовується для відображення ігрового процесу та 

керуванням ігровими підрозділами у момент гри. 

Імітаційна система військової гри повинна мати такі функції: 

 мати у файловій системі підготований ігровий контент; 

 зберігати детальну інформацію бою між двома супротивниками; 

 надати доступ до ігрового контенту гри; 

 реалізувати механіку гри яка описана у дизайн документі; 

 надати можливість користувачу налаштовати підрозділи; 

 надати можливість користувачу створювати сценарії ведення бою; 

 надати можливість користувачу редагувати та додавати нові види 

озброєння.  

При проектуванні системи враховувалась думка офіцерів які працюють у 

сфері імітаційного моделювання. Був запропонований концепт гри у вигляді 2д 

тактичної гри. 

Сьогодні в імітаційному центрі підготовки навчають офіцерів як стратегічно 

правильно проектувати військові бойові дії на спеціалізованій карті місцевості. 

Штабний офіцер готує сценарій бою, а потів молоді офіцери починають грати у гру 

за обраним сценарієм. 
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Тому у військовій грі повинна бути покрокова система бою, щоб офіцери 

мали час на планування майбутніх дій. Після закінчення бою необхідно 

проаналізувати всю битву та знайти можливі помилки і для цього імітаційна 

система повинна мати систему перегляду історії бою з усіма втратами і 

підрахунками. 

 

2.1.2 Технології 

Наступним кроком розробки військової гри є вибір та застосування 

технологій. Під час опису гри створюються завдання які необхідно виконати під 

час усього часу розробки. Для вирішення тих чи інших завдань обираються 

спеціальні технології. 

Ігровий рушій для імітації ігрової стратегій був обраний Unity. Військова гра 

використовує 2d карту та графіку, тому систему не буде використовувати у великих 

масштабах відео розрахунки. 

Використовуючи головні можливості архітектури Unity, а саме систему 

компонентів, можливо використовувати модульну структуру при проектуванні 

підрозділів. Підрозділ може мати декілька компонентів, а саме: 

 компонент, який вирішує роль користувача; 

 компонент пересування; 

 компонент застосування озброєння та різноманітних характеристик. 

Досвідчені користувачі можуть проектувати сценарії бою використовуючи 

редактор. Ігрові об’єкти можливо пересувати за допомогою інструментів 

переміщення. 

При створенні гри нам необхідно мати багато шаблонів підрозділів для 

тестування бою. У цьому нам допоможе система Unity Prefabs. За допомогою неї 

можливо створювати заготовки підрозділів з різними характеристиками та 

зберігати їх у проекті. Потім у різний момент часу можемо використати під час 

відігравання сценарію бою, або тестування та налаштування вогневої потужності 

озброєння. Unity Prefab дозволяє зберігати весь GameObject зі всіма компонентами. 

Якщо ми змінили будь-яку характеристику у префабі, то це вплине на всі схожі 
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префаби у грі. Це зручно, якщо ми використовуємо у грі багато однакових 

підрозділів, і в усіх необхідно змінити декілька властивостей. 

У військовій імітаційній грі очікується підтримка мережевої гри. Щоб 

допомогти інтегрувати цю системи у гру, Unity пропонує використати Unity 

Networking. Це API високого рівня для створення багатокористувацьких ігор. Він 

спроектований на транспортному протоколі та обробляє багато задач у реальному 

часі які необхідні для багатокористувацької системи. Unity Networking підтримує 

любий тип топології мережі та дозволяю клієнту бути як сервером так і клієнтом. 

Але ми при розробці будемо використовувати свою систему зв’язку з 

сервером за допомогою TCP протоколу. Нам необхідно бути на 100% впевненими, 

що наш ігровий пакет надійшов до серверу цілий та не ушкоджений. Від цього 

залежить правильність розрахунків бою [11]. 

Використовуючи колишній опит при створенні багатокористувацьких 

онлайн ігор, для створення інструментів налаштування системи гри був обраний 

WPF. За допомогою цієї технології можна створити UI зі зручним UX. Звичайно, у 

цьому проекту можливо використати WinForm технології, але останнім часом 

Microsoft все більше переходить на UWPF застосунки, тому технологічно не 

вигідно її використовувати [11]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема прив’язки даних 

 

Зручність використання WPF також полягає у використанні патерну MVVM 

при проектуванні інструментарію. MVVM дає змогу зв’язати інтерфейс та контекст 

класу. На рисунку 2.1 зображений приклад прив’язки даних. Це дасть змогу 
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створювати модульний інтерфейс з реалізацією декількох класів контекстів з 

різною тематикою бізнес-логіки. 

Можна також не використовувати цей патерн, не буде лишнього коду та код 

буде більш зрозумілим, але це спрацює у маленьких проектах. Як тільки програма 

стане більше, логіка застосунку буде використовуватись по всьому інтерфейсу, а 

потім увесь проект перетворюється на важко підгримуваний моноліт. А щоб 

вносити зміни у моноліт, розробнику легше переписати заново, чим пробувати 

вносити зміни [12]. 

Проектуючи програму, будемо додержуватись такої методики: 

 створити модель; 

 створити інтерфейс; 

 з’єднати інтерфейс та модель. 

 

2.1.3 Архітектура військової гри 

Проаналізувавши тематику військового діла та можливих місць застосування 

програми, було вирішено зробити клієнт гри самостійним з можливістю 

підключитись до віддаленого сервера. 

Створюючи архітектуру усієї системи було виділено основні критерії для 

написання коду [11]: 

 ефективність системи; 

 гнучкість системи; 

 можливість удосконалення та розширення системи; 

 можливість супроводження з дотримуванням правил SOLID [13]. 

Ефективність в першу чергу дає змогу вирішувати завдання у різних умовах. 

Сюди можна віднести безпеку, можливість впоратись з великим навантаженням 

(масштабованість). 

Якщо система має гнучкість то ми з легкістю зможемо вдосконалювати її, 

редагувати або додавати новий функціонал без змін самого ядра. Гнучкість системи 

прискорює реалізацію тих або інших нововведень. Розробник краще зможе оцінити 
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важкість завдання, тому що модульність дає можливість не думати багато о деталях 

ядра. Зміна одного фрагменту методу або функції системи не повинно ніяк 

впливати на інші компоненти [14]. На початковому етапі є смисл написати базовий 

функціонал системи, який необхідний у першу чергу. 

У військовій грі основними компонентами, які грають важливу роль у 

дієздатності системи є: 

 застосунок який скомпільований за допомогою Unity; 

 інструментарій налаштування який використовує WPF; 

 сервери для підтримки багатокористувацької логіки; 

 база даних. 

Всього буде створено 4 серверних застосунку для підтримки військової гри, 

а саме [12]: 

 login server; 

 connector server; 

 game server; 

 helper server. 

Таке розподілення серверної логіки було зроблено через можливість 

масштабованості системи та використання не тільки одного застосунку у випадку 

падіння серверу. Таку систему можна винести у Docker та підключити сервери один 

до одного. 

Login server використовується для авторизації користувачів у грі, перевірка 

правильності даних та логування у базу даних інформації входу. 

Connector server використовується для пошуку та підключення до ігрового 

серверу. Такий режим підключення дасть змогу використовувати на сервері не 

тільки один ігровий сервер, а набагато більше в залежності від потужності серверу. 

Game server використовується для обробки ігрової логіки. У ньому 

зосереджена усі бізнес-процеси тактичної гри. Ігрових серверів може бути багато. 
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Helper server використовується для допомоги у обробці важких запитів до 

бази даних. За допомогою нього, можна розвантажити ігровий сервер від безлічі 

запитів до бази даних. Детальну схему представлено на рисунку 2.2[14]. 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема взаємодії серверів 

 

Обмін інформацією здійснюється за допомогою спеціальних пакетів. Перед 

відправкою усі дані шифруються за допомогою AES кодування. У такій 

послідовності зв’язку серверів, клієнт знає тільки про login server та game server. 

Інструментарій налаштувань, а саме «Wargaming starter» застосовується у 

вигляді лаунчеру. При створенні гри, можна було запобігти використання 

лаунчеру. Він створюється для можливості зручного конфігурування ігрових 

параметрів без знаходження у грі. Коли користувач знаходиться у ігровому режимі, 

йому буде важко редагувати параметри з точки зору UX. З можливістю 

використовувати сервер та базу даних, користувач може редагувати параметри гри 

у файловій системі та у самій базі даних. Все буде залежати від режиму 

використання. Якщо офіцер знаходиться в окопі, там не буде часу підключитись до 

серверу та зчитувати актуальну інформацію. Завжди має бути запасний варіант у 

використання офлайн версії гри.  
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2.1.4 Створення топографічної карти місцевості 

Головне завдання при розробці тактичної військової гри є створення 

топографічної прив’язки координат до системи координат комп’ютера. Але 

виникає проблема з роботою радянської системи координат СК-42. Багато 

військових карт місцевості використовують саме цю систему для координації дій 

військовослужбовців. 

Для роботи цієї системи використовувався метод проектування земної 

поверхні на площину, а названий у честь німецьких вчених Гауса-Крюгера. 

СК-42 це поперечно-циліндрична проекція еліпсоїда Красовського. 

Сьогодні країни швидко розвиваються і виникає глобалізація багатьох 

процесів. В різних країнах використовують не однакові системи координат, тому 

ускладняється координація військових з різних країн. Країни СНГ використовують 

систему на основі якої лежить еліпсоїд Красовского, а світ використовую геоїд. 

Тому на картах та у програмах різних країн одна точка на карті буде 

відображати різну інформацію і виникає проблема у швидкості перетворення 

координат з різних систем. Найбільш популярною і всесвітньо прийнятою 

системою координат є WGS84. 

Програмою будуть користуватись військові у яких майже всі карти 

використовують систему СК-42. Їм потрібно завантажити скановану карту у 

програму та зробити певні налаштування. Сканований файл має близько 3000х3000 

пікселей. 

Користувач повинен обрати крайні точки карти, а саме кут сітки та 

розрахувати їх модуль. Із цих точок ми розраховуємо коефіцієнти афінного 

перетворення, а потім використати метод Крамера. 

Використовуючи ці розрахунки нам вдалось зробити топографічне 

перетворення СК-42 до WGS84, на рисунку 2.3 можна побачити у грі точну 

прив’язку координат вікна до системи СК-42 [15]. 

Налаштування топографії можна зберігати на комп’ютері та 

використовувати їх при наступному запуску програми. Але виникає проблема у 
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використанні топографії при онлайн грі. Серверу потрібно знати вид місцевості 

розташування підрозділів та однаково для всіх передавати інформацію клієнтам. 

Може виникнути проблема з синхронізацією карт висот і після цього гра буде 

з помилкою розташування. 

 

 

Рисунок 2.3 – Вивід координат у грі системи СК-42 

 

Проаналізувавши проблеми онлайн гри, було вирішено розробити серверний 

файл висот карти. За допомогою неї усі користувачі будуть отримувати від серверу 

достовірну інформацію розташування та не можливо буде підробити карту висот. 

Серверний файл має бінарну структуру. Кожен піксель у файлі займає 4 

байти для параметру місцевості. 

Місцевість можна розділити на такі види: 

 звичайне поле; 

 ліс; 

 болото; 

 озеро; 

 річка; 

 дорога; 

 зона з обмеженим доступом. 
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В залежності типу місцевості змінюється характеристики озброєння 

підрозділів. У відкритому полі діє коефіцієнт атаки 1.0, а у лісі 0.8. Так само і у 

болоті, швидкість пересування солдат та техніки помітно знижується у порівнянні 

з дорогою або полем. 

Для налаштування параметрів місцевості створений програмний продукт, за 

допомогою якого можливо кольорами помічати на карті зони місцевості. Також є 

можливість збереження файлу у формат BMP та відредагувати його у зручному 

редакторі зображень. 

Але ці параметри впливають тільки на швидкість пересування та у деяких 

випадках на силу ураження зброї. У військових є САУ за допомогою яких вони 

можуть атакувати далеко віддалені цілі. При наведенні на ціль приймає участь 

карти висот. Тому для забезпечення реалістичності військової гри створюється 

серверний файл висот місцевості. Загалом військові мають усю сітку висот, її 

можливо буде завантажити та підв’язати до карти. 

 

2.1.5 Опис бази даних 

Для сервера була обрана MySQL база даних. Вона має малий розмір та легка 

у розгортанні на любій операційній системі. Гра має не великі обсяги інформації 

для обміну тому база не сильно буде навантажена. Стратегія є покроковою, тому 

звернення до бази буде у момент ходу гравця та у деяких випадках авторизації та 

завантаження. 

Для підтримки функціоналу були створені такі таблиці: 

 bg_user; 

 t_users; 

 t_zonedata; 

 t_weapon; 

 t_unit_sign; 

 t_template_unit; 

 t_template_unit_ppl; 
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 t_damage. 

На рисунку 2.4 продемонстровані таблиці у програмі Navicat. 

 

 

Рисунок 2.4 – Таблиці зі зв’язками 

 

Кожен користувач повинен бути  авторизований у грі. Перед початком 

адміністратор повинен його зареєструвати для можливості входу. Для збереження 

даних користувачів використовується таблиця bg_user, структура зображена на 

рисунку 2.5. Саме до цієї таблиці звертається з запитом login server для перевірки 

даних користувача, та дає дозвіл на вхід та підбір серверу. Таблиця bg_user має такі 

поля: 

 user_code – індекс з первинним ключем; 

 enabled – активність аккаунту користувача; 

 user_id – логін користувача; 

 passwd – пароль доступу до аккаунту; 

 active_time – остання дата авторизації; 

 create_date – дата створення аккаунту. 
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Рисунок 2.5 – Параметри таблиці bg_user 

 

Сервер може працювати 24 години на добу, тому він має список активних 

користувачів які знаходяться у грі. Ігровому серверу не обов’язково зберігати 

інформацію о активних користувачах, тому цю інформацію зберігає таблиця t_users 

зображена на рисунку  2.6 та яка має такі поля: 

 a_index – індекс з первинним ключем; 

 a_idname – логін користувача; 

 a_regi_date – дата авторизації; 

 a_end_date – дата виходу з гри; 

 a_server_num – номер ігрового серверу; 

 a_zone_num – номер ігрової локації. 

 

 

Рисунок 2.6 – Параметри таблиці t_users 

 

Варто звернути увагу на поля a_server_num та a_zone_num. Game server може 

працювати не тільки один. За допомогою налаштувань Connector server знаходить 

усі ігрові сервери на виводить їх гравцю. Під час обрання серверу, ігровий 
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порядковий номер записується у таблицю. Адміністратор може з легкістю 

відстежити місце перебування гравця.  

Офіцери можуть завантажувати у гру різноманітні карти місцевостей, їх 

може бути десятки. Тому було створено нумерацію локацій яка буде записуватись 

у поле a_zone_num. 

Для ігрових локацій створена спеціальна таблиця з описом усіх параметрів. 

Відомо, що карта місцевості має два файлу налаштування, а саме зони перешкод та 

карта висот, тому шлях до цих даних повен зберігатись у таблиці t_zonedata, яка 

зображена на рисунку 2.7 та має такі поля: 

 a_zone_index – індекс з первинним ключем; 

 a_name – назва карти; 

 a_width – ширина карти; 

 a_height – висота карти; 

 a_attrmap – шлях до файлу перешкод; 

 a_heightmap – шлях до файлу висот. 

 

 

Рисунок 2.7 – Параметри таблиці t_zonedata 

 

У військовій тактичній грі битва ведеться між різними підрозділами. Вони 

можуть мати різну кількість складу солдат з будь-яким озброєнням. Це озброєння 

зберігається у таблиці t_weapon та має такі поля: 

 a_index – індекс з первинним ключем; 

 a_name – назва озброєння; 

 a_airborne_unit – ознака повітряного режиму; 
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 a_bombardment – ознака можливості бомбардування; 

 a_speed – максимальна швидкість; 

 a_fire_range – максимальна дальність ураження; 

 a_view_range – максимальна дальність знаходження ворога; 

 a_crew – максимальна кількість екіпажу; 

 a_pax – максимальна кількість завантаження людьми. 

У таблиці на рисунку 2.8 були створені поля для повітряного режиму ведення 

бою, але у даній версії програми вони не будуть реалізовані. Для застосування їх у 

грі необхідно ввести додатковий режим розрахунку часу на хід, тому що літаки 

швидко літають і виконують операцію. 

 

 

Рисунок 2.8 – Параметри таблиці t_weapon 

 

Кожен підрозділ має офіційне позначення на карті військової гри. Вибір 

позначки може залежати від техніки та офіцерського складу. У програмі 

WargamingStarter створена можливість створення власних зображень підрозділів. 

Офіційні зображення були вивантажені з колекції НАТО. Користувачам 

залишається обрати зображення підрозділу та написати його найменування. Дані о 

нових зображеннях зберігаються у таблиці t_unit_sign який зображений на рисунку  

2.9 та має такі поля: 

 a_index – індекс з первинним ключем; 

 a_name – назва підрозділу; 
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 a_description – опис підрозділу; 

 a_unit_size – розмір підрозділу; 

 a_red_id – індекс зображення червоного підрозділу; 

 a_blue_id – індекс зображення синього підрозділу. 

 

 

Рисунок 2.9 – Параметри таблиці t_unit_sign 

 

Кожен підрозділ має визначену кількість людей та техніки. Користувач може 

налаштовувати ці дані у таблиці t_template_unit та t_template_unit_ppl. Ці таблиці 

працюють у зв’язку один до багатьох. Таблиця t_template_unit має такі поля: 

 a_index – індекс з первинним ключем; 

 a_name – назва підрозділу; 

 a_unit_sign – індекс підрозділу у базі; 

 a_unit_size – розмір підрозділу; 

 a_unit_ppl_id – індекс за допомогою якого таблиця зв’язується з 

t_template_unit_ppl. 

Зв’язок виконується з таблицею списку, який вміщує підрозділ, та має такі 

поля: 

 a_index – індекс з первинним ключем; 

 a_weapon_id – індекс з таблиці озброєння; 

 a_count – кількість озброєння або людей. 

Підрозділ може мати різну кількість людей. Таблиця t_weapon має запис з 

AK-47. Якщо користувач додає до підрозділу AK-47, то він має на увазі людину з 

автоматом. Так само діє з гаубицями, тільки людей буде більше, тому що цю зброю 
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можна використовувати у парі з іншими військовослужбовцями. А самі таблиці 

зображені на рисунку 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 

 

У реальному плануванні дій, генштаб веде свою статистику ураження. Ця 

інформація є засекреченою, тому для гри було створено максимально наближена 

таблиця. Вона може доповнюватись додатковими даними які будуть додані у 

таблицю t_weapon. Сама таблиця ураження називається t_damage та має такі поля: 

 a_index – індекс з первинним ключем; 

 a_weapon_id_1 – перший індекс з таблиці озброєння; 

 a_weapon_id_2 – другий індекс з таблиці озброєння; 

 a_rate – коефіцієнт шкоди. 

Ці значення дадуть алгоритмам гри більш точно розраховувати вірогідності 

влучення по цілі. Поле a_weapon_id_1 атакує по a_weapon_id_2, а _rate зберігає 

коефіцієнт можливої шкоди по об’єкту який знаходить у a_weapon_id_2. 
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2.1.6 Прототипування 

Не варто описувати архітектуру до початку створення гри, тому що деталі 

проекту показуються на етапі її створення. Під час розробки ігор завжди надходять 

нові ідеї та дуже часто вони змінюються. Потому під час написання диплому буде 

створений прототип гри. Це дозволить перевірити та протестувати завдання які ми 

перед собою поставили та дасть можливість зрозуміти як саме повинна виглядати 

архітектура гри. Під час розробки продукту, варто використовувати обраний 

шаблон проектування. 

Під час розробки прототипу реалізуються тільки базові елементи ігрової 

механіки та контенту. На цьому етапі можуть додаватись нові ідеї та змінюватись 

існуючі. Розробник тестує свої розробки під час чого може виявити різноманітні 

помилки. 

Після змін робиться спеціальна версія гри та надсилається на тестування 

військовим. Це дасть змогу побачити гру з іншої точки зору та при необхідності 

ввести деякі зміни. 

Після тестування військових та внесення змін у завдання, можна почати 

деталізовано проектувати систему та реалізовувати нові ідеї у ігровому процесі. 

Під час проектування слід дотримуватись SOLID для зручної реалізації модульної 

архітектури. Але варто бути уважним, тому що можливе використання цих 

принципів у місяцях де вони будуть тільки заважати. 

 

2.2 Застосування пошуку в просторі станів  

 

До цього параграфу був описаний процес створення програмного 

забезпечення та гри. Ідея військової гри полягає у тому, щоб допомогти офіцеру 

робити правильний хід при створенні тактики ведення боя. Тренуватись офіцеру 

допоможе штучний інтелект (ШІ) який використовує дерево рішень з 

застосуванням пошуку в просторі станів [16]. 



63 
 

Полігон для тестування військової гри виберемо матрицю 20х20. Це буде 

карта маленького розміру у якій ми зможемо перевіряти алгоритм у дії та 

налаштовувати його для впровадження в покрокову гру на Unity. 

Щоб створити штучний інтелект для військової гри треба виділити основні 

логічні дії бота. ШІ має відомий набір дій на першому рівні дерева. Серед цих дій 

ШІ повинен обрати найкращий варіант з поточної ігрової ситуації. Необхідно 

створити алгоритм з параметрами, який буде впливати на вибір ігрового бота. 

ШІ робить симуляцію ходу у себе у пам’яті, а результатом такої роботи буде 

зміна середовища у інший стан системи [16]. Такими темпами ШІ буде шукати 

оптимальний шлях для руху у грі. Новий стан аналізується системою та надає йому 

деяку оцінку. 

Після розрахунку всіх оцінок, бот буде вирішувати що йому робити далі у 

нинішній ситуації та формує список дій або кроків. 

Коли будуть підраховані усі оцінки у гілці, остаточка оцінка повертається у 

батьківський елемент та порівнюється з іншими оцінками гілок і нам залишиться 

тільки обрати гілку з максимальною оцінкою дій. 

Щоб бот міг обрати правильний шлях дій, йому потрібно оцінювати 

ситуацію. ШІ аналізує різноманітні ігрові параметри та інших гравців. Основні 

параметри можна представити у вигляді списку: 

 кількість життів; 

 позиція на карті; 

 дія зони; 

Кількість життів може оцінюватись власне та союзників. Союзника перевіряє 

якщо він знаходиться близько і він бачить ворога. Залежність життів союзників 

лінійна. Також оцінюється життя ворогів, але формула розрахунку оцінки інша. 

Позиція може бути оборона або атакуюча. Було обрано найкращу позицію 

для атаки – це 2 підрозділи знаходяться поруч і на оптимальній позиції для атаки 

по ворогу. Можливо додати у розрахунок САУ, але для початкового проектування 

підійде тільки піхота або танки.  Найкраща позиція для оборони коли 2 підрозділи 

союзника близько до тебе та мають оптимальну кількість життів. 
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Дія зони може бути різною і залежить від атаки або оборони. Якщо потрібно 

атакувати ворога, то краще це робити з краю лісу, тим самим позиція не буде 

розкрита. Але якщо бій буде вестись у лісу з обох частин, це не найкращий варіант, 

тому що коефіцієнт атаки знижується. Зони можуть бути такі: 

 ліс; 

 відкрита місцевість; 

 болото. 

Більше зон вводити немає сенсу, тому що після завершення тестування, 

алгоритм буде переноситись у саму гру. А після вводу нових зон, знадобиться 

тільки протестувати з різними оцінками. 

Від кожної гілки повертається масив значень розрахованих оцінок: 

 zoneRate – числові показники дії зони; 

 attackPosRate – числові показники атаки; 

 defencePosRate – числові показники захисту; 

 healthRate – числові показники життя. 

Кожна оцінка додається та виходить сума якості кроку дій. Це значення може 

бути використано штучним інтелектом або офіцером, який включить режим 

допомоги ШІ. 
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РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТАКТИЧНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ГРИ 

 

3.1 Вдосконалення алгоритму пошуку станів у дереві рішень 

 

Розробляючи військову гру треба було знайти алгоритм для рішення 

завдання по оцінці ситуації у зоні покрокових дій. Зону бойових дій можна 

представити у вигляді матриці. 

Офіцер який робить крок у грі спочатку аналізує ситуацію навколо своєї 

позиції, а також розраховує можливі наслідки ходьби у тому чи іншому напрямку. 

Для допомоги по наданню оцінки ситуації можна використати дерево рішень з 

пошуком стану. Оцінка допоможе у вирішені вибору оптимального рішення при 

нападі або обороні. 

 Під час підбору алгоритму була протестована класична модель пошуку станів 

[17]. Її можна представити у вигляді дерева рішень на рисунку 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Дерево рішень з оцінками 

 

Алгоритм пошуку виконує послідовну перевірку станів у заданому просторі 

з ціллю знайти рішення. Вони повинні бути як можливо ефективними і не 

приводити до комбінаторного вибуху [19]. Тому алгоритм можна поділити на 2 

види: 
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 алгоритм повного перебору; 

 алгоритм евристичного пошуку. 

Алгоритм повного перебору послідовно перебирає усі стани до тих пір, поки 

не буде знайдене оптимальне рішення. До нього можна віднести алгоритми пошуку 

у глибину або пошук у ширину [18]. 

Алгоритм евристичного пошуку перебирає стани, опираючись на додаткову 

інформацію. Це дозволяє виключити рішення які є безперспективними і обрати 

найбільш оптимальні. Як приклад, можна вибрати алгоритми променевого або 

жадібного пошуку [20]. 

Аналізуючи побудоване дерево рішень на рисунку 3.1 можна прийти до 

висновку, що воно нам не зовсім підходить для вирішення завдання. Та оцінка яка 

поступає до кореня не дає опису повної інформацію по гілкам. 

Військова гра залежить від тактики, тому потрібно більше факторів опису 

ситуації, основуючись на яких офіцер зможе обрати правильний шлях. Тому для 

рішення цієї проблеми було вирішено розділити оцінки на декілька категорій. 

Під час проектування тактики потрібно брати в увагу різноманітні бойові 

обставини. Це може бути погода, простір, бойовий стан підрозділів та інше. 

 

 

Рисунок 3.2 – Модифіковане дерево з оцінками станів 
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На рисунку 3.2 зображено дерево яке створено на методу розділу оцінки на 3 

фактори: 

 оцінка атаки; 

 оцінка захисту; 

 оцінка стану підрозділів. 

Ці оцінки можуть допомогти обрати офіцеру правильний хід у грі. Це може 

бути тактичний наступ або оборона. Також в увагу можна взяти життя підрозділів, 

для підрахунку яких входить стан обраного підрозділу та команди, а також 

підрозділів ворога який знаходиться у радіусі ураження зброї. 

Військові користуються спеціалізованою літературою для ведення бойових 

дій на відкритій місцевості. У ній вказуються стратегії для офіцерів які керують 

підрозділами, тому у грі не будуть атакувати ворога якщо оцінка атаки покаже 

високе значення. У таких ситуаціях потрібно враховувати усі фактори для 

досягнення військової мети з малими втратами, а ще краще, без людських жертв. 

Для вибору правильної стратегії були створені формули для розрахунку 

оцінок під впливом різних факторів. У формулі 3.1 представлений розрахунок 

оцінки стану підрозділів які знаходяться в союзі. 

ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑐ℎ

𝑐ℎ𝑚
∗ 110.                                              (3.1) 

Для розрахунку оцінки життя союзників береться поточне життя союзника 

ch та ділиться на максимальну кількість життя союзника chm та множится на 

константу. 

Розрахунок для підрозділів супротивника відбувається за формулою 3.2. 

ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = exp (
𝑐ℎ

𝑐ℎ𝑚
∗ 3) ∗ 15 − 200.                                    (3.2) 

Позначення для ch та chm однакове з формулою 3.1, але береться до уваги сили 

ворожих підрозділів. При повному обсязі життів відміняється приблизно однакова 

кількість балів яка додається за підрозділ союзників. Чим нижче кількість життів у 

підрозділу супротивника, тим більше балів набере ця ситуація. На рисунку 3.3 

можна побачити графік функції з інтервалом від 0.0 до 1.0 по осі поточного життя. 

При низькій кількості життів бали будуть не додаватись, а відмінятись. 
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Рисунок 3.3 – Графік функції оцінки життів супротивника 

 

Далі потрібно розрахувати оцінку для нападу та захисту підрозділів. 

Підрахунки атаки відбуваються за формулою 3.3. 

𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 0.3 − |md − cd| ∗ 0.03 − B ∗ 0.05.                              (3.3) 

Розрахунок ведеться з урахуванням відстані до найближчих союзників з 

можливістю атаки. Значення md – це максимальна дистанція ураження, cd – 

дистанція до союзного підрозділу, а B може мати 0 або 1, в залежності від зони. 

Зона може бути заблокована, або мати місяця в яких неможливо пройти солдатам 

або техніці. Схожа формула 3.4 для оборони, але має інші константи. 

𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑐𝑒𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 0.5 − |md − cd| ∗ 0.05 − B ∗ 0.125.                              (3.4) 

Розрахувавши всю суму по кожному фактору, можна вияснити яким шляхом 

найкраще можна походити. Сума береться від усіх можливих ходів та повертається 

у корінь, звідки вирішується хід. 
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3.2 Дослідження розрахунку атаки однакових типів військ 

 

Створюючи гру розробнику потрібно проводити симуляцію кроків для 

створення якогось балансу. Під час битв підрозділів треба знаходити математичну 

модель щоб вірно розраховувати втрати і у який проміжок часу. Тому була створена 

математична модель для спрощеного моделювання атаки підрозділів. Нижчі будуть 

представлені тільки базові формули розрахунків втрат. 

У параграфі будуть представлений безперервний підхід, тобто сили 

ворогуючих підрозділів представлені у вигляді безперервних величин, а їх бій 

проходить у безперервний проміжок часу. Це рішення дозволяє скористатися 

методами математичного аналізу і отримати рішення на поставленні запитання. За 

допомогою цих розрахунків можливо зрозуміти багато о завданні військової битви. 

Початковими даними для симуляції битви є ворожі підрозділи з певною 

кількістю солдат або бойової техніки. Звісно є випадки зустрічі різнорідних армій 

з різною кількістю видів техніки. Але ми не будемо розглядати ці бойові дії з 

важкою структурую, а зупинимось на більш простій, а саме, зустріч двох військ з 

однаковими типами солдат та бойовою ситуацією, тільки різна кількість солдат. 

Тому початковими даними у нас буде певна кількість солдат з кожною сторони на 

момент битви. 

У реальній битві війська атакують друг друга з вогнепальної зброї або у 

ближньому бою. Кожна атака є дискретною та може привести до перемоги або 

програшу. Після певної дії атаки, солдат повинен перезарядитися, прицілитись та 

інше, тобто він не одразу може зробити ще одно атаку. Ефект від цих атак залежить 

від потужності зброї, бойових вмінь або обороноздатності протилежної сторони. 

Тому ці всі фактори можна замінити деяким коефіцієнтом. 

Коефіцієнтом буде k, який описує певну середню кількість 

військовослужбовців який вбиває за певний проміжок часу. У цьому коефіцієнті 

можна використати багато факторів:  

 модифікований тип зброї або підвищена точність попадання; 

 спосіб оборони або швидкість прийняття рішення; 
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 вплив місцевості, погоди та інше. 

Можна сказати що майже ніколи солдати не зустрічаються з однаковою 

екіпіровкою та кількістю та в схожих умовах ведення бою. Тому коефіцієнт для 

різних військ буде різний. Але поки можна перевірити що буде з військами з 

однаковим коефіцієнтом. 

Перш ніж побудувати формулу, можна описати вхідні дані. Нехай x(t) це – 

кількість військовослужбовців у першому підрозділі, яке буде зменшуватись після 

атаки супротивника. Нехай y(t) це – кількість військовослужбовців другого 

підрозділу. Виходячи з опису, можна написати формулу 3.5 у такому вигляді. 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑘 ∗ 𝑦,                                                           (3.5) 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= −𝑘 ∗ 𝑥.                                                           (3.6) 

Підсумком цих формул є швидкість втрат військовослужбовців першого 

підрозділу є пропорційною кількості військовослужбовців другого підрозділу та 

навпаки. 

Виходячи з цього ми отримуємо диференційне рівняння які представлені 

формулою 3.7 та формулою 3.8. 

𝑥 =
𝑒−𝑘∗𝑡

2
∗ (𝑄1 ∗ (𝑒

2∗𝑘∗𝑡 + 1) − 𝑄2 ∗ (𝑒
2∗𝑘∗𝑡 − 1)),              (3.7) 

𝑦 =
𝑒−𝑘∗𝑡

2
∗ (𝑄2 ∗ (𝑒

2∗𝑘∗𝑡 + 1) − 𝑄1 ∗ (𝑒
2∗𝑘∗𝑡 − 1)).              (3.8) 

У цій формулі Q1 та Q2 це константи інтегрування які потрібно знайти. Якщо 

кількість військовослужбовців  першого підрозділу у момент старту битви t=0=x0, 

а другого підрозділу, схожим чином підставимо та отримаємо Q1=x0, Q2=y0. Після 

спрощення, ми отримаємо формулу 3.9 та формулу 3.10. 

 𝑥 =
1

2
𝑒−𝑘∗𝑡 ∗ ((𝑥0 − 𝑦0) ∗ 𝑒

2∗𝑘∗𝑡 + 𝑥0 + 𝑦0),                       (3.9) 

𝑦 =
1

2
𝑒−𝑘∗𝑡 ∗ ((𝑦0 − 𝑥0) ∗ 𝑒

2∗𝑘∗𝑡 + 𝑥0 + 𝑦0).                     (3.10) 

 Були розв’язані формули за допомогою яких ми побачимо залежність 

кількість військовослужбовців які залишилися від кожного підрозділу після 

проведеного бою. 
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Рисунок 3.4 – Графік втрат за проміжок часу 

 

На рисунку 3.4 зображений графік розрахований за допомогою системи 

Wolfram Alfa. Ми підставили значення для x0=90, та y0=100, для кожного 

підрозділу експонента буде діяти по різному. Підрозділ, який під час бою мав 

більше солдат, отримає додатковий стимул, тобто швидкість зменшення підрозділу 

зменшиться. Інший підрозділ отримує стимул у мінус, тобто швидкість зменшення 

підрозділу буде збільшуватись. Як висновок, якщо підрозділи знаходяться в 

однакому положенні та мають майже однакову кількість військовослужбовців, то 

переможе підрозділ у якого більше людей, але ситуація може змінитись якщо 

змінити коефіцієнт. Тоді перевагу мав би підрозділ з більшим коефіцієнтом. 

Аналізуючи графік на рисунку 3.4 можна побачити що на початку поєдинку 

два підрозділи втрачають кількість солдат з однаковою швидкістю, так як різниця 

між ними не велика. Але з плином часу, швидкість втрат другого підрозділу 

зростає. І тому, маючи перевагу у 10%, можна отримати не тільки перемогу, але і 

зберегти майже пів підрозділу військовослужбовців. 

Графік був побудований з коефіцієнтом 0.01. Можемо представити що 

підрахунок ведеться у хвилинах. З цього слідує що кожен військовослужбовець 
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кожну хвилину вбиває у середньому 0.01 військового супротивника. Це доволі 

низка вогнева міць и попадання, але ця битва закінчиться приблизно за 150 хвилин. 

Після повного знищення підрозділу, немає сенсу рахувати функцію та 

знаходити x(t), y(t). Нехай кінцевий час битви t1, якщо t>t1 x(t) стане менше 0, а y(t) 

почне збільшуватись. Щоб такого не було, потрібно знайти t1. 

Нехай x0<y0, підставимо x(t1)=0 у формулу 3.9 і після розрахунків 

отримаємо наступну формулу 3.11. 

𝑡1 =
1

2∗𝑘
∗ ln(

𝑥0+𝑦0

𝑦0−𝑥0
).                                                (3.11) 

Тепер можна знайти втрати підрозділу який отримав перемогу. Для цього 

підставимо t1 у формулу 3.9, і після перетворень ми отримаємо формулу 3.12. 

𝑦(𝑡1) = √𝑦0
2 − 𝑥0

2.                                                (3.12) 

За допомогою формули 3.12 можна розрахувати результат битви, а саме 

кількість втрат переможця. Було зрозуміло що підрозділ з більшою кількістю війсь 

переможе, але нам потрібно було знайти втрати сторони яка перемогла битву. 

Можна помітити що коефіцієнт не впливає на втрати переможця, а залежить 

від початкової кількості військовослужбовців у підрозділі. Від коефіцієнту 

залежить тільки тривалість самої битви. 

Симуляція битв дозволяє отримати нам результат при малих затратах на 

підрахунку. Затрати на розрахунок було – O(1). Було показано, що навіть якщо 

підрозділ трішки перевершую іншу сторону конфлікту, то він повністю знищить 

підрозділ супротивника при менших втратах, чим інтуїтивно можна представити 

на перший погляд. 

Звичайно, реальна битва не зовсім підпадає під ці формули, та діють зовсім 

інші коефіцієнти. Також важливо врахувати фактори які не було враховані. 



ВИСНОВКИ 

 

У межах роботи була розроблена військова гра, вдосконалений алгоритм 

пошуку станів у дереві рішень та створена математична модель аналізу для 

розрахунку втрат військовослужбовців. 

По-перше розкрита сутність імітаційного моделювання бойових дій. Офіцери 

користуються картами для імітації боїв та створюють тактики наступу та оборони. 

Імітаційне моделювання дозволить з меншими фінансовими витратами та 

відсутністю втрат серед військовослужбовців вирішити те чи інше завдання. 

По-друге проаналізовано сучасний стан імітаційних систем збройних сил 

України. Використовуючи свій опит у імітаційному моделюванні, Україна здатна 

створити імітаційну модель використовуючи сучасні ЕОМ та опит зарубіжних 

країн союзників. 

По-третє розглянуто сучасні системи імітації бою. Найбільш відомими є 

JCATS та VBS. Ці дві системи добре зарекомендували себе під час навчання 

особистого складу різних країн світу. Україна має систему JCATS з початку 2000-

х років, але більш продуктивно почала використовувала у роки початку АТО. 

Імітаційну систему VBS використовує під час навчання звичайних 

військовослужбовців виконуючи різні завдання у тривимірному просторі. А нові 

технологічні розробки VR дадуть можливість використати імітаційне знаряддя з 

екіпіруванням для імітації гри у віртуальній реальності. 

По-четверте створено військову гру з програмним забезпеченням для 

налаштування параметрів підрозділів та зброї. За допомогою гри можливо 

створювати бойові сценарії на різних місцевостях. Була створена топографічна 

прив’язка з можливістю користуватись картами СК-42. Алгоритм прив’язки 

переводить СК-42 до сучасної WGS84. Ігрові сервери дають змогу користуватись 

можливостями багатокористувацької гри у якій склад офіцерів штабу зможуть 

керувати власними підрозділами в одній битві на карті. Сервер є не монолітним і 

без проблем можна інсталювати та запустити у Docker.



 

По-п’яте був вдосконалений алгоритм пошуку в просторі станів з 

використанням дерева рішень. Це дало можливість детально оцінювати ситуацію у 

різних напрямках кроків. Алгоритм може бути використаний штучним інтелектом 

при грі з реальним солдатом або навпаки допомогти прийняти вірне рішення з 

можливою атакою або обороною. Суть алгоритму полягає у декількох підрахунків 

факторів на повернення їх до кореню дерева, а офіцер використовуючи власний 

опит може обрати доцільний варіант кроку. 

По-шосте була створена математична модель за допомогою якої можливо 

розрахувати втрати підрозділу у проміжку часу. Перемога у битві залежить від 

багатьох факторі які потрібно використати при розрахунку битви. Для цього був 

створений коефіцієнт який може вбирати в себе різні фактори, наприклад відсоток 

влучення солдатом у ціль, або потужність оборони супротивника та інше 


