
Plánované minimálne hardvérové požiadavky: 

(Môže sa líšiť oproti finálnemu produktu, v prípaden hrania na low end zariadeniach je treba vypnúť post 

processing efekty) 

    OS: Windows 7 

    Processor: Intel Core i3-4170 

    Memory: 4 GB RAM 

    Graphics: Nvidia GeForce GT 640 

    DirectX: Version 9.0 

    Storage: 300 MB available space 

 

Technológia renderovacieho enginu: 

Hra je vyvinutá na engine Unity, avšak celý rendrovací systém, bol prerobený na mieru 

projektu. Hra beží v dvoch hlavných inštanciách – modifikovanom 2D pipeline 

a v špeciálnom 3D pipeline, ktoré sa prekresľujú cez seba na dosiahnutie unikátneho 

efektu realistického osvetlenia.  

Postupné rozobratie technológie krok po kroku nasleduje po diagrame: 

 
Výsledný náhľad po konvertovaní na pixelrart, so zdôraznením smeru tieňov. 



 

 

Diagram spôsobu rendrovania pri orthografickom pohľade zhora: 

 
1. Tradičné pixelart sprite sú rozmiestnené vo vrstvách na úplnom dne. Toto 

sú zväčša textúry ktorých rendering poradie sa nemení, a teda sú vždy 

posledné – platformy a ich assety. 

2. Nasledujú pixelart sprite ktorých rendrovacie poradie sa mení, napr. 

stĺpy, a tiež 3D modely ktoré boli ošetrené technikou Z-skew, takže ich 

možno vnímať takmer ako sprite. V tejto vrstve sú všetky objekty ktoré menia 

pozíciu, alebo agresívne vyčnievajú  z povrchu. 

3. Objekty a sprite vo vrstve dva sú škálované na osy Y tak, aby pri pohľade 

z hora ich vnímaná mierka bola 1 – t.j. 1.4142 (trigonometria) 

4. Na realistické zobrazenie tieňov je potrebná 3D vrstva s 3D modelmi, na 

ktorých sa robí svetelný výpočet. Nakoľko máme pohľad zhora, 

a predstieraný pohľad z troch štvrtín, modely musia mať osu Y rotovanú o 45 

stupňov, aby v nákrese zodpovedali priradenému pixelartu. 

5. Kamera hráča je ortografická zhora. 

 



 

Náhľad vrstiev 1 a 2 ukazujúci 45 stupňovú rotáciu vertikálnych assetov pre plné 

využitie depth sortingu. 

 

Náhľad vrstiev 1 a 2 s dominantne zobrazenou vrstvou 4 – 3D mesh. 



 

Zobrazenie všetkých vrstiev na singulárnom elemente pre lepšie zobrazenie. 

 

Metóda Z-skew aplikovaná na 3D model. Na obrázku 1 je tradičný 3D model nepriateľa 

pred spracovaním na pixelart. V pohľade zhora nastáva problém – všetko okolie je 

zobrazené z troch štvrtín, zatiaľ čo na nepriateľa sa pozeráme priamo zvrchu. Keď 



model rotujeme tradične o 45 stupňov, jeho nohy nedopadajú priamo na povrch pod 

ním, ale lietajú vo vzduchu, a keďže to nieje textúra, model zasahuje do ostatných 

modelov a textúr okolo. Tradične, v 2D hrách sú tieto modely robené ako spritesheet, 

avšak táto metóda je zdĺhavá, a nedovoľuje fluidné animácie. Namiesto toho aplikujeme 

Z-skew – obrázok 2. Model je zmenšený na osi Z na takmer nulu, a následne rotovaný 

o 45 stupňov čím dosiahne charakter textúry, a má korektný depth sorting s ostatnými 

spritami. 

 

Korektný depthsorting na príklade štyroch nepriateľov za sebou s aplikáciou Z-skew. 

 



 

Nakoľko model s aplikovaným Z-skew sa stáva prakticky textúrou a teda by vrhal 

nekorektný tieň textúry, je nutné držať nemodifikovanú instanciu modelu s neviditeľným 

shaderom pre korektné kalkulácie tieňov. 

 

 

 

 



AI opis mechaniky umelej inteligencie: 

 

Pathfinding: 

Vyriešiť AI pre Loot River bol mimoriadne náročný problém, nakoľko sa svet v ktorom 

sa agenti pohybujú neustále mení. Doteraz takmer všetky hry pozostávajú z primárne 

statického prostredia v ktorom sa agenti pohybujú, nakoľko pathfinging algoritmu si toto 

prostredie väčšinou upravia na segmenty, v ktorých kalkulujú pohyb(A* search 

algorithm), alebo vopred vytvoria navigovateľnú 3D mesh z prostredia (Unity 

pathfinding). 

 

Prostredie v Loot River sa mení s každým pohybom platformy, čo predstavovalo 

neštandardný problém vo vývoji, a zabralo mimoriadne úsilie, nakoľko sme potrebovali 

nielen dynamickú navigáciu, ale aj statickú, a simulácie veľkých počtov nepriateľov. 

 

Pri chode hry nastávajú tri bežné navigačné situácie: 

1. Agenti sú na statickom objekte  

2. Agenti sú na objekte v pohybe 

3. Agenti sú na statickom objekte v procese prechodu na objekt v pohybe (zo 

statickej platformy na priľahlú platformu v pohybe). 

 

Po otestovaní viacerých základných riešení stress testom, sme sa rozhodli modifikovať 

existujúcu Unity navigáciu na vlastnú hybridnú navigáciu nasledovným spôsobom: 

 

Zóna navigácie je limitovaná na oblasť viditeľnú hráčovej kamere a nutnú priľahlú 

oblasť. Pri pridaní a odoberaní navigačných objektov sa prepočíta a zmení 

navigačná mesh. Mesh sa vytvára v nízkom rozlíšení, aby bol dopad na framerate čo 

najmenší.  

 



 
Makro schéma pathfinding manažmentu: 

 

6. Oblasť priľahlá kamere je nielen aktívna, ale má aj aktívne vytváranie 

navigačného meshu. 

7. Oblasť priľahlá oblasti 1 je aktívna, avšak nepodieľa sa na vytváraní 

navigačného meshu, a agenti sú aktívny z pohľadu objektov, avšak 

z pohľadu navigácie hibernujú, kým sa nedostanú do oblasti 1. 

8. Vzdialená oblasť má všetky dynamické objekty neaktívne, ich 

aktivácia nastáva vstupom do oblasti 2. 

 

Pri prechode agentov na dynamickú platformu sa prepne navigácia na vlastné 

navigačné riešenie, ktoré nie je natoľko dokonalé ako Unity Pathfinding, avšak nakoľko 

je platforma v pohybe a hráč pravdepodobne bojuje, nieje schopný si toho všimnúť.  

Unity Pathfinding ignoruje world Transforms a lokačné vzťahy medzi objektami 

v pohybe a child/parent relations, takže aj keby bolo dostatočne performatívne na 

prepočet každý frame na celú oblasť, nemohlo by fungovať – ak sa každý frame 

vytvorí nová navigačná mesh, táto mesh je primárne celistvá, s originom 0,0,0, a zmeny 

medzi vertexami nieje možné registrovať, nakoľko existujú len v ľudskom vnímaní. 

Pri prechode na priľahlú platformu však treba generovať priľahlý mesh pravidelne, aby 

agenti používajúci Unity pathfinding na statickej platforme vedeli nájsť cestu na 

dynamickú. V bode prechodu agent používa Unity pathfinding až kým sa raycastovým 

testom nenachádza v prvom bode dynamickej platformy, kedy sa jeho celkový 

agent behavior vypne, a prepne sa na vlastné riešenie. 



V prípade že sa pohyb platformy zastaví (ako keď sa hráč sústredí na boj), riešenie sa 

prepne späť na pokročilé Unity pathfinding. 

 

 

  

Mikro schéma pathfinding manažmentu: 

Objekt A je dynamický (v pohybe), objekt B je statický. Vo fáze 1. sú objekty 

oddelené a nemajú na seba vplyv. Vo fáze dva je navigačná mesh spojená 

a nastáva prechod agentov. V momente prechodu na dynamickú platformu sa 

prepína ich AI na vlastné riešenie. Vo fáze tri hráč púšťa ovládač a object 

A zastavuje, čím sa opäť mení AI systém na Unity riešenie. 

 

Pre-death agent behaviour (správanie živého agenta): 

Agenti sú primárne nepriatelia hráča, a snažia sa ho zahubiť podľa svojich schopností. 

Bežný cyklus nepriateľa: 

Neaktívna fáza – Aktivácia Objektu – Aktivácia navigácie – Snaha priblížiť sa 

k hráčovi – Útok - Smrť 

Fázy Snaha priblížiť sa k hráčovi a Útok sa líšia podľa nepriateľov – zbrane na diaľku 

a mágovia útočia z pozadia, hordy sa snažia spojiť a premôcť hráča počtom, skokani sa 

teleportujú zo vzdialenosti ku hráčovi, atď (táto fáza je veľmi častá v iných hrách a preto 

ju nebudeme detailne rozoberať). 

Fáza a vlastnosti útoku na blízko je derivovaná z animácie útoku a typu zbrane. 

Animácie útoku majú prednastavené eventy:  



1. Započatie pohybu, 2. Započatie fázy poškodenia hráča, 3. Ukončenie fázy 

poškodenia hráča, 4. Ukončenie pohybu. 

Tieto vlastnosti animácie a zbrane sú analyzované agentovým AI a typ jeho útoku je 

automaticky prispôsobený, čo znamená že výroba jedného typu nepriateľa (pre 

potreby testovania), často netrvá ani hodinu, na rozdiel od tradičnej metódy vývoja. 

 

Schéma bežného správania agenta a správa animačných eventov. 

Post-death agent behaviour (správanie mŕtveho agenta): 

Správanie agenta po smrti si vyžaduje vlastnú schému správania, aby sa predišlo 

problémom náhodne ležiacich tiel – nakoľko svet hry je možné meniť, ak telo padlo 

na hranicu medzi dvoma platformami, a hráč jednu z nich posunie preč, telo ostane 

visieť vo vzduchu.  

Tento problém je vyriešený analýzou minimálnych celistvých prvkov a modifikáciou 

vertexov modelu po smrti po dobu nutnú na “upratanie“ modelu na priľahlú platformu. 

Tento istý postup je aplikovaný na krv vytečenú z nepriateľa. Po skončení 

modifikačného procesu sa stáva objekt prvkom prostredia, a to elimináciou kalkulácii, 



a Z-skew.

 

Porovnanie stavov smrti: 

V schéme 1 môžeme vidieť stav úmrtia bez dodatočného správania na ošetrenie 

modelu – model aj textúra krvi presahujú cez fyzickú hranicu. Na schéme 2 je 

model vizuálne korektný – ilustrácia je aj s náhľadom v in-game pre ľahšiu 

predstavu efektu. 

 

Procedurálne generovanie: 

Nakoľko je hra Rougelike, hráč začína po smrti vždy z toho istého miesta, avšak každá 

hra je iná (napr Hades, Dead Cells, Binding of Isaac,...). 

Toto zamedzuje tradičnému level dizajnu a vytvára nutnosť procedurálnej generácie, 

a tiež spôsobuje že preprodukcia a vytváranie systému trvá niekoľko násobne dlhšie 

ako produkcia obsahu. 

Procedurálna generácia v Loot River beží na makro a mikro mierke. Mikro mierka 

zabezpečuje kresbu jednotlivých blokov – aká je dlažba, kde vyčnievajú tehly, kde sú 

rozsypané kosti alebo krabice, kde rastie porast, atď. to zabezpečuje že aj funkčne 

identické platformy zakaždým vyzerajú inak. 

 

Makro procedurálna generácia operuje na dvoch úrovniach:  

1. Layout levelu – tento funguje na základe grafu, ktorý určuje všeobecné vzťahy 

medzi izbami a koridormi – napr 6 izieb, primárne horizontálne, spodná obchádzka, 

skratky možné. To znamená, že aj keď bude layout každého runu iný, bude mať vždy 

podobné charakteristiky. 



 

Procedurálny layout levelu podľa grafu zo zdieľanými charakteristikami. 

 

2. Usporiadanie blokov vnútri layoutu – spočiatku Loot River používal náhodný výber 

z poolu jednotlivých platforiem na základe pravdepodobnosti, avšak takýto výber bol 

príliš náhodný a neusporiadaný, a preto v súčasnosti používa výber  usporiadaných 

logických blokov a ich následné usporiadanie do súvislého celku. To znamená, že po 

vygenerovaní všeobecného layoutu, sa layout vyplní preddefinovanými celkami. 

Tieto celky majú vždy definovaný primárny zámer – je to časť s obchodom, časť 

zameraná na boj, zameraná na puzzle atď. 

Výhoda je, že ručným dizajnom celkov sa predíde nezmyselnosti náhodnej generácie, 

avšak aby bol level vždy iný je potrebné mať veľkú zásobu celkov. 

Viac k procedurálnej generácii v GDD. 

 

Editor: 

Na rýchle vyplnenie poolu celkov sme vytvorili automatický editor. Editor je ťažké 

zaznamenať v obrázkoch a preto prosím konzultuje video prílohu, kde je možné vidieť 

návrh celku 20x20 metrov a jeho inicializáciu pod tri minúty. 

 



 

Ukážka editora – umožňuje zrýchlené vytváranie blokov. 

 

Telemetria: 

Google Analytics na meranie Steam page, wishlistov, stránky projektu, conversion rate. 

Unity Analytics na meranie hráčskeho správania v hre, vrátane custom eventov. 

Nakoľko bude hra v Early Access, analytika bude mimoriadne dôležitá na vyváženie 

hry. 

Nakoľko je hra procedurálna, bude musieť byť random systém kompletne 

deterministický – hráčovi sa zobrazí jeho seed, a ak vznikne prípadný problém, 

nenahlási len problém ale aj jeho seed, aby sme vedeli dokonale zreplikovať náhodný 

svet v ktorom sa nachádzal. 

 

Lokalizácia: 

Loot River používa automatický lokalizačný systém vyvinutý pre Euclidean Skies, ktoré 

bolo plne lokalizované pre 16 jazykov. Texty sa zašlú na lokalizáciu, a po návrate 



lokalizovaných textov sú umiestnené do priečinka “Translations“, kde to hra automaticky 

detekuje a všetko upraví sama. 

 

 

Platformy: 

(Zmena platform môže nastať v prípade predaji práv na exkluzivitu) 

PC, Steam – Early Access 

PS5 – 1.0 Launch 

Xbox Series X – 1.0 Launch 

 


