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Apa itu AI atau kecerdasan buatan?, kecerdasan buatan adalah bagian
dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin(komputer)
dapat melalukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia
bahkan lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Jadi AI itu sendiri adalah
pemberian pengetahuan kekomputer agar komputer itu menjadi cerdas. Ada
dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan yaitu
ada basis pengetahuan dan motor inferensi. Beda kecerdasan buatan &
kecerdasan alami adalah
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Kecerdasan buatan

• bersifat permanen

• mudah diduplikasi dan disebarluaskan

• dapat lebih murah

Kecerdasan Alami

• bersifat kreatif

• memungkinkan orang menggunakan pengalaman

• dapat digunakan secara luas
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contoh AI dalam aplikasi komerisal

• sistem pakar

• pengolahan bahasa alami

• pengenalan ucapan
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DECISION MAKING

Decision Making atau pembuatan keputusan adalah sebuah studi bagaimana
cara membuat suatu keputusan dari permasalahan yang ada.
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DECISION TREE

Decision tree atau pohon keputusan merupakan penggambaran pemilihan
alternatif scara sistematis dan komprehensif dan menyeluruh tentang kejadian
apa yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembuatan keputusan, pohon
keputusan akan menggambarkan secara rinci dari sumber atau akarnya
sampai masalah-masalah yang akan ditimbulkan yaitu daunnya maka dari itu
dinamakan pohon keputusan karena disusun sedemikian rupa sehinggan
terbentuk seperti pohon
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RULE SYSTEMS

• Rule, atau yang biasa kita sebut kaidah, menyediakan cara formal untuk
merepresentasikan rekomendasi, arahan, atau strategi. Pada aturan produk
atau kaidah produksi pengetahuan disajikan dalam aturan-aturan yang
berbentuk pasangan keadaan-aksi (condition-action): “JIKA keadaan
terpenuhi atau terjadi MAKA suatu aksi akan terjadi”.Sistem Pakar yang
basis pengetahuannya selalu disajikan dalam bentuk aturan produk disebut
sistem berbasis-aturan (rule-based sistem).
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PATH FINDING

Path finding merupakan metode yang sangat dibutuhkan pada berbagai game,
terutama game 3D. Path finding digunakan untuk menentukan arah pergerakan
suatu objek berdasarkan keadaan lokasi dan object disekitarnya dari suatu
titik ke titik lain. Pathfinding merupakan cara untuk mendapatkan rute antara
dua buah point, beberapa agoritma yang dapat diterapkan antara lain brute
force, BFS, DFS.
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WAYPOINTS PATHFINDING

Waypoint merupakan kumpulan dari beberapa titik koordinat yang kemudian
dijadikan sebagai navigasi pergerakan. Biasanya dalam game dengan genre
RPG atau adventure dengan komputer atau AI sebagai musuh pergerakan
musuh ditetapkan dengan waypoint agar terlihat berpatroli padahal hanya
berputar-putar pada titik koordinat yang telah ditentukan.
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TACTICAL & STRATEGIC AI

Dalam Tactical & Strategic AI terdapat beberapa jenis yaitu sebagai berikut,

• Waypoint tactics : posisi tunggal dalam game, biasa direpresentasikan dalam
game untuk defensive locations, sniper points, ambush points

• Tactical Pathfinding: penggabungan dengan taktik analisis
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DIJKSTRA

Algoritme Dijkstra, (sesuai penemunya Edsger Dijkstra), adalah sebuah
algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek
(shortest path problem) untuk sebuah graf berarah (directed graph).

Algoritma ini dioublikasikan pada tahun 1959 jurnal Numerische Mathematik
yang berjudul “A Note on Two Problems in Connexion with Graphs” dan
dianggap sebagai algoritma greedy.
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Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap
langkah. Jadi pada langkah ke n, setidaknya ada n node yang sudah kita tahu jalur
terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-
langkah berikut:

• Tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node
pertama ke node terdekat satu per satu, Dijkstra akan melakukan pengembangan
pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap.

• Beri nilai bobot (jarak) untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node
awal dan nilai tak hingga terhadap node lain (belum terisi) 2.

• Set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai “Node
keberangkatan”
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