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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X X
Splnění zadání X X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Cieľom práce bolo navrhnúť umelú inteligenciu pre hranie kartovej hry Sushi Go!. Autor
analyzoval vlastnosti danej hry a vybral niekoľko algoritmov na implementáciu umelého agenta
pre danú hru. Hra má zvláštnosť, že všetci hráči hrajú karty v jenom ťahu súčasne a pritom
môže hrať až 5 hráčov. To značne zvyšuje počet potomkov v strome hry.

Autor cieľ splnil. Vybral a implementoval vhodné algoritmy. Pre úspešné splnenie bolo nutné
nájsť vhodné parametre pre zvolené algoritmy. To vyžadovalo časovo veľmi náročné výpočty.
Autorovi sa to však podarilo a výsledné umelé inteligencie dokážu hrať danú hru veľmi dobre.
Obzvlášť implementácia algoritmu DUCT hraje skvele. Jediné, čo zhoršuje kvalitu práce je zlý
popis použitých algoritmov.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X



Jazyková úroveň textu je dobrá, takmer bez gramatických chýb. Citácie sú často nezmyselne
písané za bodkou ukončujúcou vetu (napr. str. 5, r. 27, str. 6, r. 23, . . . ). Niektoré vzorce sú
nečitateľné kvôli príliš malým indexom – napr. prvý vzorec na str. 14.

Popis algoritmov vhodných na hranie hry Sushi Go! je veľmi nekvalitný:

• Vzorce často obsahujú premenné, ktoré neboli zadefinované

– str. 7: nezavedené s, S, Ai,
– str. 9: bude sa maximalizovať funkcia UCB1, ale podľa vzorca nemá argument,
– str. 10: nedefinované funkcie MCTS, RESULT ; ďalšie na stranách 13,14, . . . ,
– podľa vzorca pre bodový rozdiel na str. 24, prvý i druhý hráč budú mať totožný

bodový rozdiel; našťastie v implementácii je použitý správny vzorec, kde bodový
rozdiel pre druhého a ďalších hráčov v poradí je rozdiel medzi bodmi daného hráča
a bodmi prvého hráča (vo vzorci na str. 24 je to naopak, predtým na str. 16 je to
správne).

• Pseudokód hlavného algoritmu prehľadávania stromu hry metódou Monte Carlo obsahuje
nezavedené premenné (napr. Z), nezavedenú funkciu u1(s) (riadok 13, neskôr je u1 použí-
vané ako premenná pre hodnotu (riadky 15, 17)), nezavedenú funkciu PLAY OUT . Riadky
13 a 15 (riadok 14 chýba?) ukladajú to isté T (s, a1, a2, . . . , ak) (takisto nezavedené) do
dvoch rôznych premenných. Prvá z nich snew sa však nikde nepoužíva.

Naopak popis hľadania čo najlepších parametrov pre implementované algoritmy je výborný.
Dokumentácia je dostatočne podrobná.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Výsledkom práce sú dve aplikácie. Prvá aplikácia je bez grafického rozhrania. Slúži na tes-
tovanie algoritmov a hľadanie ich vhodných parametrov. Hľadanie parametrov bolo výpočtovo
značne náročné, aj keď je aplikácia veľmi efektívna. Druhá aplikácia s grafickým rozhraním slúži
na hranie hry Sushi Go! jedným alebo viacerými živými hráčmi proti rôznym umelým súperom.
Najmä algoritmus DUCT hraje výborne.

Zdrojový kód obsahuje veľmi málo komentárov. Aspoň parametre funkcií by mali byť popísané.
Inak je zdrojový kód relatívne prehľadný.

Celkové hodnocení Velmi dobře
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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