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Text posudku:

Práce si klade za cíl prozkoumat možnosti implementace masivně-multiplayerových her v decen-

tralizovaném prostředí a navrhnout metodiku, kterou by hry bylo možné do takového prostředí

převést. Hlavní komplikací je ztráta autoritativního rozhodování ‘herního serveru’, kvůli které je

nutné velké množství vlastností hry (především konfidentalitu některých informací a ověřování

férovosti hráčských akcí) implementovat naprosto odlišně, než je zvykem.

Práce tento cíl splňuje, hlavní výstupy práce tvoří poměrně rozsáhlý popis metodiky, pomocí

které autor ‘přiohnul’ známou MMO hru Travian tak, aby využívala Ethereový blockchain jako

sdílenou databázi stavu hry a záznam o jejím průběhu; a samotná implementace této hry.

Implementace Ethereového Travianu je provedená v JavaScriptovém frameworku jako browse-

rová aplikace. Kód vypadá poměrně robustně (i díky použitému TypeScriptu), využití Reactu je

správné, systematické a obecně pěkné. Implementace je dobře zdokumentovaná a funkční (snad

kromě občas se odpojujícího MetaMasku, za to ale autor pravděpodobně nemůže).

Práce je psaná česky, bez jakýchkoliv výrazných stylistických nebo jiných problémů. Drob-

nou strukturní vadou práce je poněkud rozvláčný úvod do problematiky; zhruba od sekce 2.2 až

cca. do konce sekce 3 chybí konstruktivní nebo formalizující přístup k problému, který by o popi-

sovaných objektech autorovi dovoloval argumentovat efektivněji.

Hlavním nedostatkem práce je poněkud nepříjemná specializace na decentralizaci pomocí blockcha-

inu a kryptoměn. Ačkoliv je název práce poměrně obecný a šlo by očekávat libovolné jiné (jedno-

dušší) decentralizované prostředí, autor jiné možnosti než blockchain prakticky nezmiňuje, a věnuje

se právě jen implementaci nad Ethereem.

Přitom volba blockchainu jako nutného ‘distribučního’ média není úplně dobře opodstat-

něná, především chybí detailnější analýza konkrétních ‘útoků’ relevantních k herním mechanikám,

např. odepření akce, které v běžném použití blockchainu nedávají smysl. Z práce by se takto mohlo

zdát, že žádný z aspektů hry nevyžaduje tak silnou (a neuvěřitelně drahou) záruku ireverzibility
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jako proof-of-work — všechny popsané akce probíhající ve hře jsou totiž virtuální a jdou vždy

‘rollbackovat’.

Druhým nedostatečně diskutovaným problémem je ‘ověřitelné tajemství’ (zmíněné velice krátce

v sekci 2.4.5), které je pro většinu realistických herních mechanik naprosto zásadní (ve strategic-

kých hrách podobných Travianu např. kvůli implementaci ‘fog of war’). Autor u tohoto problému

poskytuje jen výrazně omezenou diskuzi se zjednodušeným příkladem ze hry k. n. p., který je opět

poněkud zbytečně specializovaný na blockchain, ačkoliv jde o obecný algoritmus. Správné řešení

ale pravděpodobně vyžaduje použití zero-knowledge dokazovacích protokolů, čímž se dostává zcela

mimo rámec práce.

Autorova implementace generování náhodných čísel z hashe bloku je relativně v pořádku, sys-

tematická diskuze o kvalitě náhodnosti těchto hashů v sekci 2.4.4 však nikoliv. Autor bohužel blíže

nespecifikuje, které hashe přesně použil (např. ty s nulami na začátku, použité pro PoW?). Použití

testu ‘Dieharder’ na ověření náhodnosti víceméně dokazuje, že autorem použitá data definitivně

náhodná nejsou (což je v případě hash-streamu dost podezřelé). Hashe autor chce navíc použít

jako entropii pro jiný náhodný generátor, načež se použitá metodika testování náhodnosti nehodí.

Přes zmíněné nedostatky se autorův příspěvek dá považovat za velmi zajímavý a potenciálně

důležitý zdroj informací k tématu; práci je proto možné doporučit k obhajobě.

Práci doporučuji k obhajobě.

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.

V Praze dne 4. 9. 2020

Podpis:
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