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1. Úvod 
 

Karetní hra bridž (angl. bridge, s dovolením budu používat český termín)  se těší 
ve světě nesmírné popularitě. Tak jako o šachové hře se tvrdí, že jde o královskou hru, o 
Bridži se často mluví jako o královně všech karetních her. Se svojí více jak 100 let 
starou historií (bridž s licitací jak ho známe dnes, whist je však mnohem starší), 
propracovanou taktikou, jednoduchými pravidly,  myšlenkovou hloubkou a v neposlední 
řadě i nutností komunikace mezi herními partnery, se skutečně jedná o skvost mezi 
karetními hrami.  

V našich končinách si bohužel bridž zatím hledá své místo na slunci. Ačkoliv 
počet bridžistů (i mladých hráčů) utěšeně roste, zatím se nemůžeme srovnávat se 
západními zeměmi (bridž při čaji o páté je u nás stejně fiktivní představa jako čaj o 
páté). Ale nemusíme si zoufat, jedna velice podobná karetní hra u nás má neotřesitelnou 
hráčskou základnu – tou hrou je mariáš, jehož pravidla z bridže (whistu) nepřímo 
vycházejí. 

 
1.1 Cíl práce 
 
Každá partie bridže sestává ze dvou částí: dražby (složitější obdoba licitace 

v mariáši) a sehrávky (hraní samotných karet, téměř stejná pravidla jako v mariáši, viz. 
dále). Bridžový program tedy musí řešit nejprve licitaci a poté sehrávku, což jsou dva 
naprosto odlišné problémy. Průběh dražby je přímo určen zvoleným dražebním 
systémem, sehrávka pak už záleží na individuální úvaze hráče. 

Současné bridžové programy nabízejí možnost výběru řady slavných i méně 
známých dražebních systémů, postrádají však, pokud vím, možnost vytvořit si vlastní 
dražební konvenci. Hlavním cílem mé práce tedy bylo pokusit se zhotovit prostředek, 
který umožní bridžovému hráči si tento systém v elektronické podobě vytvořit (zmíněný 
editor) a dále ho otestovat proti počítačem řízeným protivníkům. Zároveň jsem si kladl 
za cíl vytvořit program, který by byl co možná uživatelsky nejpřehlednější a jednoduše 
ovladatelný a který by oslovil co nejširší spektrum uživatelů. Už od začátku mi bylo 
jasné, že se můj program může pouze přiblížit možnostem obyčejné tužky a papíru a že 
některé aspekty (hlavně obranné a preventivní dražby) první verze mého programu bude 
zvládat jenom z části. Nicméně editor jsem chtěl postavit tak, aby se v budoucnu mohl 
nenásilně rozšířit o nové prvky do té míry, že se bude co nejvěrněji přibližovat oné tužce 
s papírem (a snad v některých ohledech i přesahovat její možnosti). 

Zároveň jsem neměl v úmyslu vytvořit pouze jakési prostředí pro testování 
systémů, ale plnohodnotný bridžový program, samozřejmě i se sehrávkou. Uživateli by 
měla být nabídnuta možnost vydražený závazek zkusit sehrát – vždyť jediný správný 
parametr, který určí zda naše dražba byla v pořádku, je následné uhrání vydraženého 
závazku. Sehrávka měla být řešena velmi jednoduše a provizorně, protože vytvoření 
silnějšího algoritmu bridžové sehrávky je náročný úkol. Neměla zas však být úplně 
triviální. 
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1.2 Motivace 
  
 Hlavní motivací pro mě byl fakt, že ačkoliv dnešní bridžové programy nabízejí 
řadu funkcí, postrádají možnost vytvořit si vlastní dražební systém. Většinou nabídnou 
uživateli na výběr z řady známých systémů, v lepším případě má uživatel možnost 
systém si v omezené míře upravit. Téměř žádný program však nenabízí možnost  
vytvořit si systém zcela vlastní.  

Přitom tuto funkci by u programů tohoto typu člověk očekával, protože tvorba či 
úprava dražebního systému je v bridžovém životě běžná záležitost. Na internetu jsem 
nalezl jediný program: Ray’s Bridge, který toto umožňuje [13]. Od mého programu se 
liší tím, že je dle mého názoru poměrně nepřehledný a nesnaží se simulovat sehrávku. 
Jednoduše je zaměřen pouze na licitaci. 

Chtěl jsem vytvořit program, který by mohl používat i počítačový laik. 
Reprezentace dražebního systému měla být, zejména kvůli přehlednosti, udělána 
v grafické podobě. Bylo mi jasné, že jednoduchost a přehlednost je nepřímo úměrná 
možnostem programu. Nejmocnější, ale zároveň nejnepřehlednější reprezentací 
bridžového systému by zcela jistě byl nějaký druh skriptovacího jazyka. Ovšem naučit 
se tento jazyk by bylo komplikované a znamenalo by to překážku pro řadu uživatelů. 
Cílem pro mě tedy bylo, najít rovnováhu mezi přehledností a silou. Reprezentaci 
systému jsem chtěl zvolit takovou, jež by nabízela dobré prostředky pro definici 
systému, ale zároveň byla přehledná a co možná nejvíce intuitivní. 
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2. O bridži 
 

V této kapitole zmíním historii karetní hry bridž jako takové (celá podkapitola 
Historie je převzata z [1, 7-10]), stručně popíši pravidla turnajového bridže a seznámím 
čtenáře s často používanými bridžovými termíny. Dále popíši trochu detailněji pojem 
dražební systém a pokusím se něj letmo podívat z matematického hlediska. 
 

2.1 Historie 
 

 Začátky bridžové hry nelze oddělit od dosti podobné karetní hry whist. Whist má 
svůj původ v Anglii a vyvinul se z několika starších her jejichž názvy triumph, trump, 
ruff, a honors, swabbers a whisk připomínají některé základní bridžové pojmy. Whist 
byl velmi populární už v polovině 17. století, ale teprve v roce 1742 Edmond Hoyle 
napsal monografii o whistu pod názvem Short treatise (Krátké pojednání). Velmi rychle 
se stala bestsellerem a byla vydána několikrát i nelegálně. Whist zůstal i nadále 
populární jako módní zábava, a když v roce 1834 lord Henry Bentinck obohatil hru o 
tzv.signál “velká-malá“, byl to impuls k dalšímu výzkumu této hry i k mnoha dalším 
pojednáním o této hře, jejichž autorem byli Clay, Deschapelles, Cavendish a další.  
 První partie hry pod názvem “duplicate whist“ byla sehrána v Londýně v roce 
1857 pod vedením Cavendishe. Název hry by bylo možné přeložit jako whist opakovaný 
se stejnými kartami a samotná myšlenka “dublování“ karet, s cílem umožnit hru se 
stejnými kartami na dvou či více místech, se stala základem soutěžního hodnocení, 
nejdříve whistu, a později bridže. Jsou-li karty naprosto stejně rozdány dvěma 
samostatným čtveřicím hráčů, přestává být důležité, zda “naše“ dvojice (tj. můj partner a 
já) má dobré či špatné karty, protože stejně dobré či špatné karty má jedna dvojice u 
druhého stolu a právě s výsledkem této dvojice budeme porovnávat náš výsledek. 
Cavendish chtěl demonstrovat význam umění hráčů při duplikovaném whistu a proto 
úmyslně proti sobě postavil u dvou stolů čtveřici velmi dobrých hráčů proti čtveřici 
hráčů relativně slabých. U každého stolu seděla proti sobě dvojice ze silného a dvojice 
ze slabého týmu, přičemž posazení hráčů bylo takové, aby oba týmy měli stejné šance. 
Stačilo karty dvojice ze silného týmu u jednoho stolu dát u druhého stolu dvojici ze 
slabého týmu a naopak. Silný tým velmi snadno zvítězil a Cavendish tak názorně ukázal, 
jak lze eliminovat “štěstí i smůlu“ vyplývající z náhodného rozdávání karet. Přesto se na 
dalších dvacet pět let tato myšlenka neuchytila. 
 Rychleji než v Evropě se duplikovaný whist prosadil v USA. V soukromí se hrál 
v Chicagu v roce 1880 a v klubu v New Orleans v roce 1882. První meziklubový zápas 
se hrál ve Philadelphii v roce 1883, zatímco v Evropě se první meziklubový zápas 
v duplikovaném whistu pravděpodobně hrál v Glasgowě v roce 1888. Původ slova 
“bridge“ je nejasný. Někdy bývá spojován s knížkou, která je v Britském muzeu a 
pochází z roku 1886, jejíž název je “Biritch or Russian Whist“. To vedlo historiky 
k tomu, že počátek této hry hledali v Rusku a také v Turecku. Pokusy najít nějakou 
faktickou stopu skončily však vždy neúspěšně. Mnohem rozumněji zní tvrzení, že původ 
slova bridž vyplývá ze spojení dvou partnerů a možná dokonce přímo s toho, že při 
whistu může rozdávající převést “jakoby přes most“ na svého partnera právo určit barvu 
trumfů. Naprosto zásadní krok k bridži v dnešní podobě byl učiněn jednoznačným 
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vymezením postupu, jehož výsledkem je závazek, kterým se jedna dvojice dopředu 
zavazuje k určitému výsledku hry a určuje, jaká bude barva trumfů, popř. rozhodne, že 
v této hře žádné trumfy nebudou. Tomuto způsobu “dohadování“ obou dvojic o závazku 
se říká dražba nebo též licitace. V roce 1904 se poprvé setkáváme s označením “auction 
bridge“, což v překladu znamená “licitovaný bridž“… 
 

2.2 Pravidla – obecná 
 

Bridž se hraje s balíčkem 52 tzv. francouzských karet. Jsou to klasické žolíkové 
karty, ale bez žolíků. Jednotlivé karty se od sebe liší svou hodnotou, která je dána nejen 
pořadím 13 karet podle velikosti od nejnižší k nejvyšší (2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A), ale i 
příslušností k jedné ze čtyř „barev“; nejnižší barvou jsou trefy = ♣, dále kára = ♦, srdce 
= ♥ a nejvyšší barvou jsou piky = ♠. Trefy a kára tvoří skupinu tzv. „levných“ barev, 
kdežto piky a srdce se nazývají barvami „drahými“. 

Hru hrají dvě soupeřící dvojice hráčů sedících naproti sobě, jednotliví hráči se 
označují dle názvů světových stran S(ever), V(ýchod), J(ih), Z(ápad) – hráči S a J tvoří 
jeden pár, zatímco hráči V a Z formují dvojici druhou. 

Jak už bylo řečeno, každá bridžová partie se dělí na dvě části: licitaci a samotnou 
hru. V licitaci je určena trumfová barva (nemusí být stanovena) a dále takzvaný 
„závazek“, což je počet „zdvihů“ (štychů), který se vítězná linka bude snažit v sehrávce 
uhrát. Na konci sehrávky, tzn. po postupném odehrání všech 52 karet (celkem 13 
zdvihů) se určí „vítěz“ partie - tím je útočný pár, pokud splnil nebo překročil vydražený 
počet zdvihů. V opačném případě vítězí linka obránců. Zde je však třeba podotknout, že 
v turnajovém bridži se porovnávají výsledky párů, jež hrají se stejnými kartami. Tedy 
mluvit o vítězství v klasickém slova smyslu je zavádějící - i drtivá porážka v rámci jedné 
hry může na turnaji znamenat největší bodový zisk za předpokladu, že ostatní páry se se 
stejnými kartami potýkaly hůře (byly poraženy ještě drtivěji). 
 

2.3 Pravidla – dražba 
  

Po rozdání všech 52 karet rovnoměrně všem hráčům (hovoříme o „rozdání“) 
začíná dražba, výsledkem dražby je závazek, což je určující faktor pro styl a průběh 
sehrávky. Účelem licitace jsou dvě věci: stanovit závazek, a popsat co nejlépe svůj list 
partnerovi.  

Hráči se po směru hodinových ručiček střídají ve vyslovování „hlášek“ ve snaze 
najít s partnerem pro jejich linku nejvíce vyhovující závazek.  Zároveň však každá 
vyřčená hláška může mít značnou informační hodnotu o „listu“ (kartách na ruce) 
dražitele. Jak interpretovat jednotlivé hlášky rozvádí dražební systém. Volba systému je 
čistě na partnerech – mohou přejmout nějaký známý a osvědčený systém a nebo si 
mohou vytvořit systém vlastní. Ten je však přístupen i soupeřícímu páru: oponenti se 
kdykoliv během licitace mohou partnera hráče, který právě zahlásil, zeptat, co daná 
hláška v jejich systému znamená. Při licitování  platí následující zásady:  

 
 Lze hlásit pouze tyto 4 základní typy hlášek : Závazek (reprezentující 

dočasný závazek), „pass“, „kontra“ a „rekontra“ 
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 Závazek se skládá ze dvou částí : Čísla (tzv. „stupně) od 1 do 7, značící kolik 
zdvihů nad 6 se hráč zavazuje získat (dražící hráč vůbec samotným vstupem 
do dražby říká, že jeho linka uhraje víc zdvihů než linka soupeřící. To je 
nejméně 7, maximálně 13 zdvihů – prvních 6 zdvihů se ale při licitování pro 
jednoduchost neuvádí) a barvy, kterou může být libovolná ze 4 barev a nebo 
speciální barva „beztrumfy“. 

 Závazky jsou řazeny podle velikostí, přičemž vždy lze licitovat pouze vyšší 
závazek, než byl doposud nabídnut ostatními hráči. Výška závazku se odvíjí 
od stupně závazku a každý stupeň je ještě velikostně rozdělen v závislosti 
doprovázené barvy (trefy jsou nejnižší barva, beztrumfová barva je nejvyšší). 

 Hlášku „pass“ lze licitovat kdykoliv. 
 Hlášku „kontra“ lze vyřknout pouze pokud aktuální hláška (vyjma hlášky 

pass) je soupeřem vyslovený závazek. 
 Hlášku „rekontra“ lze použít jenom v případě, že aktuální hláška (vyjma 

hlášky „pass“) je soupeřem vyřčené „kontra“. 
  Dražba končí, je-li libovolná hláška následována třemi passy. Rozdání lze 

„propasovat“ – to se stane, když na úvod dražby zazní od každého hráče pass. 
V takovém případě je výsledkem remíza (0 bodů pro obě strany) a hra v tento 
moment končí. 

 
Příklad licitace: (S)PASS – (V)1♦ – (J)PASS – (Z)2 ♣ – (S)PASS – (V)2BT – (J)PASS 
– (Z)4 ♠ – (S)PASS – (V)PASS – (J)KONTRA – (Z)REKONTRA – (S)PASS – 
(V)PASS – (J)PASS   
 
 Hlášky na sebe nemusejí přesně navazovat. Velice často spatřujeme v dražebních 
systémech tzv. skoky (v příkladu jednoduchý skok z 2BT na 4 ♠), kdy je záměrně 
„přeskočena“ hláška o jeden, ale i více stupňů. 

Vítězem dražby se stává linka, která má na svědomí poslední vyřčený závazek. 
Tento pár se tedy zavazuje, že uhraje minimálně daný počet zdvihů (stupeň závazku + 6 
zdvihů) s případnou trumfovou barvou určenou v závazku. „Hlavním hráčem“ se stává 
hráč z vítězného páru, jež poprvé vyřkl barvu vítězné hlášky a jeho partner se stává 
takzvaným „Tichým hráčem“ (v bridžovém slangu se tomuto hráči někdy říká „stůl“). 

 
2.4 Pravidla – sehrávka 
 
Po nepropasované dražbě následuje sehrávka. V ní se oba soupeřící páry snaží 

získat co nejvíce „zdvihů“ - nejlépe tolik, aby splnily svůj nebo porazili soupeřův 
závazek. Sehrávku zahajuje prvním výnosem hráč po levici hlavního hráče. Po vynesení 
karty je na řadě tichý hráč – ten však místo výnosu položí všechny své karty na stůl 
lícem nahoru a sehrávky se již neúčastní. Jeho kartami od tohoto okamžiku disponuje 
hlavní hráč.  

Zdvih tvoří čtyři odehrané karty, kde každý hráč přikládá svou kartu do zdvihu 
podle následujících pravidel: 

 Do zdvihu první vynáší vítěz minulého zdvihu (kromě úplného začátku hry). 
 Hráči přikládají karty do zdvihu postupně po směru hodinových ručiček. 
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 Jako úvodní výnos do zdvihu lze volit libovolnou kartu. Barva této karty se 
stává barvou zdvihu a ostatní hráči musí tuto barvu „přiznávat“ – mohou 
zahrát pouze karty, které mají stejnou barvu jako barva zdvihu (z těchto si 
mohou vybrat libovolnou kartu). Pokud žádnou takovou kartu nemají mohou 
hrát cokoliv.  

 Vítězem zdvihu se stává hráč, který vynesl „nejvyšší kartu“ – nejvyšší 
v rámci barvy zdvihu. Pokud byla určena trumfová barva, pak mají karty 
trumfové barvy nejvyšší prioritu – i nejnižší trumfová karta je vyšší než  
nejvyšší karty jiných barev. Zahrání trumfu však nesmí porušit pravidlo 
přiznání barvy. 

 
Po odehrání všech 13 zdvihů sehrávka končí. Dle počtu uhraných zdvihů a typu 

vydraženého závazku se přidělí jednotlivým párům body, které slouží jako měřítko pro 
porovnání s ostatními páry. Je-li počet zdvihů uhraných hlavním hráčem roven nebo 
vyšší než stupeň závazku (přesněji – počet zdvihů je roven či vyšší než stupeň závazku + 
6) pak byl závazek „splněn“, v opačném případě byl závazek „poražen“. 

 
2.5 Pravidla – zmínka o bodování 
 
V rámci bodového ohodnocení dělíme závazky na tři typy: „částečný“, 

„celoherní“ a „slemový“. Celoherní závazek je takový, který splněním přinese 
vydražitelům alespoň 100 bodový zisk. Způsoby ohodnocení závazků zde není třeba  
zmiňovat, uvedu tedy nejnižší závazky, které tuto podmínku splňují: 5 ♣, 5♦, 4 ♥, 4 ♠, 3 
Beztrumfů (všechny závazky na vyšších stupních už jsou též celoherní). Částečný 
závazek je pak závazek nižší než celoherní a konečně „slemem“ rozumíme závazek na 
šestém („malý slem“) nebo na sedmém stupni („velký slem“). Vylicitováním a splněním 
celoherního závazku hráči získávají tzv. prémii za „celou hru“, při vydražení a splnění 
slemu se navíc k celoherní prémii připočítá značně vysoká prémie slemová. 

Díky vysokým bodovým ziskům za celoherní a slemové závazky jsou všechny 
dražební systémy koncipovány tak, aby průběh dražby směřoval k vydražení nějakého 
z výše zmíněných lépe honorovaných závazků. 

 
2.6 Detailnější popis dražebního systému 
 
Dražební systém (DS) je úmluva mezi oběma partnery o významu jejich hlášek 

během licitace. Tato úmluva musí být provedena před začátkem hry (turnaje) a nedá se 
během hry (turnaje) měnit. DS není „tajný“, soupeři si vždy mohou vyžádat vysvětlení 
od partnera licitujícího hráče. Hráči si tedy musí pamatovat, co jednotlivé hlášky v jejich 
systému znamenají a musí být schopni partnerovi hlášky správně interpretovat (tuto 
interpretaci musí činit i počítač, viz. 3.5 a 5.6).  

Z matematického pohledu by se na dražební systém dalo nahlížet jako na 
zobrazení. Zobrazení ff z množiny RR, kde RR tvoří všechna možná rozdání třinácti karet, 
do množiny HH všech hlášek;  ff : RR →  HH. Rozdíl mohutností obou množin je propastný, 
|RR| ≈  1011 (52 nad 13), |HH| = 38 . Zobrazení ff bývá z pravidla surjektivní, nikdy však 
není prosté.  
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Výše uvedený zápis je ale značně zjednodušen. Nebere v potaz průběh dražby, 
protože význam každé hlášky je úzce spjat s probíhající dražbou. Ve skutečnosti by měl 
vypadat asi takto ff  :  2HH  ×   RR  →   HH , kde množina 2HH  reprezentuje všechny sekvence 
dražby. První zmíněná notace (ff : RR →  HH)) vlastně vyhovuje pouze v jediném případě a 
tím jest zahajovací hláška, kdy dražební posloupnost je prázdná. Samozřejmě, i „ff  :  SS  →   
HH“ připodobnění je dosti nepřesné kvůli absenci hlášek kontra, rekontra a zejména pass 
(situace by byla v množinovém zápise komplikovaná), nicméně se už velmi podobá 
realitě. 

Dražební systém je tedy návod ff, který určuje jakou hláškou „ohodnotit“ danou 
herní situaci. Zobrazení ff  je v reálných případech značně komplikované a nedá se pro něj 
najít obecný předpis (navíc ff musí dodržovat dražební pravidla, viz 2.3). Zároveň 
vidíme, že herních situací (tzn. kombinací posloupností dražených hlášek a karet na 
ruce) je v kontrastu s třiceti osmi dražitelnými hláškami obrovské množství. DS se proto 
nesnaží popisovat jednotlivé konkrétní rozložení karet, ale pokouší  se specifikovat sobě 
podobná rozložení karet (podmnožiny z RR), kterým jsou pak přiřazeny konkrétní hlášky. 
Tato podobná rozložení karet jsou specifikována v DS pomocí podmínek, které jsou 
kladeny na list dražitele (a samozřejmě též na průběh dražby). Příkladem těchto 
podmínek může být: počet karet určité barvy, počet es v ruce, atd.. 

„Dokonalý“ dražební systém nebyl a nikdy nebude vytvořen (vyplývá to ze samé 
podstaty věci). Vždy bude existovat celá škála rozdání, na které náš DS nemyslel – tzn. 
takové listy, které buď vůbec nejsou DS popsány a nebo k nim můžeme přiřadit hlášek 
více. Často se též stává, že u rozdání, jež přesně „sedí“ našemu systému, vydražíme 
závazek, který nelze splnit. Vzhledem k malému počtu hlášek je ale velice těžké tato 
hluchá místa zalepit. Když přidáme na jedné straně a lépe popíšeme nějakou skupinu 
listů, pak ubíráme prostor jinde pro charakteristiku jiných druhů rozdání. Seznam a 
někde i detailnější popis často používaných DS naleznete v [10]. 
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3. Principy Editoru 
 
 Tato kapitola by čtenáři měla přinést informace o konceptu programu Editor. 
V krátkém úvodu popíši základní koncept barevných podmínek a v dalších 
podkapitolách podrobněji vysvětlím fungování jednotlivých částí editoru (hlavně pak 
samotnou editaci hlášky). Tato kapitola by se dala z části zařadit do uživatelské příručky 
– ona jí totiž určitým způsobem skutečně je! Myslím si ale, že navrhnutí těchto principů 
bylo důležitou a nedílnou součástí práce a proto i popis jejich fungování by měl být jako 
její součást prezentován.  

Vysvětlím některé termíny, které hodlám používat dále. Pojmy „uzel“, „hláška“ a 
„vrchol“ jsou totožné – všechny míní jednu hlášku v systému reprezentovanou 
barevným obdélníkem. „Aktuální pozicí“ v systému je myšlen vrchol, který byl jako 
poslední dražen jedním z partnerů. Aktuální pozice je stejná u obou partnerů, neboť 
používají stejný dražební systém. „Odpovědi“ (potomky vrcholu) na hlášku jsou 
všechny vrcholy graficky zobrazené bezprostředně napravo od zkoumaného vrcholu. 
„První odpověď“ začíná na stejné úrovni jako otcovský vrchol (je označena červenou 
šipkou), další odpovědi jsou řazeny pod první odpovědí (a to až do další první odpovědi 
jiného vrcholu).  
  
 3.1 Úvod 
 
 Když jsem začínal práci na tomto programu, dlouho jsem měl problémy vůbec 
vymyslet a navrhnout způsob, který by umožňoval jednoduchým způsobem definovat 
jednotlivé hlášky. Věděl jsem, že každá hláška musí obsahovat nějakou „podmínku“, 
což by měl být požadavek (množina požadavků) na list dražitele a na průběh dražby. 
Tuto podmínku by si měl být schopen uživatel podrobně nadefinovat. Podmínka však 
může být značně komplikovaná a obecně může být „jakákoliv“. Bridžisté si prostě 
mohou vymyslet cokoliv je napadne k definování jejich listu. Samozřejmě v praxi se 
používají určitá ustálená pravidla na popis listu a dražby. Hláška dále musí obsahovat 
svůj „význam“. Tento význam je jednoduše jedna ze 38 legálních hlášek dražby. Zde se 
situace zdála jasná, uživatel si prostě u každé hlášky přímo vybere její význam (barvu a 
stupeň).  
 Jedna věc byla už na začátku zřejmá - dražební systém má logicky stromovou 
strukturu, použiji tedy k jeho reprezentaci strom. Každý vrchol bude reprezentovat 
možnou hlášku a jeho potomci budou odpovědi na tuto hlášku. Přitom hráči se budou 
střídat při licitování těchto hlášek. Jakmile hráč vstoupí do dražby zahájením, což je 
hláška ve stromové struktuře v hloubce 1 (na nejvyšší úrovni), pak jsou mu už všechny 
vrcholy v sudých hloubkách navždy zapovězeny – ty totiž reprezentují odpovědi 
partnera. Zahájením si zároveň hráč vybere větev stromu, ze které už on ani jeho partner 
nikdy nemůže „přeskočit“ na větev jinou. 
 Problémem tedy zůstaly podmínky hlášek. Každá podmínka je tvořena konjunkcí 
menších „dílčích“ podmínek. Uživatel by tedy měl mít přístup k těmto dílčím 
podmínkám a jednoduchým způsobem by měl být schopen je přiřadit k určité hlášce. 
Jenže tady jsem v mém konceptu narazil na zádrhel. Některé z těchto dílčích podmínek 
bývají totiž úzce spjaty s významem hlášky. Například mám-li dražit barvu zatím nikým 
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nedraženou, pak mohou nastat dvě situace: draženy už byly všechny čtyři barvy a 
podmínka tudíž selhává a nebo existuje nějaká nedražená barva a podmínka platí. Ale 
navíc mi ještě omezí význam hlášky – konkrétně barvu hlášky, protože barvou hlášky se 
již nemůže stát barva někým dražená. Situace tedy není tak jednoduchá, jak se mi 
nejprve zdálo. 

Po pročtení dražebního systému ACOL (často jej používají začátečníci díky 
malému výskytu umělých hlášek) v publikaci [1, 99 - 140], jsem se rozhodl podmínky, 
jež budou prezentovány uživateli, rozdělit na tři typy. Základní podmínky, které bude 
třeba nastavit pro každou hlášku. Dodatečné podmínky budou ty podmínky, které si 
uživatel bude moci přidat k podmínce nějaké hlášky, bude-li je potřebovat. A konečně 
barevné podmínky jsou takové dílčí podmínky, jež mají výše zmíněný duální charakter – 
fungují též jako podmínka (i když velice často uspějí a některé z nich uspějí vždy), ale 
jejich hlavní funkcí je určit, jakou barvu bude mít dražená hláška. Toto určení probíhá 
„za chodu“ během dražby. Význam hlášky tedy nemůže být jen pouhé určení barvy a 
úrovně hlášky, musí být nějak propojen s těmito barevnými podmínkami. 

Rozhodl jsem se tedy, že uživatel si bude moci nastavit, zda má daná hláška fixní 
význam a nebo zda bude význam určen během dražby za pomocí barevných podmínek. 
Barevné a dodatečné podmínky jsem umístil v programu do přetahovacího okna 
(komponenta ListBox), ze kterého si uživatel v případě potřeby přetáhne podmínky do 
druhého prázdného okna, jež symbolizuje vybrané barevné podmínky pro danou hlášku. 
Tento mechanismus splňoval všechny požadavky, které jsem si na výběr barevných 
podmínek kladl:  

 Nesměl zbytečně obtěžovat uživatele v případě, že u konkrétní hlášky 
barevné podmínky nepotřebuje.  

 Měl zahrnovat možnost vybrání libovolného počtu podmínek 
v libovolném pořadí.  

 Mělo být programátorsky jednoduché přidat nové podmínky, pokud 
možno bez zásahu do grafického rozhraní editoru (konkrétně formuláře 
pro editaci hlášky). 

 Druhý požadavek na pořadí podmínek byl velmi důležitý. Je totiž rozdíl, zda 
řekneme nejdelší nedražená barva nebo nedražená nejdelší barva. U barevných 
podmínek tedy mělo záležet i na pořadí v jakém si je uživatel zařadí za sebe (podmínky 
se budou vyhodnocovat od shora dolů). Vyhodnocení pak mělo probíhat tak, že se 
„vezmou“ barvy z listu hráče, jež zkoumá platnost podmínky a prozkoumá se validita 
barevných podmínek. Každá podmínka vybere z množiny čtyř barev ty barvy, jež jí 
vyhovují a tyto barvy pošle další podmínce. Pokud na konci tohoto procesu nebudou 
vybrány žádné barvy nebo bude barev více než jedna, pak podmínka celé hlášky skončí 
neúspěchem.  
 Pro ilustraci uvedu příklad. Dražena byla piková a srdcová barva. Rozložení 
karet v listu zkoumaného hráče je 5332 (5 piků, 3 srdce, 3 kára, 2 trefy). Pokud u 
zkoumané hlášky jsou nastaveny dvě barevné podmínky v pořadí nejdelší, nedražená 
pak bude výběr probíhat následovně: podmínka nejdelší vezme rozložení barev 5332 a 
vybere z něj piky, protože tato barva je s ohledem na ostatní nejdelší. Výstupem 
podmínky nejdelší bude rozložení barev 5000, které poslouží jako vstup do druhé 
podmínky. Barevná podmínka nedražená přijme toto rozložení a vrátí hodnotu 0000, 
(protože piky už draženy byly) a podmínka hlášky selže. Pokud nastavíme podmínky 
v opačném pořadí, tj. nedražená, nejdelší, pak bude vyhodnocovací proces postupovat 
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takto: nedražená dostane rozložení 5332, vyhodnotí na 0032, přepošle podmínce 
nejdelší a ta vrátí hodnotu 0030. Jako barva zkoumané hlášky byla tedy určena kárová 
barva a podmínka uspěla. 
 Vyřešení problému barevných podmínek se ukázalo jako klíčové pro další 
postup. Princip přetahování podmínek z objektu ListBox jsem nakonec přejal i pro 
dodatečné podmínky, ačkoliv u nich už nezáleží na pořadí jako u barevných podmínek. 
  

3.2 Procházení systémem, priority 
 
Samotná dražba probíhá tak, že se počítač snaží najít vhodnou odpověď na 

hlášku reprezentovanou aktuální pozicí. Pokud se mu toto nepodaří, pak draží pas. 
Jestliže odpověď najde, pak se tato odpověď stává novou aktuální pozicí pro danou linku 
a jí reprezentovaná hláška je licitována. Prozkoumávání odpovědí probíhá od shora dolů. 
Jakmile je nalezena vhodná odpověď, okamžitě je zahlášena – níže umístěné odpovědi 
(tzn. odpovědi s nižší prioritou) jsou ignorovány. 

Protože aktuální pozice není na začátku dražby určena, je třeba v systému určit 
speciální vrcholy pro vstup do systému. Těmito vstupními body jsou „zahájení“. 
Zahájení jsou vrcholy, umístěné nejvíce vlevo na formuláři a v podmínce hlášky 
označené jako zahájení. Vyhovující zahájení se vybírá stejným způsobem jako odpověď 
(od shora dolů). 

 
3.3 Popis hlášky 
 
Při editaci nebo vytvoření nové hlášky se zobrazí okno s detailním nastavením 

vlastností hlášky. Atributy, které lze v tomto okně nastavit, můžeme v zásadě rozdělit na 
tři typy: podmínky (P) pro dražbu, vzhled (V) a vlastní význam (H - hodnotu) hlášky.  

Vzhledové atributy  nemají žádný vliv na vyhodnocení podmínky a slouží jen 
k zpřehlednění systému. Všechny nastavené podmínkové atributy musí být splněny, aby 
zkoumaný vrchol byl vybrán jako vhodný k licitaci. Významové atributy slouží k určení 
stupně a barvy výsledné licitované hlášky. Ovšem i tyto mohou zamítnout dražení 
vrcholu, například: při nevyhovujících barevných podmínkách, při malé agresivitě 
hlášky, apod. Pro správné používání editoru je třeba podrobně znát fungování 
jednotlivých atributů: 

 
 Název (V) 1: Zde si může uživatel krátce (12 znaků) hlášku pojmenovat. 
 Popis (V) 2: Okno pro detailní popis hlášky. Tento text se zobrazí 

v plovoucím okénku při najetí myší nad hlášku. Doporučuji zde vyplnit 
všechny důležité informace o hlášce. 

 Vzhled (V) 3: Barva vrcholu. Opět pouze pro přehlednost a lepší 
orientaci. Doporučuji zvolit si jednotné barevné schéma systému (např.: 
zahájení, pasy a umělé hlášky různými barvami). 

 Body (P) 4: Bodové limity pro dražení hlášky. O jaké body se jedná lze 
specifikovat dále: FB – figurové body, RB – rozlohové body,  Já + 
partner – součet mých bodů s body partnera. 

 
 



 16

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stupeň (H + P) 5: Na jakém startovním stupni bude hláška (v případě 
úspěšné kontroly podmínky) dražena. Hláška nebude licitována na nižším 
než startovním stupni. V bridži se však velice často stává, že dražební 
prostor je již zabrán soupeři a my musíme se stupněm našich hlášek jít 
nedobrovolně výš a nebo, pokud je to již neúnosně vysoko, pasovat. 
Nastavení této dražební agresivity lze uskutečnit napravo od pole stupeň 
ve čtyřech políčkách. Každé políčko reprezentuje navýšení oproti 
základnímu stupni (+0 reprezentuje startovní stupeň). Zaškrtnutím 
příslušného políčka udáváme, při jak velkém navýšení nad startovní 
stupeň lze hlášku ještě licitovat. V dolních bílých políčkách pak 
specifikujeme minimální body potřebné pro každý zaškrtnutý 
„nadstupeň“. Určení agresivity má též důležitou roli při řízení cyklů (viz. 
3.4). 

 Typ skoku (H + P) 6: Důležité určení typu skoku hlášky jde ruku v ruce 
se stupněm a agresivitou. Je-li označeno „pořadí“, pak je hláška dražena 
na nejnižším (nejméně však startovním) stupni. To samozřejmě může 
v praxi znamenat i několikanásobný skok, proto je zde třeba pečlivě 
rozvážit prioritu a podmínky ostatních bratrských odpovědí, aby nedošlo 

Obrázek 1: Nastavení podmínky u hlášky v programu Editor 
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k „neurčitelnosti“ (viz. 3.5).  Pokud vybereme nějaký ze skoků, pak se 
hláška draží jako klasický skok v bridži (jednoduchý, dvojitý, nebo 
trojitý), tzn. mezi skokem a poslední draženou hláškou musí být mezera. 
Velikost mezery pak závisí na typu skoku. 

 Barva (H + P) 7: Vymezuje jakou barvu bude mít hláška  při úspěšném 
vyhodnocení podmínky. Nastavíme-li hodnotu v políčku barva na 
„speciální“, pak se barva této hlášky bude určovat až při průběhu dražby 
kontrolováním „barevných podmínek“. 

 Barevné podmínky (H + P) 8: Na tuto skupinu podmínek je brán zřetel 
jedině je-li specifikovaná barva jako „speciální“. V okně „seznam 
podmínek pro barvu“ jsou zobrazeny všechny dostupné barevné 
podmínky. Přetáhnutím podmínek do okna „Podmínky pro výběr barvy“ 
můžeme stanovit podle jakého klíče se bude určovat výsledná barva 
hlášky během dražby. V okně „Podmínky pro výběr barvy“ záleží na 
pořadí podmínek – kontrolují se ve směru od shora dolů. Podmínky na 
sebe „navazují“ a to tak, že výsledek z každé podmínky je přenášen jako 
vstup do podmínky další. Vstup první podmínky jsou všechny 4 barvy 
v bridži. Ta s přihlédnutím k průběh dražby a obsahu listu dražitele (vše 
závisí na typu podmínky) odstraní „nevyhovující“ barvy a zbytek pošle 
dál následující podmínce. Na konci tohoto procesu je buď jedna barva 
(která je pak dražena), žádná barva a nebo více barev. Poslední dva 
případy vedou k selhání celkové podmínky uzlu – hláška nebude 
licitována.  

 Dodatečné podmínky (P) 9: Zde si může uživatel stejným principem 
jako při výběru barevných podmínek nastavit další omezující podmínky 
pro výběr hlášky. Toto okno má v budoucnu sloužit na umístění 
atypičtějších omezení takových, které se nehodí napevno zabudovat do 
editovacího okna. 

 Uživatelská podmínka (P) 10: Umožňuje uživateli si zkonstruovat svojí 
vlastní podmínku na určení krátkosti/délky barev, es či králů. Stisknutím 
tlačítka „přidat“ se podmínka přidá do okna „Vybrané omezující 
podmínky“. V prvním poli zvolíme „počet“, ve druhém upřesníme 
význam prvního pole („+“ = počet a více, „-“ = počet a méně, „!“ = právě 
počet) a ve třetím poli zvolíme barvu/typ karty, kterou chceme testovat . 

 Nápověda 11: Každá funkce editoru je krátce popsána ve žlutém poli 
nápovědy. Tento pomocný text je v poli nápovědy zobrazen poklikáním 
na příslušný atribut/podmínku.  

 
3.4 Odkazové hlášky 
 
O dražebním systému jsem mluvil celou dobu jako o stromu. Není to tak úplně 

pravda. Grafická struktura sice stromová je, logická ale přestavuje orientovaný graf a to 
právě díky odkazovým hláškám.  

Odkazová hláška je, stejně jako normální hláška, reprezentovaná barevným 
obdélníkem, nemá však žádnou podmínku a jednoduše pouze odkazuje na zvolený 
vrchol. Odkaz může být dvou typů: „jednoduchý odkaz“ jenom ukazuje na zvolený 
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vrchol, „odkaz na podstrom“ ukazuje na všechny odpovědi zvoleného vrcholu. 
Vyhodnocování při dražbě pak probíhá tak, že odkazová hláška je nahrazena uzlem/uzly 
na které ukazuje. Pokud podmínka uzlu, na který odkazová hláška ukazuje, uspěje, pak 
se tento uzel stává novou aktuální pozicí. 

Aktuální pozice se tedy v systému může přesunout směrem zprava do leva, což 
bez použití odkazových hlášek není možné. Dokonce lze s jejich pomocí vytvořit 
„cyklus“ v systému (třeba tak, že odkazová hláška ukazuje na nějakého svého 
prarodiče). Takto vytvořený cyklus je však vždy konečný, protože stupně hlášek se 
nemohou navyšovat do nekonečna. Pro správné fungování cyklu je dobré pečlivě 
nastavit „agresivitu“ hlášek, na kterých chceme aby cyklus probíhal. 

Odkazy se řídí následujícími omezeními: Nelze vytvořit odkaz na odkazovou 
hlášku, nelze vytvořit odkaz na sourozence a konečně nelze vytvořit odkaz jako vstup do 
systému (jako zahájení). 

 
3.5 Zpětné určení a neurčitelnost 
 
Jak jsem uvedl výše, aktuální pozice v systému je vždy stejná pro oba partnery. 

Zajistit tuto vlastnost však nemusí být jednoduchá věc.  
Rozdělme si nyní podmínkové atributy na dvě skupiny: veřejné podmínky a 

privátní podmínky (tomuto dělení podléhají i barevné podmínky). Veřejné podmínky 
jsou takové podmínky, o jejichž platnosti může rozhodnout jakýkoliv hráč (např.: 
barevná podmínka „Nedražená barva“, atribut „Je zahájení“). Tyto se vztahují téměř 
výhradně k dosavadnímu průběhu dražby. Podmínkám týkajícím se listu dražitele 
říkejme privátní – ostatní hráči nevidí dražiteli do karet (např.: body, dodatečná 
podmínka „pravidelná rozloha“). 

Po oddražení se dražitel posune v systému na novou aktuální pozici, jeho partner 
však musí aktuální pozici zpětně určit (nemůže se posunout přímo). Další situace, kdy 
musí počítač zpětně určovat aktuální pozici, je v případě, že dražil uživatel. Dělá to tak, 
že kontroluje platnost veřejných podmínek vhodných odpovědí. Vhodnými odpověďmi 
myslíme takové odpovědi, které mohou být draženy na stejném stupni a se stejnou 
barvou jako partnerem licitovaná hláška. Je to vlastně stejné jako v reálném bridži – 
partner se snaží uhodnout, co měl jeho kolega na mysli. 

Neurčitelnost vznikne ve chvíli, kdy dvě či více hlášek dražitelných na stejném 
stupni/barvě mají totožnou množinu veřejných podmínek a partner tedy neví, který 
z vyhovujících uzlů zvolit jako novou aktuální pozici. Neurčitosti se lze vyhnout 
dodatečným přidáním různých veřejných podmínek k problémovým hláškám.  

Po zdárném určení nové aktuální pozice nám její privátní podmínky mohou 
přinést mnoho nových informací o listu partnera. Dá se tedy říci, že množina veřejných 
podmínek (+ barva a stupeň) u každé hlášky implikuje množinu privátních podmínek 
téže hlášky. 

  
3.6 Nedostatky Editoru 
 
Nedostatkem je malý počet podmínek, jež jsou uživateli momentálně k dispozici. 

Nové podmínky lze vytvořit pouze „připrogramováním“ nových prvků do objektu 
ListBox. Momentální sada podmínek je však dle mého názoru dostačující pro základní 
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potřeby tvorby systému. Které další podmínky je třeba přidat do programu může ukázat 
jen dlouhodobější používání Editoru a případně rada bridžových expertů. 

Druhým nedostatkem je nemožnost podrobněji si definovat podmínky vzhledem 
k dražbě soupeře (obranná dražba). K tomuto účelu bude třeba do Editoru přidělat zcela 
nový mechanismus – množinu podmínek hovořící o soupeřích. Ta totiž bude vyžadovat 
informace a možnosti, které Editor momentálně nenabízí, avšak neměl by být problém je 
v budoucnu do Editoru přidělat, třeba formou dalšího páru ListBoxů. 

Posledním nedostatkem jsou hlášky kontra a rekontra. Tyto mohou být použity 
v zásadě dvěma způsoby – jako trestné hlášky, kdy říkáme, že soupeři neuhrají svůj 
závazek (kontra) a zdvojnásobujeme touto hláškou bodovou sazbu (rekontra pak může 
být odpověď na kontra, bodová sazba se zečtyřnásobí). Jenže trestné použití už nezáleží 
na dražebním systému, ale na úvaze hráče a tu ani Editor, ani Simulátor, jež se během 
dražby striktně řídí předpisem vygenerovaným v Editoru, nemodeluje. Druhé použití 
hlášek kontra a rekontra je v kontextu obranné licitace, jako reakce na dražbu soupeřů. 
Tím se vracíme k druhému odstavci této podkapitoly. 
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4. Rozbor sehrávky 
 

Bridžová sehrávka je klasifikována jako hra s neúplnou informací. To nám 
značně komplikuje použití algoritmů tak úspěšných ve hrách jako šachy, či dáma (jediná 
hra s úplnou informací, která zatím odolává pokusům o napsání úspěšného herního 
algoritmu, je hra GO)[3]. Klasické prohledávání herního stromu nelze v bridži přímo 
aplikovat, téměř nikdy totiž nemáme úplnou znalost herního světa potřebnou ke 
konstrukci všech proveditelných tahů. Navíc z povahy bridžové hry nám vyvstává další 
omezení – jedna bridžová partie trvá přibližně 5 až 7 minut. Počítačový program by tedy 
před každým svým tahem neměl přemýšlet déle než pár desítek vteřin. 

 Po úvodním výnosu se sice odkryjí karty tichého hráče, stále však nevidíme 
zbylých 25 karet (26 z pohledu obránce) - víme, které karty to jsou, nemůžeme však 
určit, kdo z hráčů drží konkrétní kartu. Pro tento typ problému se zavedlo označení 
„single-dummy“ problém (klasická situace při bridžové sehrávce). V úlohách 
označených jako „double-dummy“ pak vidíme karty všech hráčů. 

 
4.1  Obecný rozbor přístupů 

 
Prozatímní přístupy k řešení problému můžeme rozdělit na dva tábory. První a 

starší pojetí se zpravidla snaží ve hře rozpoznat naučené či předdefinované vzory, 
s kterými si už program umí poradit. V bridži existuje totiž řada „standardních“ situací, 
které mají jednoznačně určený a ze statistického hlediska správný způsob sehrávky. 
Výsledkem tedy může být velice rychlý algoritmus, protože počet probíraných vzorů 
bude relativně malý. Navíc se tento přístup velmi podobá stylu hry člověka. Nevýhodou 
je, že na jakémkoliv neobvyklém rozdání si program vyláme zuby. Dalším nepříjemným 
faktorem je nutnost úvodní definice velkého množství zmíněných standardních situací. 

Druhý přístup k řešení problému sehrávky se snaží různými způsoby převést 
sehrávku jakožto single-dummy úlohu na úlohu double-dummy a tu pak řešit. To obnáší 
dva podproblémy: vytvoření vhodného převodového mechanismu a konstrukce 
kvalitního a rychlého algoritmu na řešení double-dummy úlohy. Výstupem převodového 
mechanismu nebude zpravidla jedno rozložení karet, ale bude jich několik. Samozřejmě 
nebereme teď v úvahu triviální převod (podvádění), kdy počítač vidí i listy protihráčů. 
Jako algoritmus na řešení d-d úlohy budeme moci využít nějakého ze známých 
algoritmů procházení všech situací brutální silou, což pro nás představuje výhodu, 
jelikož výzkum v této oblasti značně přesahuje výzkum v kategorii her s nejistotou [5]. 
Nalezený optimální způsob sehrávky na d-d úloze (na souboru úloh) pak použijeme na 
zadanou s-d úlohu. 

Tento postup bude fungovat dobře i na nestandardních rozdáních – počítač 
prostým vyzkoušením všech herních možností nalezne optimální způsob sehrávky i ve 
značně extrémních rozdáních. Další výhodou je univerzálnost řešení. Uvažovaný způsob 
budeme totiž moci použít ve všech aspektech sehrávky, a to jak pro hru hlavního hráče, 
tak i na obranu a hledání úvodního výnosu. 

Tyto vlastnosti však stavíme na předpokladu, že umíme rychle řešit úlohu 
double-dummy, nejlépe v čase nepřesahující jednu vteřinu. Tohoto cíle je ale značně 
obtížné dosáhnout, protože počet listů stromu (neboli všech jednotlivých herních 
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variant) v herním stromu se může v nejhorším případě vyšplhat až na  5,6 * 1044, 
v průměrném případě je pak počet listů roven 2,3 * 1024 [3].  

Dalším, na první pohled méně patrným, negativem je, že počítač bude každou 
zkoumanou situaci řešit s perfektní znalostí pozic všech vysokých karet. Například, 
počítač vždy sehraje následující situaci s maximálním ziskem zdvihů: J: KJ10x ; S: 
A98x. Zde sehrávající lince chybí 5 karet a mezi nimi dáma. Ať už se dáma nachází 
kdekoliv, počítač ji zachytí a to tak, že bude hrát malé karty přes hráče s dámou a na 
případnou dámu přiloží vyšší kartu z druhé ruky (tzv. „impas“, anglicky finesse). Toto 
ovšem v reálném případě není možné, protože nevíme který z hráčů onu dámu drží a 
tudíž nevíme, na jakou stranu impas provést. Musíme se tedy pokusit „uhodnout“ 
kterého z hráčů impasovat a podstupujeme 50% riziko neúspěchu. Počítač však tuto 
situaci ohodnotí jako vždy úspěšnou a může směřovat k jejímu řešení i přesto, že 
existuje jiný bezpečnější způsob sehrávky. Více těchto a dalších úvah naleznete v [4]. 

Následující dva programy patří k nejlépe hrajícím bridžovým programům na 
světě. Navzájem se však diametrálně liší zvoleným přístupem. Ještě je nutno dodat, že 
výše zmíněné rozdělení je čistě jenom orientační a můj osobní názor je, že výborných 
výsledků by šlo dosáhnout kombinací obou přístupů.  
 
4.2  Bridge Baron - Tignum 2 
 
 Program Bridge Baron [11] se dlouhou dobu drží v popředí všech komerčních 
bridžových programů. Jeho vývoj započal na teoretické úrovni již v roce 1989 a 
pokračuje do dnes. Během této dlouhé doby byl vyvinut mocný program pro hraní 
sehrávky pojmenovaný Tignum 2 (viz. [2] a [3]), který v roce 1997 pomohl týmu Bridge 
Baron vyhrát mistrovství světa počítačového bridže [9]. 

Autoři se při tvorbě tohoto programu nechali inspirovat způsobem, jakým řeší 
sehrávku zkušení bridžový hráči. Tito hráči se totiž nesnaží najít nejvhodnější kartu pro 
aktuální výnos, ale místo toho si snaží sehrávku „naplánovat“ na více tahů dopředu [3]. 
Bridžová literatura obsahuje popis spousty různých taktických schémat (např. uváděný 
impas), které hráč kombinuje a spojuje dohromady ve zmíněný plán. 
 Tignum 2 je schopen hrát pouze v roli hlavního hráče a je postaven na HTN 
(Hierarchical Task-Network) plánování. HTN plánování je metoda, která se snaží řešit 
zadaný úkol jeho dekompozicí na podúkoly. Ty jsou pak dále za pomocí „metod“ 
dekomponovány na menší a menší úkoly, dokud nejsou nalezeny „primitivní“ úkoly, 
které mohou být provedeny přímo. „Metoda“ je předpis, jak rozložit daný neprimitivní 
úkol. Tignum 2 je totálně uspořádaný HTN plánovač. To znamená, že ve všech jeho 
úkolových sítích a metodách a tudíž ve všech plánech, které generuje, jsou úkoly totálně 
seřazené [3]. Výstupem plánovače je posloupnost primitivních úkolů, jež řeší zadaný 
problém. Více o HTN plánování lze najít v [6]. 

Tignum 2 vždy dekomponuje úkoly v pořadí, v jakém budou provedeny; vždy si 
vybere ten úkol, který má být proveden jako první. Na každý stav světa jsou aplikovány 
všechny použitelné metody a toto probíhá rekurzivně až do chvíle, kdy neexistuje 
metoda, která už nebyla použita na aktuální herní stav. Výstupem algoritmu je herní 
strom, jehož každá větev je tvořena elementárními úkoly (zahraní karty). Počet větví 
vedoucích z každého vrcholu není počet akcí, které hráč může vykonat. Je to počet 
různých taktických schémat, které může hráč provést [2]. 
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Tignum 2 používá speciální „domněnkovou funkci“, která reprezentuje 
pravděpodobnosti umístění karet, o nichž si není hlavní hráč jist (které nevidí). 
Algoritmus se snaží v herním stromu najít nejlépe ohodnocenou cestu (plán, který 
přináší největší užitek). Každý vrchol v herním stromu, ve kterém je na tahu hlavní hráč, 
je ohodnocen maximální hodnotou z ceny jeho synů. Cena vrcholu, kde je na tahu 
oponent se určí jako vážený průměr z cen dětí vrcholu, založených na 
pravděpodobnostech vygenerovaných pomocí domněnkové funkce. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2: Ukázka herního stromu vygenerovaného programem Tignum 2. 
Desetinná čísla pod větvemi značí ohodnocení domněnkovou funkcí [3]. 
 

4.3  GIB 
 
 GIB (domovská stránka [14]) znamená „Ginsberg’s Inteligent Bridgeplayer“ 
(přejmenován z původního „Goren In a Box“) a jeho vývoj započal 6.1.1994 [7]. Už o 
čtyři roky později, v roce 1998 zaznamenal GIB vítězství na Mistrovství světa 
počítačového bridže [9]. V roce 1999 výsledek zopakoval, ale na dalších ročnících 
mistrovství se už GIB nikdy neobjevil. Jeho absenci vysvětlil Matthew Ginsberg hádkou 
s vedoucím soutěže Alvinem Levym. Je to škoda, protože nám chybí porovnání jeho 
schopností s nynější světovou špičkou (program Jack [12]). 
 GIB je asi první profesionální program, který začal razit myšlenku převodu 
sehrávky na double-dummy. Matthew Ginsberg ve své studii [4] naznačuje vlastnosti 
tohoto přístupu a předpovídá, že v brzké době vznikne program kvalit bridžového 
experta (dokument byl napsán v roce 1995). Dosud totiž snad všechny bridžové 
programy fungují na principu hledání vzorů (viz. 4.1). 
 V dokumentu [5] je nastíněna konstrukce rychlého algoritmu na řešení double-
dummy úlohy. Autor navrhuje řadu způsobů, jak efektivně prořezat herní strom: 
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 Nalezení existence rychlého zdvihu pro „hraniční situace“. Je možno 

přerušit další prohledávání, pokud počet zdvihů, které je ještě třeba 
uhrát, se rovná 1 a útočící linka má jistý zdvih v následujícím tahu. 
Obdobně, pokud počet potřebných zdvihů je roven počtu zbývajících 
karet a obránci mají možnost uhrát jistý zdvih v následujícím tahu. 

 Posloupnost bezprostředně za sebou jdoucích karet (stejné barvy) lze 
považovat za jednu kartu, protože všechny mají stejný efekt na hru. 

 Zahrání „malé karty“ (relativně od hodnoty 9 a méně) lze pro všechny 
malé a stejně barevné  karty považovat za jeden tah. Tyto karty totiž jen 
zřídka „uhrají“ zdvih. 

 Když je nejvyšší karta hráče P menší než nejnižší karta v ruce 
libovolného jiného hráče, pak pro hráče P uvažujeme pouze jeden 
možný tah, a sice jeho nejnižší kartu. 

 Ze všech karet, které nejsou schopny přebít dosavadní vítěznou kartu 
právě uvažovaného zdvihu, je vybrána pouze karta s nejnižší hodnotou. 

 Použití hashování k rozpoznání případného znovu-navštívení již 
prozkoumaných vrcholů (herních stavů). 

 
Tato práce položila základ k naprogramování prvního kvalitního programu pro 

řešení d-d problému. V [8] Ginsberg detailně představuje metodu nazvanou partition 
search. Je to metoda, která se snaží rozpoznat sobě „podobné“ herní stavy a s těmi pak 
zacházet, jako by se jednalo o stav jediný. Pro vypočítání indexu v hashovací tabulce 
tedy budou použity množiny stavů (a ne stav jediný) a těmto množinám bude vždy 
v příslušném záznamu hashovací tabulky přiřazena jen jedna hodnota. Na základě této 
metody se Ginsbergovi podařilo sestavit herní strom s průměrným počtem přibližně 
50000 vrcholů na rozdání [7]. Podrobněji v [8]. 

GIB používá metodu Monte Carlo k vygenerování rozlohy neznámých karet 
(zmíněný převod v 4.1, nutno podotknout, že metodu MC pro tento úkol používá většina 
úspěšných novodobých programů). Během licitace program nashromáždí omezení a 
informace vyplývající z dražby (body, délky barev). V závislosti na těchto informacích a 
s ohledem na karty, o kterých hráč ví (list tichého hráče, svůj list), se vygeneruje velké 
množství možných rozložení karet. Každý z Monte Carlo vzorků je pak řešen jako d-d 
úloha a ve všech vzorcích jsou testovány všechny platné tahy. Tahy jsou ohodnoceny 
cenou, avšak každý tah je ohodnocen v každém rozdání jinak (protože stejný tah může 
mít ve dvou rozdáních zcela odlišný výsledek). Výnos, který GIB nakonec provede, je 
takový tah, jež má největší celkovou cenu (součet cen daného tahu ve všech 
zkoumaných rozdáních). 
 
 4.4 Můj přístup 
 
 Implementace dobrého algoritmu sehrávky je extrémně náročný úkol jak 
z hlediska „technologického“ tak z hlediska časového a sama by vydala na několik 
vědeckých prací. Sehrávka v Simulátoru měla být řešena netriviálně, ale přesto její 
implementace nesměla být příliš časově náročná, protože je to pouhá část zadání této 
práce (hlavní důraz jsem kladl na vývoj Editoru). Navíc materiálů, které jsou dostupné 
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k tomuto tématu, je velmi omezené množství. Mám na mysli materiály zabývající se 
konkrétním, praktickým řešením problému. Je to z důvodu, že toto téma je poměrně 
mladé a všechny úspěšné bridžové programy jsou komerční. Jejich vývojářské týmy se 
nesnaží podělit se s okolním světem o svoje poznatky, naopak se je snaží držet 
v nejvyšší tajnosti, aby od nich ostatní vývojáři „neopisovali“. Tato rivalita je ještě 
přiživována každoročním pořádáním Mistrovství světa počítačového bridže [9]. 
 Dalším omezením pro mě byl fakt, že mé bridžové dovednosti a znalosti jsou 
spíše podprůměrné. Z tohoto důvodu jsem chtěl použít takový postup, který by 
zahrnoval co nejmenší použití bridžového know-how. Rozhodl jsem se tedy úkol řešit 
nějakou formou prohledávání stavového prostoru. Definování různých bridžových 
situací a schémat, jako se tomu děje třeba v programu Bridge Baron, jsem zavrhl. 
 Moje první představa algoritmu sehrávky pro Simulátor byla následující. 
Algoritmus bude úlohu řešit jako single-dummy problém. Prohledávání do hloubky bude 
vycházet z principu klasického minimaxového algoritmu. Ohodnocující funkce 
rozlišovala následující situace (invarianty): zahrání vysoké karty (-4,.., -1), zahrání 
trumfu (-2) a zisk zdvihu (+6). Zmíněné hodnoty jsou z pohledu „naší“ linky, pro 
soupeře byly opačné (násobeny -1). Z tohoto plyne, že algoritmus byl penalizován za 
zahrání vysoké karty či trumfu, jinými slovy byl nucen se těchto karet nezbavovat 
zbytečně. Naopak, soupeřem zahraná figura (vysoká karta) či trumf byly ohodnoceny 
pozitivně. Problém „neznámých karet“, tedy těch karet o nichž nevíme, který z hráčů je 
drží, jsem řešil následovně: algoritmus vždy předpokládal, že každý hráč může 
disponovat libovolnou kartou z množiny neznámých karet. 
 Nastíněný algoritmus jsem implementoval v raných fázích vývoje Simulátoru. 
Tento algoritmus měl však jednu zásadní nevýhodu: byl pomalý. Problémem se ukázalo 
být právě zmíněné řešení problému neznámých karet. Počet možností, které algoritmus 
musel procházet, u hráčů jejichž karty neznáme, se zdvojnásobil. Zároveň jsem díky 
tomuto modelu nemohl použít některá prořezávání zmíněná v [5] (viz 4.3). Například 
vynechání posloupnosti za sebou jdoucích karet nebo efektivní prořezávání rychlých 
zdvihů nelze v tomto modelu použít. 
 Uvedu konkrétní příklad. Jih hraje závazek, obránci (hráči s „neznámými 
kartami“) jsou západ a východ. Na tahu je sever (tichý hráč) a jih vynáší od tichého 
hráče malou pikovou kartu. Východ je na tahu a spustí uvedený algoritmus. V pikách 
„nevidí“ karty A,K,Q,J,7. Přiloží do zdvihu malou kartu a posune se na pozici hlavního 
hráče (jih). Za jih zahraje eso a vyhodnotí situaci. Algoritmus popsaný v [5] by nyní 
prořezal možnosti K,Q,J (protože jsou navzájem ekvivalentní s hraným esem) a 
pokračoval by až zahráním sedmičky. V naší situaci to ale udělat nemůžeme! Neznámé 
karty mohou být kdekoliv, proto bude mít zahrání krále zcela opačný výsledek, než mělo 
zahrání esa. Eso by velmi pravděpodobně znamenalo zisk zdvihu pro jih, kdežto 
vynesený král by byl přebit esem ze západu. 
 Rozhodl jsem se tedy pokusit se implementovat algoritmus jiným způsobem. 
Protože v [5] je poměrně detailně navrhnut způsob řešení double-dummy úlohy, zkusil 
jsem ho naimplementovat. Sehrávku jsem pak hodlal řešit tak, že bych (nějakým 
jednoduchým způsobem) vygeneroval několik náhodných rozložení neznámých karet a 
na všechna tato rozložení bych spustil zmíněný mechanismus pro řešení d-d úlohy. 
Dalším z hledisek, proč jsem se rozhodl změnit herní algoritmus bylo také to, že [5] byl 
snad jediný plnohodnotný materiál zabývající se detaily implementace sehrávky, který 
jsem nalezl. Je to z toho důvodu, že byl napsán na universitní půdě. 
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 Nejprve jsem implementoval samotné prohledávání herního stromu. V [5] je sice 
detailně probíráno prořezávání a hashování, o ostatních implementačních podrobnostech 
samotného prohledávání však dokument mlčí. O tom jaké implementační detaily jsem 
zvolil já, si můžete přečíst v kapitole 5.7. Na tomto místě pouze ve zkratce.  
 Karty hráčů jsou implementovány jako cyklické obousměrné uspořádané spojové 
seznamy (od nejvyšších karet po nejnižší). Toto řešení mi zajišťuje pohodlné procházení 
karet a probírání nejprve nejrelevantnějších možností (tzn. nejvyšších karet). Zároveň 
mám okamžitý přístup i k nejnižší kartě dané barvy (z hlavy seznamu). Před každým 
spuštěním další iterace rekurzivního výpočtu je volána metoda, jež upraví nynější herní 
stav - zahraje kartu a jsou upraveny informace o hře. Po návratu z rekurze je stav vrácen 
do podoby před spuštěním rekurze. Tento proces se opakuje, dokud nejsou vyzkoušeny 
všechny karty, které může hráč zahrát a je vrácena nejlepší naměřená hodnota, společně 
s kartou, jejímž vynesením jsme této hodnoty dosáhli. (viz 5.7) 
 Výsledný algoritmus jsem naimplementoval samostatně od Simulátoru a testoval 
na rozdáních, jež jsem vygeneroval Simulátorem. Tento algoritmus byl tedy bez 
jakýchkoliv zrychlujících metod a navíc obsahoval (jeho první verze) i poměrně velké 
množství větvení přímo v rekurzi. Na testovaných rozdáních a při simulované hře bez 
trumfů, trval výpočet algoritmu při stanovené hloubce tří tahů dopředu (tzn. tří 
kompletně odehraných kol, tj. do hloubky dvanácti zahraných karet) v průměru deset 
vteřin. Pokud jsem zvýšil hloubku na čtyři tahy dopředu, výpočet neskončil ani po deseti 
minutách (testy jsem prováděl na počítači AMD Athlon 64bit 3000+, 512 MB RAM). 
 Začal jsem tedy algoritmus vylepšovat. Nejprve jsem změnil jeho strukturu a 
odebral několik větvení z jeho rekurzivní části. To znamenalo urychlení řádově o 20%. 
Pak jsem naimplementoval jednotlivá prořezávání zmíněná v [5]. Asi největší dopad na 
rychlost výpočtu mělo prořezávání „rychlých zdvihů“ viz 4.3. Dle tvrzení v [5] (a mé 
výsledky tomu neodporují) se tímto způsobem prořeže až 50% vrcholů herního stromu. 
Po aplikaci tohoto prořezávání netrval výpočet do hloubky tři více jak sto milisekund, 
hloubka čtyři pak zabrala algoritmu řádově tisíce milisekund. Postupně jsem tedy 
aplikoval všechna pořezávání zmíněná v [5] a přidal i jedno své vlastní – v momentě, 
kdy hráč na tahu může přebít trumfem dosavadní nejvyšší kartu ve zdvihu (a tato karta 
není trumfová) a zároveň všichni hráči, jež ještě nebyli na tahu trumfy hrát nemohou 
(buď musí přiznat barvu nebo trumfy nemají), pak přebíjím nejnižším trumfem. 
 Nakonec jsem aplikoval hashování, opět podle modelu zmíněného v [5]. Finální 
verzi algoritmu jsem otestoval a došel k následujícím výsledkům. Pro beztrumfový 
závazek zvládá algoritmus hloubku pět do desítek milisekund, hloubka šest mu zabere 
řádově tisíce milisekund a hloubka sedm, v závislosti na rozložení karet, okolo 
desetitisíce milisekund. Výsledky pro trumfové závazky byly o jednu úroveň horší. Je to 
tím, že některá prořezávání při trumfových závazcích nelze použít. I malé trumfové 
karty mají svůj význam a mohou potenciálně vyhrát zdvih i proti velkým kartám soupeře 
jiné barvy. Nebýt tyto karty trumfové, byly by už dávno prořezány. 
 Dále je třeba zmínit, že většina těchto prořezávacích mechanismů je pouze 
aproximačních. V některých velmi vzácných případech může například odhození vysoké 
karty na úkor malé nést ve výsledku více zdvihů. Těchto situací je ale opravdu málo 
(bohužel přesný poměr vůči normálním situacím neznám) a proto dává smysl 
prohledávání těchto situací vynechat za účelem zrychlení výpočtu. Rychlost výpočtu je 
přímo závislá na počtu prořezaných větví herního stromu. Z mého testování vyplývá, že 
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některá rozdání jsou „složitější“ a prořezávání se na nich uplatní mnohem méně než na 
jiných rozdáních – výpočet pak tady zabere i řádově více času. 

Měl jsem tedy algoritmus, jehož vstupem byla d-d úloha a výstupem byl 
maximální počet zdvihů, jež lze pro danou vstupní a pro daný počet tahů situaci uhrát. 
Algoritmus jsem pak integroval do Simulátoru. Jednotlivé d-d situace jsem generoval 
náhodně z množiny neznámých karet. Těchto situací program vygeneruje dvacet a na 
všechny je postupně spuštěn tento algoritmus. Díky několikanásobnému spuštění jsem 
byl nucen omezit hloubku prohledávání u trumfových závazků na čtyři tahy dopředu, u 
beztrumfových závazků je to pět tahů dopředu. Programu jsem ještě nastavil maximální 
dobu trvání pět sekund na tah. Profesionální bridžové programy sice „přemýšlejí“ před 
svým tahem několik desítek vteřin (i minut), ale to by u mého programu značně 
snižovalo pohodlnost používání a navíc přidání takto velkého času by 
díky exponenciální složitosti algoritmu přineslo jen malý zisk (maximálně dvě úrovně 
prohledávání navíc u mého algoritmu). 

Chtěl bych upozornit, že zmíněný algoritmus je mým pokusem o řešení 
problému sehrávky. K dokonalosti má velmi daleko a v žádném případě se ani 
nepřibližuje kvalitám profesionálních algoritmů.  
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5. Implementace Simulátoru 
 

Simulátor poskytuje možnost hrát karetní hru bridž. Navíc je schopen načíst 
dražební systém vytvořený v programu Editor a tento systém pak používat v dražbě. 
Program je implementován v jazyce C#, je určen pro platformu MS Windows a byl 
vytvořen v programu Microsoft Visual Studio 2005. 
 

5.1 Úvod 
 
 Simulátor (zatím) poskytuje pouze základní funkce nezbytné k hraní bridže: 
zamíchání a rozdání karet, uložení rozdání do souboru a načtení rozdání ze souboru. 
V tomto ohledu porovnávat Simulátor s jakýmkoliv komerčním bridžovým programem 
nelze. Tyto poskytují samozřejmě celou řadu málo i více užitečných funkcí, přídavků a 
jiných zpestření bridžové hry. Simulátor byl vyvíjen pouze za účelem načtení systému a 
odehrání závazku vyplývajícího z dražby. Všechny případné dosavadní funkce (jako 
např. restartování rozdání, ukončení rozdání, zobrazení karet všech hráčů a zobrazení 
systémů) byly přidány v momentě, kdy program byl již funkční a shledal jsem, že daná 
funkce je opravdu přínosem ať už pro samotnou hru nebo pro testování systému. 
Simulátor „nepodvádí“ při žádném herním úkonu. Každý hráč si během hry střádá 
informace o listech ostatních hráčů a na základě těchto informací pak činí rozhodnutí. 
 Při vývoji simulátoru jsem kladl důraz na intuitivní ovládání a příjemné 
uživatelské rozhraní, neboť hraní bridže je především zábava. Pro zobrazení listů, dražby 
a následné sehrávky jsem se nechal inspirovat existujícími bridžovými programy, 
protože si myslím, že v tomto ohledu už nelze vymyslet nic revolučně nového. Asi 
nejvíce jsem byl ovlivněn programem Bridge Baron [11], který mi připadl graficky 
nejpovedenější. Abych zabránil „blikání“ grafických prvků a také kvůli tomu, že jsem 
plánoval hojně používat průhlednost (růžky karet), jsem se rozhodl nevyužít služeb 
standardních komponent rozhraní .NET (PictureBox). K zobrazení obrázků karet, 
tabulek či pozadí jsem použil třídu Bitmap, jež jednoduše podporuje průhlednost a dále 
techniku double-buffering, jež značně redukuje blikání obrazu. 
 Na obrázku 3 jsou znázorněny hlavní třídy programu Simulátor. Každá třída je 
znázorněna čtverečkem, velké čtverečky značí „významnější“ třídy. Šipka pak značí 
vzájemné napojení objektů – každý objekt má přístup jen k těm objektům, ke kterým 
z něho vede šipka (reference). Protože Simulátor musí být schopen interpretovat 
dražební systém, obsahuje i některé třídy z programu Editor. Tyto třídy až na třídu Node 
však nejsou v obrázku 3 zahrnuty. Podrobněji se o nich dozvíte v (6.3 a 6.4). 
 

5.2 Třídy PlayTable a PlayConstants 
 
 Třída PlayTable je potomek třídy Form, obsažené v rozhraní .NET (klasický 
formulář). PlayTable slouží jako pojítko mezi uživatelem a Simulátorem a má na starosti 
dvě funkce. První z nich je přijímat uživatelský vstup (klikání myší) a přeposílat jej třídě 
Game, která se dále rozhodne jak s ním naložit. Druhou činnost, kterou PlayTable 
vykonává, je zobrazení grafického rozhraní programu. To je prováděno v metodě 
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PaintCards. Přes PlayTable je dále možno načíst jednotlivým partnerským dvojicím 
dražební systém. 

Samotné kreslení probíhá tak, že je zavolána metoda Draw objektu Game, které 
je předán prázdný objekt typu Graphics (není úplně prázdný, je v něm vykresleno 
pozadí herního stolu, na které se bude dále kreslit), který ovšem není vázán na formulář 
(obrazovku), ale je místo toho vytvořen z objektu Bitmap. Metoda Draw pak postupně 
volá všechny relevantní objekty, zda nechtějí do Graphics něco vykreslit. Poté je 
Graphics vrácen PlayTable a jeho obsah (nyní již naplněná Bitmap, ze které byl 
vytvořen) je celý vykreslen na monitor druhým objektem Graphics, který je už svázán s 
formulářem (double-buffering). Tento přístup má výhodu v tom, že se výsledný obrázek 
dostane k samotnému vykreslení na monitor až v okamžiku, kdy je hotový a celý uložen 
v paměti – značně tím zamezíme blikání obrazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 PlayConstants je speciální třída, která není nikde v programu instanciována a 
všechny její metody i atributy jsou statické. V jejích atributech jsou uloženy veškeré 
potřebné informace k vykreslení libovolného grafického prvku (souřadnice a rozměry). 
Tyto informace jsou nastaveny voláním metody SetSize při startu programu či při změně 
rozlišení. V argumentu metody SetSize jsou rozměry hrací plochy (objektu PlayTable) – 
atributy třídy PlayConstants jsou nastaveny relativně v závislosti na těchto rozměrech. 

Obrázek 3: Zjednodušený objektový model programu Simulátor. 
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Všechny objekty, které cokoliv vykreslují na obrazovku, si z PlayConstants berou 
souřadnice a rozměry vykreslovaných grafických prvků. 
  
 5.3 Třída Game 
 
 Třída Game je hlavní třídou celého programu. Její hlavní úkoly jsou: 
interpretovat vstup uživatele, řídit průběh dražby a sehrávky, řídit vykreslování objektů a 
vykreslovat některé grafické prvky, které logicky nespadají pod žádnou jinou třídu. Ve 
třídě Game jsou umístěny odkazy na dva objekty (formuláře) typu 
ViewableBiddingTreeForm. ViewableBiddingTreeForm je potomek třídy 
BiddingTreeForm, jež je definována v programu Editor a slouží k zobrazení dražebního 
systému obou linek. 
 K orientaci ve hře a v jejích stádiích používá třída Game proměnnou GameState. 
Tato proměnná jednoznačně identifikuje stav, ve kterém se hra právě nachází. Těchto 
stavů je celkem 9 a může jich zároveň platit i více najednou, např.: stav „Začala 
sehrávka“ a „Uživatel je na tahu“. Každý takovýto stav je definován formou konstanty 
v objektu Game a jeho hodnota je vždy rovna mocnině čísla 2 (každý stav má přidělené 
jiné číslo). Přidávání stavu do proměnné GameState probíhá použitím logického 
operátoru OR na GameState a daný stav (GameState = GameState | STAV), odebírání 
stavu pak použitím operátoru AND na GameState a negaci odebíraného stavu. 
Testování, zda se hra nachází v nějakém stavu, program provádí porovnáním hodnoty 
stavu s výsledkem použití operace AND na GameState a zkoumaný stav. 
 Asi největší uplatnění má proměnná GameState v metodě Click. Tato metoda je 
volána formulářem PlayTable vždy když uživatel klikne na hrací plochu. Úkolem této 
metody je rozpoznat význam kliknutí a provést patřičné kroky z něj vyplývající. Další 
metoda, která pracuje ruku v ruce s GameState je již zmíněná metoda Draw. Zde 
probíhá přeposílání žádosti o vykreslení těm objektům, které je třeba zobrazovat 
v daném stavu. Samotná metoda Draw v třídě Game má na starosti vykreslení: loga 
programu, závěrečné tabulky, ukazatele na hráče na tahu při sehrávce a malých karet 
signalizujících historii hry a pozadí pro ně (vlevo dole). 
 Dvě velmi důležité metody pro řízení dražby a sehrávky se jmenují 
ManageAuction a ManageAIPlay. Tyto metody mají za úkol říct objektům typu Player, 
že jsou na tahu a nebo přidat do GameState stav značící, že na tahu je uživatel. Přitom 
Game neví, kdo je právě na tahu – tuto informaci získává z objektů GameInformation a 
Auction. ManageAuction je tvořena cyklem, který postupně „vyzývá“ jednotlivé hráče 
k tahu voláním metody DoBidding. Hráč, který je na řadě učiní svůj tah a výslednou 
hlášku vrátí objektu Game. Ten pak informuje ostatní hráče o této hlášce voláním 
příslušné metody Update (viz. 5.6) všech hráčů. Cyklus v metodě ManageAuction končí 
vždy, když je na tahu hráč a nebo dražba skončila.  ManageAIPlay pracuje na podobném 
principu, avšak řídí sehrávku. Původně byla též tvořena cyklem a volala metody 
PlayCard postupně všech hráčů, až  skončila u uživatele a nastavila příznak do 
GameState, že se čeká na vstup uživatele. Protože jsem ale sehrávku později předělal a 
zahrání jedné karty mohlo trvat i několik vteřin, rozhodl jsem se tento rozhodovací 
algoritmus (třída Algorithm) napojit na objekt Game (původně byl referencován pouze 
samotnými hráči) a v objektu Game začínat nové vlákno, v němž se bude separátně 
počítat nejvhodnější výnos. Na vytvoření vlákna jsem použil komponentu platformy 
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.NET pojmenovanou BackgroundWorker. Jako startovní metodu jsem nastavil vstupní 
metodu třídy Algorithm a metodu, která je volána po ukončení vlákna, jsem umístil zpět 
do Game (je to metoda ResumePlay). Tato metoda uskuteční vše potřebné s vybranou 
kartou – pošle Update hráčům, „zahraje“ kartu doprostřed stolu za pomocí 
GameInformation a znovu pustí metodu ManageAIPlay. Cyklus tedy logicky zůstal 
zachován, jen je realizován ve více metodách (o třídě Algorithm viz 5.7) . 
 Game má na starosti mimo jiné ještě jednu důležitou činnost – odkazuje na třídu 
Deck, která reprezentuje balíček karet. Deck obsahuje pole, v němž je umístěno 53 
objektů typu Card, reprezentujících 52 hracích karet. V nultém indexu pole je umístěna 
speciální karta, symbolizující rub karty. Game volá metody objektu Deck jako například: 
Shuffle (zamíchání), Deal (rozdání karet do „rukou“ hráčů), Draw (vykreslení karet na 
obrazovku, každá karta má své vlastní Draw) či SaveDeal (uložení rozdání do souboru). 
Karty při rozdávání ani během hry z balíčku nikam nemizí a zůstávají v balíčku ve 
stejném pořadí. Proto je možno rozdání jednoduše uložit i po skončené hře či rozdání 
restartovat. Jediná věc, která se s objekty Card děje během hry, je změna jejich 
souřadnic (zjištěných z objektu PlayConstants), jak putují v rukách hráčů či jsou 
zahrány a přesunuty do středu stolu (metoda Move objektu Card). 
 
 5.4 Třídy Auction a Contract 
  
 Třída Auction má na starosti výhradně dražbu: interpretaci kliknutí uživatele 
během dražby, vykreslování dražby, určení zda daná hláška smí být dražena, určení 
hráče, jež je v probíhající licitaci na tahu a v neposlední řadě stanovení vítěze dražby. 
Metody Click a Draw objektu Auction jsou volány objektem Game pokud se hra nachází 
ve stavu dražby. 

K reprezentaci jedné dražební hlášky využívá Auction třídu typu Bid. Tato třída 
si je ve svých atributech schopna uložit barvu hlášky, úroveň hlášky, předchozí hlášku a 
následující hlášku. Auction staví z objektů typu Bid spojový seznam, kde první prvek 
seznamu je první hláška dražby a za ní se dále řadí hlášky v pořadí, v jakém byly 
draženy. Třída Bid má i svojí metodu Draw, takže vykreslení průběhu dražby probíhá 
tak, že Auction zavolá metodu Draw prvního prvku seznamu a ten pak toto volání 
propaguje dál. 

Metoda Validate dostane v argumentu barvu a úroveň hlášky a jejím výstupem je 
potvrzení, zda zkoumanou hlášku lze legálně (v ohledu na dosavadní průběh dražby) 
licitovat. Tato metoda je volána vždy, kdy se buď objekt Player, nebo uživatel snaží 
licitovat nějakou hlášku. Často hraje důležitou roli pro výběr vhodné hlášky 
z dražebního systému – pokud totiž počítač nalezne hlášku v systému a všechny 
podmínky této hlášky jsou splněny, stále se ještě musí „zeptat“ objektu Auction, 
konkrétně metody Validate, zda může zvolenou hlášku dražit. Je-li mu odpovězeno 
záporně, pak pokračuje v hledání hlášky dál a podmínka zkoumané hlášky se bere jako 
nesplněná. 

Metoda Finalise slouží k jedinému účelu, a to k uzavření dražby a k vrácení 
objektu Contract, který reprezentuje vítěznou hlášku a tudíž i závazek pro sehrávku. 
Finalise vrátí Contract v případě konce dražby, tj. je-li libovolná hláška následována 
třemi passy. Objekt Contract v sobě nese informaci o tom, kdo je vítěz dražby, kdo je 
stůl a jaký je závazek. Tento závazek je ve formě objektu Bid, jež byl na konci dražby 
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odebrán z konce spojového seznamu hlášek (samozřejmě nebyl odebrán z úplného 
konce, hlášky pass a případné kontra/rekontra byly ignorovány). 

 
5.5 Třídy GameInformation a CardHistory 
 

 GameInformation je pomocná třída sloužící k uchování informací o průběhu 
sehrávky (je to obdoba třídy Auction). GameInformation obsahuje několik menších 
metod, které byly původně součástí třídy Game, ale logicky do ní nepatřily. Proto jsem 
se je rozhodl oddělit a přesunout do samostatné třídy. Hlavní starostí GameInformation 
je informovat třídu Game o tom, který hráč je na tahu (v průběhu sehrávky). Toto 
zahrnuje i zjištění vítěze aktuálního zdvihu. Dále se GameInformation stará o „fyzické“ 
zahrání karty – přesun karty na odpovídající místo uprostřed stolu. Od tohoto okamžiku i 
přeposílání požadavků (Draw) na vykreslení této karty probíhá přes GameInformation. 

GameInformation odkazuje na objekt CardHistory. V tomto objektu je uložena 
posloupnost hraný karet od začátku sehrávky. Momentálně je využíván jen v kontextu 
získání karet hraných v posledním kole (karty na stole). Existence tohoto objektu však v 
budoucnu umožňuje Simulátor jednoduše rozšířit například o funkce Undo/Redo nebo o 
zpětné přehrání již ukončené sehrávky (Replay). 

 
5.6 Třída Player 
 
Třída Game obsahuje čtyřmístné pole, v němž jsou umístěny odkazy na objekty 

typu Player a každý tento objekt reprezentuje jednoho hráče (i uživatele). V projektu 
programu Simulátor je třída Player označena jako partial - konstrukt jazyka C#, jež 
umožňuje rozdělení jedné třídy do více souborů. Třída Player je rozdělena do dvou 
souborů: PlayerEvaluation.cs - tento soubor obsahuje výhradně metody používané při 
dražbě a PlayerMain.cs - v němž jsou všechny zbylé metody a atributy pro třídu Player. 
Player má i svoje metody Draw a Click ve stejných kontextech jako ostatní třídy.  

Každý hráč jedná samostatně na základě informací, které během dosavadního 
průběhu hry obdržel. Tyto informace sbírá o ostatních hráčích a ukládá si je do 
speciálního objektu InformationHolder. Hráč má svůj vlastní InformationHolder a 
můžeme zde najít analogii k lidské paměti. V tomto objektu jsou uložené informace 
dvojího typu: informace o listu příslušné instance objektu Player (vlastníka objektu 
InformationHolder) a informace o ostatních hráčích. Tyto informace si hráč buduje 
během hry a to jak během sehrávky tak i v průběhu dražby. Po vynesení karty či 
licitování hlášky je objektem Game zavolána metoda Update u všech hráčů. Ta se 
pokusí upřesnit dosavadní informace o hráči, jež dražil/sehrával.  

Do objektu InformationHolder jsou ukládány i některé informace, které dále ve 
hře nejsou využívány (např. různé druhy bodového ohodnocení listu). Je to z důvodu, že 
když jsem InformationHolder implementoval, ještě jsem zcela nevěděl, jaké informace 
si bude třeba pamatovat. Proto jsem jich radši ukládal více než méně. Až později se 
ukázalo, že některé poznatky v InformationHolder nejsou využity. Nemělo však smysl je 
mazat, protože je velice pravděpodobné, že pokud budu na Simulátoru dále pracovat, 
najdou své uplatnění. Zároveň některé situace nejsou probírány úplně do hloubky a 
určité informace programu unikají – mluvím teď o dražbě a metodě ExtractInformation 
třídy InformationHolder. Ta slouží k získání informací z hlášky během dražby. Některé 
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speciální kombinace filtrů, v závislosti na probíhající dražbě, však mohou někdy přinést 
informaci i zpětně a nebo tato informace může být „skrytá“. Tento problém se mi dosud 
nepovedlo nějak jednoduše vyřešit a proto zatím metoda ExtractInformation získá 
z hlášky jen informace, které jsou na první pohled patrné. 

K úpravě informací v InformationHolder dochází tedy jedině voláním nějaké 
z metod Update objektu Player. Tyto metody jsou navzájem přetížené a jsou celkem 
čtyři. Jsou volány objektem Game, kdykoliv se stane nějaká událost, jež přináší do hry 
novou informaci - dražení hlášky, konec dražby, úvodní výnos a odkrytí stolu, zahrání 
karty. 

Player má dvě metody, díky kterým se účastní hry. Je to metoda DoBidding pro 
dražení a metoda PlayCard pro sehrávku. PlayCard původně volala přímo metodu třídy 
Algorithm na výpočet nejvhodnější karty pro výnos. Od tohoto modelu jsem ale upustil 
v momentě, kdy jsem do objektu Game implementoval komponentu BackgroundWorker 
pro práci s vlákny. PlayCard nyní funguje tak, že pouze připraví objekt Algorithm pro 
následné odstartování z objektu Game. K tomuto účelu volá metodu Prepare třídy 
Algorithm a do argumentu této metody umístí všechna potřebná data. Jednou z položek 
v argumentu metody Prepare je i příslušný zkopírovaný objekt InformationHolder. 
Tento objekt kopíruji přes uživatelsky definovaný konstruktor (C# nemá implicitní 
copy-konstruktory) a toto kopírování se ještě vyznačuje jedním specifikem. Pokud je 
totiž na tahu tichý hráč (hráč s odkrytými kartami), pak za něj „odehraje“ hlavní hráč. 
Metodu Prepare v tomto případě volá instance hlavního hráče a do něj vložený 
zkopírovaný objekt InformationHolder je upraven při kopírování tak, že záznam 
informací je veden z pohledu tichého hráče (objekty jsou jakoby „vyměněny). Hlavní 
hráč totiž nasbírá během hry více informací než tichý hráč (vidí dva listy – tichý hráč 
vidí jen ten svůj). Navíc je toto přesná kopie reálné situace – hlavní hráč hraje karty 
tichého hráče, jež se hry neúčastní. 

DoBidding volá Game během dražby v momentě (metoda ManageAuction), kdy 
je daný hráč na tahu. Hráč prozkoumá dražební systém a v návratové hodnotě vrací 
hlášku, jež shledal vhodnou ke dražení. Pokud takovou hlášku nenašel, pak vrací pass. 
Ve třídě Player jsou celkem čtyři odkazy na objekt Node, jež reprezentuje jeden vrchol 
ze stromové struktury dražebního systému. Reference BiddingSystem ukazuje na kořen 
dražebního systému, podle kterého licituje naše linka. CurrentPosition je odkaz na 
aktuální pozici v dražebním systému. Player si dále obdobně uchovává odkaz na kořen a 
aktuální pozici dražebního systému soupeřů. 

Jakmile se chce po hráči, aby dražil, přichází na řadu metoda ChooseBranch, jež 
se nachází ve druhé části parciální třídy Player (soubor PlayerEvalutaion.cs). Tato 
metoda v podstatě prochází postupně (směrem od shora dolů) všechny potomky (máme 
teď na mysli potomky v rámci stromové struktury systému) aktuální pozice v dražebním 
systému. Je testována podmínka každého potomka a platí-li, pak je tento vrchol vrácen a 
korespondující hláška je dražena. K tomuto testování je použita metoda 
CheckWhetherConditionHolds. Pokud je dražena hláška, pak si na ni hráč, který ji 
dražil, jednoduše nastaví ukazatel CurrentPosition. Jeho partner ale toto nemůže učinit 
takto jednoduše. Chceme-li co nejvěrněji kopírovat reálnou situaci, pak partner dražícího 
hráče musí ze svých informací zjistit, kam se posunout na novou aktuální pozici 
v dražebním systému. Tento problém jsem pracovně nazval „zpětné určení“. Vyřešit 
tento problém a zjistit jakou hlášku měl partner vlastně „na mysli“ je v řadě situací 
jednoduché – prostě najdeme potomka, který odpovídá svojí úrovní a barvou dražené 
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hlášce. Mnohdy je ale těchto potomků více a my se mezi nimi musíme rozhodnout. 
Situaci ale máme (oproti hráči jež licitoval) ztíženou tím, že nemůžeme použít všechny 
části podmínky. Konkrétně nemůžeme použít ty části, jež se vztahují k listu dražitele – 
jednoduše mu do karet nevidíme! Další situace, kdy musíme řešit problém zpětného 
určení je dražba uživatele. Počítačový partner dostane barvu a stupeň hlášky a sám musí 
určit, na jakou hlášku nastavit CurrentPosition. 

Ke zpětnému určení jsou používány metody FindBiddedPath, která postupně 
prochází potomky aktuálního CurrentPosition (zastaralá aktuální pozice) a metoda 
CheckWhetherBidCanBeBidded. Poslední zmiňovaná metoda testuje veřejné 
podmínkové atributy hlášky (viz. 3.5) - jinými slovy testuje ty části podmínky, o kterých 
lze říci, zda jsou či nejsou pravdivé bez znalosti karet dražitele. Toto testování musí 
zahrnovat i barevné filtry (viz. 6.4), protože řada z nich bývá veřejná. Jenže tyto filtry 
jsou řazeny za sebou ve spojovém seznamu a před veřejnými filtry mohou stát filtry 
privátní (jsou vázány na ruku dražitele). Protože nemáme možnost zjistit při běhu 
programu, které z těchto filtrů jsou či nejsou privátní, rozhodl jsem se k následujícímu 
postupu. Metoda k otestování platnosti barevné podmínky TestColor má v argumentu 
objekt InformationHolder hráče, jež žádá o otestování. Filtry si pak z tohoto objektu 
berou co potřebují, vyhodnotí vloženou situaci a výsledek přepošlou dál. Jenže hráč 
nemá přístup k objektu InformationHolder partnera. Vytvořil jsem tedy objekt IHFraud, 
jež je potomkem třídy InformationHolder. Při instanciaci objektu typu IHFraud jsou 
všechny jeho hodnoty nastaveny na nulu až na jednu položku. Tou položkou je počet 
karet v barvě dražené hlášky. Ta je nastavena na 13 (maximální počet). Pokud filtry 
otestují vložený IHFraud positivně, pak jsem nalezl hlášku, kterou dražil partner. 
Protože momentálně všechny privátní barevné filtry vybírají barvu v kontextu s jinými 
barvami, tady vždy vyberou tuto jednu nejdelší barvu. Filtry typu „nejdražší“, 
„nejkratší“ prostě nemají onu jednu třinácti-kartovou barvu s čím porovnávat a proto 
vždy uspějí. Selhat mohou tedy pouze veřejné filtry – a to je přesně to co potřebujeme. 

Funkčnost tohoto systému může v budoucnu ohrozit vytvoření nějakého nového 
zvláštního barevného filtru. Momentálně však splňuje svoji funkci a ani nevidím žádný 
nový filtr, který by mohl způsobit problémy. Pokud by se přece jenom nějaký takový 
našel, pak by asi jediným řešením tohoto problému bylo u každého filtru vytvořit 
speciální metodu, která by byla spouštěna jen za účelem tohoto zpětného určení.  

Zpětné určení provádí jenom partner dražitele, oponentům je nová 
CurrentPosition (u soupeřů ukládána jako OpponentPosition) předána. Toto simuluje 
reálnou situaci, kdy se protihráči mohou ptát na význam hlášek.  Navíc, pokud již jednou 
bylo učiněno korektně zpětné určení, není třeba ho činit znova - výsledek by byl zcela 
stejný. 

 
5.7 Třída Algorithm – algoritmus sehrávky 
 
Algoritmus sehrávky je implementován v již zmíněné třídě Algorithm. Ta má dvě 

metody (přístupné z vnějšku): Prepare a start. Metodu Prepare si volá hráč, kterému má 
být vypočtena hraná karta. Touto metodou předá hráč relevantní data třídě Algorithm – 
jsou to informace o momentálním stavu hry a zároveň specifické informace v objektu 
InformationHolder, které daný hráč doposavad nasbíral během hry. Algorithm obsahuje 
velké množství atributů, v nichž si tato data ukládá. Algorithm tedy pracuje universálně 
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– počítá čistě v závislosti na datech, které mu hráč sdělí prostřednictvím metody 
Prepare. Ještě se zmíním, že původně k výpočtu stačila jedna metoda start (byla to 
kombinace nynějších start a Prepare). Komponenta BackgroundWorker pracující 
s vlákny však potřebuje jako startovní proceduru nového vlákna proceduru, jejíž 
argument je přesně definován. Ta sice má i svoji přetíženou variantu s universálním 
argumentem typu object pro přenos dat, ale přišlo mi jednoduší si data přednastavit 
(Prepare), než si vytvářet nový datový objekt jen pro tento účel. 

Samotný algoritmus je implementován jako prohledávání do hloubky. To 
znamená, že algoritmus prochází možné herní situace, do kterých se lze z momentálního 
stavu dostat („hraje karty“).  Přitom postupuje tak, že postupně zkouší odehrávat karty 
jednotlivých hráčů a sám sebe znovu spouští na nově vzniklou herní situaci (rekurze). 
Odehraje-li všechny karty nebo dostane-li se do specifikované hloubky, pak už se dál 
nevětví a vrací maximální počet zdvihů, který lze v této situaci uhrát (s pohledu právě 
zkoumaného hráče, minimax). Zároveň vrací kartu, která vedla k tomuto maximálnímu 
počtu zdvihů. Řízení programu se pak navrátí o úroveň výše a ze zbývajících, ještě 
nezkoumaných karet vybere další a zahraje ji. Popsaný mechanismus potřebuje 
simulovat zahrání karty i u hráčů, do jejichž listu nevidíme. Tyto ruce, do kterých 
„nevidíme“, se vygenerují náhodně před samotným startem výpočtu a generují se 
z karet, o kterých víme, že ještě nebyly zahrány. Tuto informaci má hráč uloženou ve 
svém InformationHolderu. A na tyto dva listy společně s listy, které zná (svůj list a list 
tichého hráče), se spustí výše zmiňovaný mechanismus průchodu do hloubky. 
Náhodných listů však vygenerujeme více a na všechny z nich pustíme výše zmíněný 
mechanismus. Jako výslednou kartu, jež má hráč zahrát, vrátíme tu kartu, která 
nejčastěji vedla k uhrání maximálního počtu zdvihů. 

Metoda start je vstupním bodem výše popsaného výpočtu. Je volána v objektu 
Game a předpokládá, že v atributech objektu Algorithm již budou přednastavená data 
(metodou Prepare), se kterými se bude počítat. Metoda start je pouštěna jako separátní 
vlákno, protože výpočet může být časově náročnější (komponenta BackgroundWorker). 
Na konci výpočtu metoda start uloží vybranou kartu do speciální struktury 
DoWorkEventArgs, následně start skončí a s ní i celé vlákno. BackgroundWorker pak 
zavolá metodu ResumePlay objektu Game a do argumentu této metody vloží speciální 
objekt RunWorkerCompletedEventArgs, z nějž lze hranou kartu přečíst. 

Metoda start vykonává v zásadě dvě funkce: vygeneruje náhodné rozložení 
neznámých karet metodou GenerateDeal (každé volání GenerateDeal vygeneruje jedno 
rozložení)  a na toto rozložení spustí rekurzivní metodu compute, jež vykonává samotný 
výpočet. Toto se opakuje dvacetkrát. Metoda GenerateDeal generuje tato rozdání tak, že 
si zkopíruje pole symbolizující ještě neodehrané karty (z objektu InformationHolder) a 
nové pole zamíchá. V prvním průchodu tohoto pole jsou hráčům přidělovány pouze 
karty, které vedou k „potvrzení“ informací nalezených v objektu InformationHolder. 
Počítač například přidělí kartu kárové barvy jenom tomu hráči, o kterém se ví, že má 
nějaký nenulový minimální počet kár. Ostatní karty – tj. ty karty, o kterých žádný 
z hráčů nemá jiný než nulový záznam - se nepřidělí nikomu. Ve druhém průchodu se 
mezi hráče rozdělí i tyto zbývající karty. 

Metodě compute jsou při spuštění předány v jejím argumentu následující 
informace: číslo hráče, jež je aktuálně na tahu, počet tahů do ukončení prohledávání, 
počet karet na stole, číslo hráče, jehož karta právě vyhrává probíhající zdvih (probíhající 
v rámci zkoumaného herního stavu), barva první vynesené karty (kvůli „přiznávání“ 
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barvy) a odkaz na aktuální vítěznou kartu. Toto jsou společně s listy všech hráčů 
všechna data, která compute potřebuje k běhu. Compute probíhá ve dvou fázích. Nejprve 
se vyberou karty, které lze legálně zahrát metodou GenerateMoves. A pak se pomocí 
for-cyklu jednotlivé karty „zahrají“ metodou DoTrick. Tato metoda umístí informace o 
daném stavu do pole STATE a odstraní kartu z ruky hráče. Pokud tato karta byla 
poslední (čtvrtá) ve zdvihu, pak se zkontroluje, která linka tento zdvih vyhrála. Je-li to 
naše linka, pak si do proměnné isTrick uložím 1, jinak 0. 

Následně je puštěna další iterace metody compute a do jejího argumentu jsou 
vloženy upravené informace reprezentující situaci o tah „dále“. Compute vrátí číslo, jež 
značí maximální počet zdvihů, které další hráč na tahu („o tah dále“) může po vynesení 
naší karty uhrát. Tímto hráčem, jež hraje po nás, může být kdokoliv z hráčů – v průběhu 
zdvihu se sice hráči střídají, po vyhraném zdvihu je ale na tahu vítěz zdvihu – může se 
jednoduše stát, že dvakrát hraje za sebou stejný hráč. Poté je testováno, zda součet 
navrácené hodnoty a proměnné isTrick není větší než aktuální největší nalezená hodnota. 
Pokud tomu tak je, pak je uložena nová maximální hodnota a s polu s ní je uložena i 
karta, jejíž zahrání vedlo k tomuto ohodnocení. Hodnotu navrácenou z metody compute 
přičítáme k isTrick v případě, že hráč po nás na tahu je hráč z naší linky. V opačném 
případě přičítáme k isTrick opačnou hodnotu, tj. počet tahů do konce algoritmu minus 
návratová hodnota (když nám zbývají čtyři tahy do konce algoritmu a soupeři uhrají tři 
zdvihy, pak naše linka uhrála jeden zdvih). Po návratu z funkce compute se spustí 
metoda UndoTrick, která má za úkol vrátit aktuální stav zpět do situace před zahráním 
karty (vrátí kartu uloženou v poli STATE zpátky do ruky hráče). Zde cyklus končí a ve 
svém dalším průchodu se zvolí další karta vygenerovaná metodou GenerateMoves. 

GenerateMoves vybírá karty, jež lze v aktuálním stavu do zdvihu přiložit – dle 
barvy první vyložené karty ve zdvihu. Může tedy vybírat pouze z karet jedné barvy a 
nebo ze všech karet (v případě, že zahajuji zdvih a nebo nemám v ruce už žádnou kartu 
v barvě zahajovací karty). Na takto vybranou množinu karet je dále uplatněna řada 
prořezávání (viz. 4.3 a 4.4). To je postup, jehož účelem je co nejvíce omezit počet 
zkoumaných situací ve prospěch zrychlení výpočtu. Prořezávání například přeskočí a 
nepočítá takové situace (herní stavy), jež by vedly k horšímu výsledku nebo by vedly do 
situace, která již probírána byla. Zbylá množina karet je uložena do „globálního“ (v 
rámci třídy Algorithm) pole LEGAL_MOVES a z něj pak postupně odehrává karty 
metoda DoTrick. Nejvíce možných tahů je vždy vygenerováno v momentě, kdy hráč 
vynáší první kartu do zdvihu – musíme vybírat ze všech karet a řada prořezávání zde 
nelze uplatnit. Zároveň v trumfových závazcích je obecně herní strom košatější než 
v beztrumfových. Toto vyplývá z mého pozorování a je to důsledek toho, že trumfy nám 
generují mnoho situací, jež nelze jednoduše ořezat (i malé trumfové karty často 
vyhrávají zdvih, proto je nemůžeme ignorovat). 

Další metodou, jež slibuje časovou úsporu, je hashování. Hashování je metoda, 
kdy si program ukádá již vypočítané situace do tabulky. Před začátkem každého dílčího 
výpočtu se podívá do tabulky, zda-li už danou situaci nepočítal – pokud tomu tak je, pak 
jako výslednou hodnotu použije výsledek z tabulky a výpočet je ukončen. Použil jsem 
trochu upravené hashování popsané v [5]. Hashovací tabulka obsahuje 220 záznamů typu 
long. Rozdělme si pro každou bridžovou partii všech 52 karet do dvou disjunktních 
množin. Množina A obsahuje nejvyšších pět karet z každé barvy (A, K, Q, J, 10), 
množina B obsahuje zbylých osm karet v každé barvě. Kartu umístíme do jedné z těchto 
množin v momentě, kdy je zahrána – na začátku hry jsou obě množiny prázdné. Dále 
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rozlišujme třetí množinu C, jež obsahuje pro každou barvu pět nejvyšších karet 
z množiny B (9,8,7,6,5). Nechť je Bit funkce, která nám převede množinu karet do 
posloupnosti bitů, kde každý bit odpovídá jedné kartě v množině a hodnota 1 tohoto bitu 
značí, že karta již byla hrána, 0 znamená opak. Na začátku hry platí Bits(A) = Bits(B) = 
Bits(C) = 0. Spočítáme hodnotu Bits(A) Xor Bits(C) jako náš hashovací klíč – index 
prvku v hashovací tabulce. V jednom záznamu tabulky si ukládám: Bits(B), zbylý počet 
tahů do ukončení prohledávání, číslo hráče na tahu, číslo testovaného rozdání a 
maximální počet zdvihů, jež lze v této situaci uhrát. Kombinace hashovacího klíče a 
hodnoty Bits(B) jednoznačně identifikuje všechny karty, které byly doposud hrány. 
Hodnota Bits(C) je před provedením operace Xor bitově zrotována o pět míst doleva 
(kvůli rovnoměrnějšímu rozložení hashovacího klíče [5]).  

Testování, zda daná situace již není uložená v hashovací tabulce, probíhá pouze 
na začátku každého zdvihu. Je to z důvodu, že ukládat si situace po každém zahrání 
karty by znamenalo větší časovou i prostorovou náročnost. A přitom tato data, uložená 
navíc, budou použita jen velice zřídka, protože většinou se hashování již „uchytí“ 
v odpovídajícíh rodičovských situacích (na začátku zdvihu). Testování probíhá tak, že 
vygenerujeme příslušný klíč, který odpovídá nynější situaci. Pokud není korespondující 
záznam hashovací tabulky prázdný,  pak zkontrolujeme, zda je naše situace shodná 
s herní situací uloženou v záznamu. Porovnáme tedy, zda se rovnají hodnoty uložené 
v záznamu s hodnotami, které generuje naše momentální herní situace: Bits(B), počet 
tahů do konce hledání, číslo hráče na tahu a číslo testovaného rozdání.  

„Číslo testovaného rozdání“ je pomocná proměnná, která nám pro zkoumaný 
záznam pomáhá identifikovat, zda byl uložen pro stejné rozložení neznámých karet 
vygenerované metodou GenerateDeal. Metoda compute je pouštěna dvacetkrát a v 
každém tomto spuštění jsou rozděleny jinak karty které „nevidíme“. Výsledky uložené 
v tabulce z jednoho tohoto rozdání nám však neříkají nic o rozdáních jiných – karta, 
která v jednom rozdání vede k zisku všech zdvihů, může být díky nepříznivému 
rozložení karet v rukách soupeřů okamžitě přebita v rozdání jiném. Proto si ukládáme 
ještě jednu proměnnou (toto číslo testovaného rozdání), která nám říká, zda nalezený 
záznam je relevantní pro zkoumané rozložení karet. Tato problematika by se dala řešit i 
jiným způsobem, tj. vymazáním celé hashovací tabulky vždy na začátku výpočtu. Toto 
je ale značně časově náročné - pole má přes milion záznamů a toto mazání by se 
provádělo dvacetkrát (to je počet generovaných rozložení karet metodou GenerateDeal). 
Proto jsem rozhodl o přidání tohoto dalšího identifikátoru do záznamu v tabulce. 

Když je zkoumaná situace v záznamu shodná s momentální situací, pak metoda 
compute končí a vrací hodnotu uloženou v záznamu. V případě, že je záznam prázdný a 
nebo stav v záznamu je jiný než aktuální stav, pak compute pokračuje ve své činnosti a 
v momentě jejího ukončení vloží záznam do tabulky (reprezentující aktuální situaci). 

K reprezentaci listů jednotlivých hráčů jsem zvolil uspořádaný cyklický 
obousměrný spojový seznam. Jedna položka v seznamu je reprezentována objektem 
CardHolder. Karty v seznamu jsou řazeny od nejvyšší po nejnižsí a celkově používám 
16 těchto spojových seznamů – jeden pro každou barvu u každého ze čtyř hráčů. Hlavy 
(začátky a zároveň i konce) těchto seznamů jsou uloženy v „globálním“ poli HANDS 
(globálním zde myslíme atribut objektu Algorithm). Zmíněná hlava je reprezentována 
„prázdným“ objekterm CardHolder – jeho atributy value i color jsou nastaveny na nulu 
(žádná taková karta neexistuje). 
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 Cyklický spojový seznam jsem zvolil proto, že mi odpadá test na nulovost 
odkazu v metodách DoTrick a UndoTrick (odstranění prvu ze seznamu a následné 
přepojení seznamu). Zároveň je častým požadavkem okamžitý přístup k nejnižší kartě 
dané barvy při prořezávání. K této kartě se okamžitě dostaneme ze začátku. Navíc ke 
kartám je vždy přistupováno přímo, nikde neprobíhá žádné zbytečné procházení sezna- 

 
int compute (počet_kol, vitezna_karta, barva_zdvihu, cislo_viteze,                         

cislo_hrace_na_tahu) 
{ 

pocet_tahu = GenerateMoves(); // Umístí tahy do LEGAL_MOVES 
novy_pocet_kol = pocet_kol; 
max = -1; 
 
for (int i = 0; i < pocet_tahu; i++) 
{ 
  aktualni_karta = LEGAL_MOVES[CurrentState,i]; 

nova_vitezna_karta = vitezna_karta; 
nove_cislo_viteze = cislo_viteze; 

  isTrick = 0; 
 
  // Je pravdivá na začátku kola, nebo když aktualni_karta 

  // vyhrává zdvih (přebíjí dosavadní nejvyšší kartu) 
  if (začátek_kola() || vyhrava(aktualni_karta,vitezna_karta) 

   { 
   nova_vitezna_karta = aktualni_karta; 
   nove_cislo_viteze = cislo_hrace_na_tahu; 
   if (začátek_kola()) 

  barva_zdvihu = aktualni_karta.barva; 
   } 
 
  DoTrick(aktualni_karta);  // Odstraní kartu z pole HANDS  
  dalsi_na_tahu = (cislo_hrace_na_tahu + 1) % 4; 
 
  // Na konci kola se zjistí, kdo vyhrál zdvih 
  if (konec_kola()) 
  {   
   if (vitezi_nase_linka()) { isTrick = 1; } 
   dalsi_na_tahu = nove_cislo_viteze; 
   nova_vitezna_karta = null; 
   novy_pocet_kol--; 
   barva_zdvihu = 4;  //V textu zminovana jako leadColor 
   } 
 
  if (novy_pocet_kol > 0) 

   { 
pocet_zdvihu = compute(novy_pocet_kol, nova_vitezna_  

   karta,barva_zdvihu, nove_cislo_viteze, dalsi_na_tahu); 
  
  // Pokud je novy_hrac_na_tahu soupeř 
  if (!je_parnter(novy_hrac_na_tahu)) 

pocet_zdvihu = novy_pocet_kol – pocet_zdvihu; 
   if (pocet_zdvihu + isTrick >= max) 
    max = pocet_zdvihu + isTrick; 
   } 
  UndoTrick();  // Navrati kartu aktualni_karta do pole HANDS 
} 

return max; 
} 

 
 Algoritmus 1: Náčrt metody compute.
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mem. Ale zcela jistě by bylo možno navrhnout i jiné vyhovující struktury pro 
reprezentaci karet, například obyčejná pole. Spojové seznamy se mi ale zdály 
„elegantnější“. 
 Pole HANDS však neobsahuje 16 prvků, nýbrž prvků 20. Tyto čtyři přidané 
prvky jsou reprezentovány hlavami, jež odkazují sami na sebe. Toto je totiž situace, do 
které se hlava dostane, když nám dojdou karty v nějaké barvě. Když je metoda compute 
volána na nový zdvih, pak v tomto zdvihu nejsou žádné karty a tudíž položka 
_leadColor (barva první vynesené karty do zdvihu, kterou je třeba přiznávat) 
v argumentu metody compute by logicky neměla mít žádnou hodnotu. Když tedy volám  
compute na nový zdvih, nastavím do této položky  hodnotu  čtyři. Tuto  barvu nemá 
žádná karta (karty mají barvy mezi 0 – 3). Výsledek následujícího výrazu nám dá index 
do pole HANDS: „barva“ + 5* onturn, kde onturn je číslo hráče na tahu a „barva“ je 
číslo barvy, pro níž chci začátek nalézt. V případě, že leadColor je rovno čtyřem a 
dosadíme jej do výrazu místo proměnné „barva“, pak záznam na příslušném místě v poli 
HANDS obsahuje prázdný CardHolder, jež ukazuje sám na sebe. Pokud je první karta 
(tzn. první karta, na kterou ukazuje začátek - nejvyšší karta v dané barvě u zkoumaného 
hráče) tohoto pole rovna začátku, pak tedy buď vynáším úvodní kartu do zdvihu a nebo 
v dané barvě již nemám žádné karty. Obě popsané situace ale znamenají, že nyní mohu 
hrát do zdvihu kartu libovolné barvy. Tímto způsobem jsem sloučil dvě jinak různé 
podmínky na začátku metody GenerateMoves. 

Další datové struktury, které compute využívá jsou dvě pole: pole STATE, do 
kterého se ukládají odehrané karty a pole LEGAL_MOVES, v němž si každá iterace 
metody compute ukládá tahy, které bude dále prozkoumávat. Indexem do obou polí je 
atribut CurrentState, který značí momentální hloubku zanoření rekurze. Díky tomu, že 
prohledávám do hloubky, jsou obě pole relativně malá. 
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6. Implementace Editoru 
 
Program Editor slouží k vytvoření elektronické podoby dražebního systému. 

Vytvořený dražební systém umožňuje exportovat do souboru a tento soubor lze pak 
načíst programem Simulátor. Operace, které Editor nabízí uživateli, jsou dvojího typu: 
operace s dražebním stromem (přidávání vrcholu, mazání vrcholu, kopírování 
podstromu, atd.) a nastavení podmínky a významu hlášky. Program je implementován 
v jazyce C#, je určen pro platformu MS Windows a byl vytvořen v programu Microsoft 
Visual Studio 2005. 

 
6.1 Grafická podoba aplikace 
 
Design Editoru měl být jednoduchý a věcný. Rozhodl jsem se tedy, na rozdíl od 

Simulátoru, k jeho implementaci využít standardních komponent, jež poskytuje rozhraní 
.NET. Toto rozhodnutí jsem učinil na začátku implementace Editoru a vedlo mě k němu 
i to, že jsem si chtěl usnadnit práci. Nepotřeboval jsem průhlednost a nepředpokládal 
jsem, že objektů v Editoru bude nějaké velké množství. Zároveň jsem tyto objekty (uzly 
dražebního stromu) chtěl zobrazit velmi jednoduchým způsobem. 

Když jsem pak ale dokončoval práce na Editoru a začal jsem v něm zkoušet 
pracovat a vytvářet dražební stromy, shledal jsem, že grafický engine se viditelně 
zadýchává. Prvků dražebního stromu totiž bylo znatelně víc než jsem předpokládal. Při 
operacích jako je třeba kopírování nebo minimalizování stromu je patrné postupné 
vykreslování vrcholů. Při scrollování (posouvání obrazu) obraz nepěkně bliká a 
rozmazává se. Tento problém lze vyřešit jedině kompletním přepracováním grafického 
engine Editoru (na stejný, jakým disponuje Simulátor). Toto je však práce časově 
náročná a nijak nesouvisí s funkčností Editoru. Proto jsem se rozhodl (i přes zjevné 
nedostatky) nadále používat grafický engine ve stávající podobě.  

V případných dalších budoucích pracích na Editoru by přepracování jeho 
grafického výstupu byl úkol s nejvyšší prioritou. Je tu totiž ještě jeden nedostatek. Jako 
jednu z posledních věcí jsem do Editoru přidělal odkazové hlášky, což jsou vrcholy, 
které reprezentují jiné (normální, neodkazové) vrcholy. Představoval jsem si, že z tohoto 
vrcholu povede šipka nad všemi vrcholy a bude ukazovat na ten vrchol, který je 
odkazovou hláškou reprezentován. Jednotlivé uzly dražebního stromu jsou realizovány 
jako komponenty Panel, jež jsou součástí množiny komponent rozhraní .NET. Pořadí 
vykreslování těchto komponent je však před uživatelem skryto. Nejprve je vykreslen 
formulář (obecně rodičovský objekt) a poté jsou vykresleny jednotlivé komponenty, jež 
rodičovský objekt obsahuje. Zmíněné šipky by bylo třeba vykreslovat na plochu 
formuláře, toto vykreslení ale proběhne před vykreslením komponent Panel a tudíž 
šipky budou Panely překryty. 

  
6.2 Formulář MainForm 
 
Podobně jako ve formulář PlayTable programu Simulátor, je MainForm určen 

k zobrazení grafického výstupu programu Editor a k přijímání vstupu od uživatele. 
MainForm je potomek abstraktní nadtřídy BiddingTreeForm, kterou jsem vytvořil pouze 
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za účelem zobrazení dražebního stromu v programu Simulátor. V Simulátoru chci strom 
pouze zobrazit, nepotřebuji ho editovat a proto je v Simulátoru definován potomek 
ViewableBiddingTreeForm, jemuž chybí oproti MainForm funkce určené k editaci 
dražebního stromu. 

Na ploše formuláře MainForm je zobrazován dražební strom. Jednotlivé uzly 
stromu jsou reprezentovány komponentou MyPanel. Jedná se o potomka třídy Panel 
(obsažené v .NET), kterému jsem přidal některé metody, prostřednictvím kterých 
například získává informace o hlášce, jež reprezentuje. Vykreslování kontrolky MyPanel 
probíhá tak, že jsem překryl metodu OnPaint rodičovského Panelu. V této metodě 
vykresluji obsah MyPanelu gradientními štětci (objekt PathGradientBrush v .NET). 

Uživatel může kliknout na tři typy objektů. Jsou jimi: uživatelské menu, plocha 
formuláře a vrchol stromu. MainForm obsahuje metody, jež jsou přiděleny delegátům 
MouseEventHandler při vytvoření instancí objektů, u nichž chceme kliknutí uživatele 
zachytit (MyPanel, a objekty Label, které obsahuje). Například MyPanel je vytvářen 
dynamicky třídou Node. Je tedy vytvořena instance MyPanelu, delegátu 
MouseEventHandler této instance je přidělen odkaz na příslušnou metodu umístěnou 
v MainForm (NodePanel_MouseDown) a do atributu Tag vytvořeného MyPanelu je 
přidán odkaz na nový vytvořený objekt Node (v programu logicky reprezentuje jednu 
hlášku). Když pak uživatel klikne na vrchol stromu (a zvolí případnou akci 
z kontextového menu), je volána korespondující metoda umístěná v MainForm a z ní je 
okamžitě přes ukazatel uložený v atributu Tag (atributu Tag té instance objektu 
MyPanel, na kterou bylo kliknuto) volána příslušná metoda třídy Node (například žádost 
o editaci vrcholu). 

 
6.3 Dražební strom a třída Node 
 
Na kořen dražebního stromu je ukazováno ukazatelem RootNode, umístěným 

v MainForm. Node je třída, která kompletně reprezentuje jednu hlášku, vrchol 
dražebního systému. Obsahuje i její grafickou reprezentaci, objekt MyPanel. Ve třídě 
Node jsou definovány metody potřebné k práci s dražebním stromem. Většina těchto 
metod je rekurzivního charakteru. 

Dražební systém je v paměti reprezentován jako n-ární strom. Jeho vrcholy jsou 
tvořeny objekty typu Node. Kořen tohoto stromu je potomek třídy node nazvaný 
AlphaNode a liší se od Node tím, že se nezobrazuje. Můžeme si myslet, že je umístěn 
úplně vlevo, mimo formulář. Každý vrchol má tedy n synů. Objekt Node si udržuje 
odkazy na tyto syny v lineárním spojovém seznamu. Jeden prvek tohoto seznamu je 
tvořen objektem NodeHolder, což je pouze malý pomocný propojovací objekt. Každá 
třída NodeHolder ukazuje na jeden Node a zároveň ukazuje na další objekt NodeHolder. 
Node si zároveň pamatuje ukazatele na svého rodiče. 

Třída Node obsahuje množinu metod potřebnou k práci s dražebním stromem. 
Drtivá většina těchto metod je rekurzivní. Mezi tyto metody patří například metoda 
Rearrange sloužící k přepočítání souřadnic stromu, kdykoliv uživatel provede operaci, 
která mohla vést ke změně rozložení stromu (smazání vrcholu, minimalizování části 
stromu). Tuto metodu je v zásadě nutno pouštět na kořen stromu, protože operace 
většinou ovlivňují tvar a umístění celého stromu. Například smazání jedné větve ovlivní 
umístění všech vrcholů pod touto větví – posunou se nahoru. Metoda ShowOrHideTree 
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je volána když uživatel klikne na malou značku + (nebo - ) umístěnou po levé straně 
vrcholu. Tato metoda schová (nebo ukáže) podstrom hlášky, na jejíž značku bylo 
kliknuto. Volání této metody je třeba samozřejmě doprovodit voláním metody 
Rearrange. Metoda AddNode přidá hlášce nového potomka (novou odpověď) a metoda 
DestroySubTree smaže podstrom hlášky. Dále Node obsahuje řadu podobných metod, 
ale o nich se zde nemá smysl zmiňovat. 

Trochu stranou mezi těmito metodami ale stojí metody, jež slouží k uložení (a 
načtení) dražebního stromu do souboru. Metoda SaveToFile (uložení do souboru) je 
rekurzivní. Jakmile je zavolána na nějaký vrchol, pak tento vrchol vypíše do souboru 
znak „>“ značící, že  vrchol je o jednu úroveň níže než předcházející vrchol. Dále zavolá 
metodu SaveCondition, která nemá za úkol nic jiného než na nový řádek zapsat hodnotu 
podmínky, jež náleží ukládanému vrcholu. Tuto hodnotu ukládá ve formě jedné řádky a 
jednotlivé dílčí parametry jsou odděleny dvěma speciálními znaky „#“ a „@“. Po 
uložení podmínky je metoda SaveToFile volána na všechny potomky vrcholu a mezi 
každým voláním je do souboru uložen znak „<“, jež značí že se vracíme o úroveň výše. 
Takže například znaky „<>“ před vrcholem (před řádkem s podmínkou) znamenají, že 
tento vrchol je ve stejné úrovni jako vrchol předchozí. LoadCondition postupuje podle 
těchto znaků, vytváří nové objekty Node a do jejich podmínky nastavuje podmínku, 
kterou si přečetl v souboru (rozparováním řádky s podmínkou). 

Problém pro tento systém znamenal příchod odkazových hlášek. Načítání stromu 
totiž doposud byla lineární záležitost – program se nepotřeboval nikam vracet, všechna 
data která načetl okamžitě uplatnil. U odkazových hlášek je to jiné. První krok, který 
jsem musel učinit, bylo očíslovat si v souboru jednotlivé vrcholy (přidat jim 
identifikátor). Odkazové hlášky jsem pak uložil standardním způsobem, jen místo 
podmínky (řádku podmínky) vypsaly číslo vrcholu, na který odkazují. Toto mohu 
udělat, protože odkazové hlášky žádnou podmínku nemají. Zároveň si u každého 
vrcholu, na nějž je odkazováno, pamatuji čísla všech odkazujících-se vrcholů.  

Problém nastal při načítání systému. Musel jsem vyřešit situaci, kdy vrchol 
odkazuje na nějaký uzel, který ještě nebyl načten. Tento problém jsem chtěl řešit pouze 
jedním průchodem vstupního souboru. Situaci jsem tedy řešil tak, že každý vrchol, ať už 
odkazový nebo normální, který „čeká“ na nějaký nenačtený vrchol, jsem zařadil do 
spojového seznamu. Jestli vrchol čeká na jiný vrchol nebo jej je možno napojit na vrchol 
již existující, zjistím jednoduchým porovnáním jeho identifikátoru s identifikátorem na 
odkazovaný (odkazující se) vrchol. Je-li mé číslo (číslo právě načteného vrcholu) větší, 
pak cílový vrchol už byl přede mnou probírán a je v seznamu, v opačném případě na cíl 
musím počkat a zařadit se do seznamu. Toto mohu učinit, protože čísla jsou vrcholům 
přiřazena ve stejném pořadí, v jakém jsou ukládána – vrcholy jsou tedy v souboru řazeny 
vzestupně. 

Ke kopírování podstromu je využita třída PasteNode, jež je potomkem třídy 
Node. Podstrom je kopírován do schránky a je ho tedy možno vložit postupně na více 
míst, či je možno celý dražební strom smazat a vložit strom ze schránky do prázdného 
formuláře. V MainForm je ukazatel CopyPasteRootNode, jež ukazuje na vrchol stromu 
ve schránce. Třída PasteNode se nepotřebuje nikam vykreslovat, proto nemá odkaz na 
MyPanel. 

Důležitou součástí třídy Node je ukazatel na třídu Condition. Tato třída v sobě 
ukládá podmínku a význam hlášky. Právě s touto třídou pracuje Simulátor, když se snaží 
určit pravdivost podmínky. Jakmile je vytvořena nová hláška, nebo je stávající hláška 



 42

editována, je uživateli zobrazen formulář EditCall. Zde si může uživatel nastavit 
hodnoty příslušných podmínek a zvolit vizuální styl hlášky - barvu a text, jež se na ní 
zobrazí v dražebním stromu (viz. 3.3). 

 
6.4 Filtry 
 
Nejdůležitější součástí formuláře EditCall jsou dva páry komponent typu ListBox 

(.NET). Jsou umístěny ve spodní části formuláře. Levý pár slouží pro výběr dodatečných 
podmínek, pravý pár pro výběr barevných podmínek. Horní ListBox v obou párech 
slouží jako zásobník podmínek, jež jsou uživateli k dispozici. Do dolního ListBoxu, na 
začátku je prázdný,  uživatel přetažením z horního ListBoxu vybere podmínky, jež mají 
platit pro danou hlášku.  

Každá z těchto podmínek (ať už dodatečná nebo barevná) je reprezentovaná 
jednou instancí objektu Tester. Respektive vnukem tohoto objektu. Tester je totiž 
abstraktní třída, jehož potomky jsou opět dvě abstraktní třídy: ColorFilter a CondFilter. 
A teprve potomci těchto tříd, říkejme jim filtry, symbolizují podmínky v komponentách 
ListBox.  

Barevné podmínky jsou potomci třídy ColorFilter. Každá podmínka je 
reprezentována jedním potomkem (filtrem). Tento filtr implementuje virtuální metodu 
Filter (nadtřídy ColorFilter) a v této metodě je definováno fungování filtru. Metoda 
Filter přijímá data od předchozího filtru, nebo vstupní data od objektu FilterList, který 
slouží jako správcovský objekt pro spojový seznam filtrů. Filter přijímá čtyřmístné pole, 
kde každá položka reprezentuje jednu bridžovou barvu a číslo v této položce značí počet 
karet v korespondující barvě, které dotyčný hráč má na ruce. Výstupem metody Filter je 
opět toto pole upravené tak, že na pozicích barev, které filtrem „neprošly“ 
(nevyhovovaly) jsou nuly, na ostatních místech je zachována vstupní hodnota. O tom, 
které barvy filtru vyhovují a které ne, rozhoduje čistě metoda Filter, v závislosti na její 
implementaci pro daného potomka ColorFilter. Metoda Filter ale někdy ke správné 
funkci potřebuje dodatečné informace, například o průběhu dražby nebo dodatečné 
informace o listu zkoumaného hráče. Potřebuje tedy získat informace, které v sobě má 
uložené objekt Auction nebo objekt InformationHolder z programu Simulátor. Protože 
program Editor je vyvíjen samostatně (v samostatném projektu) nemá k těmto třídám 
přístup. Vytvořil jsem tedy interface (rozhraní) těchto tříd (Auction a 
InformationHolder) AuctionPrototype a InformationHolderPrototype, jež definuje pouze 
ty metody, které potřebují znát filtry k úspěšné činnosti. Tyto metody jsou 
implementovány v programu Simulátor a jsou volány jen během dražby. Nicméně díky 
dopředné deklaraci těchto metod je můžeme použít v psaní kódu filtrů (kompilátor se 
smíří s tím, že tyto metody jsou implementovány jinde). Dále je třeba zmínit, že barevné 
filtry filtrují jednotlivé barvy většinou v závislosti na ostatních barvách. 

Dodatečné podmínky jsou potomci třídy CondFilter. Tyto podmínkové filtry 
fungují na stejném principu jako barevné filtry s jedním rozdílem. Nevracejí pole barev, 
ale vracejí jen booleanovskou hodnotu true nebo false. Ačkoliv mechanismus je 
momentálně implementován tak, že rozlišuje pořadí i podmínkových filtrů, na jejich 
pořadí ale nezáleží. Na formuláři EditCall je pod párem levých ListBoxů umístěn 
speciální řádek. V tomto řádku, jež je seskupením tří objektů typu ComboBox (.NET) si 
uživatel může kombinací různých hodnot vytvořit svojí vlastní dodatečnou podmínku. 
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Tato podmínka bude reprezentována speciálním potomkem třídy CondFilter, 
pojmenovaným ConUserDefined. Tento filtr se může jako jediný vyskytovat v celkové 
podmínce hlášky několikrát. Filtr má též jako jediný definovanou metodu na své zapsání 
se do souboru. Ostatní filtry jsou jednoznačně definovány jedním číslem, u 
uživatelského filtru to nejde. Je třeba zapsat přesné detaily jaké si uživatel při vytváření 
této podmínky nastavil.  

Všechny filtry překrývají metodu ToString nejvyšší nadtřídy v rozhraní .NET, 
třídy Object. Komponenta ListBox totiž volá tuto metodu u všech objektu, které 
obsahuje. Výstup z ToString je prezentován uživateli na obrazovku. 

Koncept filtrů přináší tu výhodu, že lze velice jednoduše přidat nový filtr - 
vytvořím nového vnuka třídy Tester, implementuji jeho metodu Filter, přiřadím mu 
unikátní číslo do atributu MyNumber a překryji metodu ToString. A to je vše – nová 
podmínka se bude zobrazovat v příslušném ListBoxu, bude fungovat v kooperaci 
s ostatními filtry a nebude dělat problémy při ukládání do souboru.  
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7. Závěr 
 
 7.1 Zadání práce 
  
 Cílem práce je vytvořit program, který uživateli nabídne možnost simulovat 
bridžovou sehrávku proti počítačem řízeným protivníkům, jejichž chování bude moci 
uživatel podrobněji nastavit. Součástí práce je i editor dražebního systému, který bude 
poskytovat možnost vytvoření vlastní dražební konvence (i celého systému) a otestovat 
ji přímo ve hře s počítačem. Program po každé hře bude informovat hráče o tom, zda se 
odchýlil od stanoveného systému a zda by se jeho postup sehrávky nedal vylepšit. 
 
 7.2 Zhodnocení 
 
 Program Simulátor umožňuje jednomu lidskému hráči hrát bridž se třemi 
počítačem řízenými protivníky. Každému páru hráčů lze nastavit jiný dražební systém, 
který mají používat během první části bridžové hry, během dražby. Počítač draží striktně 
podle stanoveného systému. Simulátor nabízí možnost sledovat cestu, jež si dražící pár v 
systému vybral. Pokud se uživatel odchýlí od systému, místo odchýlení zčervená. 
 Program Editor nabízí uživateli možnost kompletně si vybudovat své vlastní 
dražební konvence. Momentálně obsahuje pouze několik dílčích podmínek, které 
uživatel může při vytváření systému použít, ale tato množina je dle mého názoru 
poměrně silná a je s ní možno zachytit velké množství dražebních situací. Myslím si, že 
se mi povedlo navrhnout způsob, který umožňuje přehledné vytváření dražebního 
systému a to jak z hlediska z hlediska implementačního tak z hlediska uživatelského. 
K profesionálnímu využití má hodně daleko, ale myslím si, že jsem se vydal správným 
směrem. 
 Algoritmus sehrávky je dle mého názoru dostačující. Pro trumfové závazky je 
zkoumáno až 16 odehraných karet dopředu, pro beztrumfové závazky je to až 20 karet. 
Tento algoritmus je spuštěn dvacetkrát na náhodně vygenerované listy protihráčů a tyto 
listy jsou generovány v ohledu na doposud získané informace hráčem (během dražby i 
sehrávky). Výpočet trvá v průběhu zdvihu maximálně jednu vteřinu, na začátku zdvihu 
může čas strávený výpočtem narůst na několik vteřin (celková doba trvání je 
programově omezena na pět vteřin). 
 Jedinou funkci, kterou Simulátor neumožňuje, je informovat uživatele o 
možnosti lepšího sehrání závazku. K tomu by bylo třeba implementovat rychlý 
algoritmus na řešení double-dummy úlohy (tzn. jednodušší algoritmus sehrávky, jež by 
měl úplnou informaci o stavu hry a viděl všechny karty). Implementace kvalitního 
algoritmu je ale značně náročná. Pravděpodobně by asi nepoužíval o moc více 
zrychlujících metod než můj algoritmus. Jistě by šel zmenšit počet kolizí v hashovací 
tabulce, dále by asi připadalo v úvahu vyzkoušet nějaké další prořezávání, třeba alfa–
beta prořezávání a šlo by i například hashovat množiny vygenerovaných tahů. Stále by 
ale bylo třeba navrhnout vhodnější datové struktury (asi nejvhodnější by bylo 
reprezentovat karty jako jedno číslo a operace na nich provádět pomocí logických 
operátorů), než používá můj algoritmus, vymyslet lepší strukturu algoritmu (odstranit co 
nejvíce větvení z rekurze), případně odstranit rekurzi z algoritmu úplně. Zkrátka, vývoj 
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algoritmu sehrávky se ukázal těžší, než jsem původně předpokládal, a to i v případě 
double-dummy úlohy.  
   
 7.3 Pohled do budoucna 
 
 V první fázi případných dalších prací na obou programech bych jako primární 
cíle viděl následující kroky: kompletní předělání grafické podoby aplikace Editor 
(grafického engine), zlepšení algoritmu sehrávky, nabídnutí uživateli zmiňovanou 
vynechanou možnost zobrazit optimální způsob sehrávky, doplnění Editoru o 
mechanismus, jež by uživateli umožňoval definovat si obrannou dražbu (reakce na 
konání soupeřů) a zlepšení způsobu získávání informací o hře (z pohledu hráčů). 
 Ve druhé fázi by bylo záhodno do Editoru přidat nové podmínky a funkce 
takové, které by uživateli zjednodušili práci při vytváření systému. Cílem by bylo 
snižovat počet uzlů ve výsledných dražebních stromech při zachování smyslu 
dražebního systému (kvůli přehlednosti). Zároveň by bylo příjemné Editor vylepšovat i 
ve směru snížení počtu operací (kliknutí), které musí uživatel v průměru udělat při 
přidávání nové hlášky do systému. Tato druhá fáze ale už vyžaduje komunikaci 
s uživatelem, nejlépe bridžovým expertem. 
 Skutečně funkcí a možností jak vylepšit oba programy je nepřeberné množství. 
Například: zlepšit zobrazení systému v programu Simulátor a poskytnout uživateli 
kompletní funkce pro odstraňování chyb, možnost ukládání záznamů hry do souboru, 
funkce Undo/Redo, přidat hru po síti, zlepšit dražbu počítačových hráčů do té úrovně, že 
by se nejen „slepě“ drželi systému, ale byli by schopni pružně reagovat na novou situaci 
(neuronové sítě?), apod… 
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Příloha 1 – Grafická podoba aplikací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Obrázek 4: Grafická podoba aplikace Simulátor 

Obrázek 5: Grafická podoba aplikace Editor 
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Příloha 2 – Uživatelská příručka  
 
Oba programy jsou určené pro operační systém MS Windows, verze 2000 a vyšší 

(nejlépe Windows XP s nainstalovaným Service Packem 2) a ovládají se myší. K jejich 
spuštění je dále třeba mít nainstalovaný balíček .NET Framework verze 2.0, který je 
součástí přiloženého disku (balíček se dá zadarmo stáhnout z internetu). Doporučené 
rozlišení programu je 1280x1024 bodů. 

 
Ovládání Simulátoru 
 
Hru hraje vždy jeden lidský hráč se třemi počítačovými hráči. Karty uživatele 

jsou umístěny na pozici jih (dole). Uživatel ovládá program myší a klávesnicí. Hra 
přijímá kliknutí na položku v menu, na tlačítko v nástrojové liště a nebo na herní plochu. 
Během dražby lze kliknout na příslušnou ještě nedraženou hlášku v pravé části 
dražebního okna. Po skončení dražby hra čeká na potvrzující kliknutí hráče. V sehrávce 
uživatel (je-li na tahu) zahraje kartu tak, že klikne na její obrázek. Po každém 
odehraném kole hra vždy čeká na potvrzující kliknutí hráče. Počítači může v některých 
situacích trvat několik vteřin než se rozhodne jakou kartu zahrát (maximálně však 5 
vteřin). 

Uživatel se může podívat na dražební systém načtený pro jeho (nebo soupeřovu) 
linku. Dražené hlášky jsou v systému označeny fialově. Pokud nastala situace, že 
uživatel (nebo počítač) licitoval hlášku, která v systému není, pak hláška, jež této 
„neznámé“ hlášce předcházela, bude vyznačena červeně. Uživatel může načíst dražební 
systém libovolné partnerské dvojici. Toto však nemůže učinit během probíhající dražby 
(během sehrávky ano). Program si ukládá do souboru „players.ini“ jména zvolených 
systémů pro partnerské dvojice. To dělá z důvodu, aby uživatel nemusel načítat systém 
znovu při každém spuštění programu. 

 
Hlavní menu Simulátoru obsahuje následující položky: 
 

 Hra 
 Rozdat – Rozdá karty a začne novou hru 
 Otevřít rozdání – Zobrazí okno, kde si uživatel vybere soubor s rozdáním na 

disku. Rozdání bude načteno a začne hra. 
 Uložit rozdání – Zobrazí okno, kde si uživatel vybere umístění a název 

souboru, do nějž bude uloženo stávající rozdání. Rozdání je možno uložit 
kdykoliv během hry i po jejím skončení. 

 Konec – Ukončí Simulátor. 
 

 Rozlišení 
 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 – Změní rozlišení okna na 

požadovanou hodnotu. 
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 Systém 
 Zobrazit NS – Otevře nové okno s dražebním systémem pro linku Sever/Jih 

 Zobrazit WE – Otevře nové okno s dražebním systémem pro linku 
Západ/Východ 

 
Nástrojová lišta obsahuje (kromě tlačítka „Nové rozdání“ jejíž funkce je totožná 

s položkou Rozdat v hlavním menu) následující tlačítka: 
 

 Restartovat hru – Znovu spustí právě hrané rozdání. 
 Ukázat karty – Ukáže/skryje karty počítačových hráčů. 
 Ukončit rozdání – Ukončí právě probíhající rozdání. 

 
 Kromě těchto tlačítek obsahuje nástrojová lišta v její pravé části dvě kolonky, 
které slouží k načtení systému. Do kolonky se napíše název souboru se systémem a 
tlačítkem „Načíst“ se systém nahraje do programu (pro zvolenou linku). Soubor se 
systémem musí být uložen v adresáři „Systems“. Tlačítko „Prohlédnout“ má stejnou 
funkci jako příslušné tlačítko „Zobrazit“ z hlavního menu. 

 
Ovládání Editoru 
 
Program Editor se ovládá výhradně myší. Popíšu zde pouze položky v menu a 

kontextových menu na vrcholech a formuláři. Pro detailnější popis funkce Editoru 
odkazuji čtenáře na kapitolu 3. Principy Editoru. Na obdélník každé hlášky lze kliknout 
pravým tlačítkem a zobrazí se její menu s možnostmi jak s hláškou naložit. Levým 
kliknutím na hlášku spustíme rovnou možnost „Nová odpověď“. Vedle hlášek, které 
mají více jak jednoho potomka, se po levé straně objeví malý bílý čtvereček. Kliknutím 
na tento čtvereček schováme nebo zobrazíme podstrom hlášky (kvůli přehlednosti). 

 
Hlavní menu programu Editor obsahuje položky: 
  

 Systém 
 Nový – Vymaže aktuální systém z plochy formuláře. 
 Otevřít – Zobrazí okno, kde si uživatel vybere soubor se systémem na disku. 

Tento systém bude okamžitě načten na plochu formuláře. 
 Uložit – Zobrazí okno, kde si uživatel vybere umístění a název souboru, do 

nějž bude systém uložen. 
 Konec – Ukončí Editor. 

 
 Uprav 

 Nové zahájeni – Po zvolení cíle vytvoří odkazovou hlášku. O odkazových 
hláškách více v 3.4. 

 Vzhled – malé panely – Zmenší velikost všech obdélníku s hláškami. 
 Vzhled – velké panely – Zvětší velikost všech obdélníku s hláškami. 

 
 



 50

Kontextové menu hlášky se otevře pravým kliknutím na vrchol hlášky. Obsahuje 
následující položky: 

 
 Nová odpověď: Po nastavení atributů (viz. 3.3) je vytvořen nový 

potomek s nejnižší prioritou.  
 Editovat: Umožňuje upravit atributy již existující hlášky (viz. 3.3). 
 Posunout nahoru: Zvýší prioritu vrcholu o jeden stupeň. Uzel je 

vyměněn s uzlem bezprostředně nad ním. 
 Nový odkaz (na podstrom): Po zvolení cíle vytvoří odkazovou hlášku. 

O odkazových hláškách více v 3.4. 
 Kopírovat podstrom: Uloží podstrom do schránky. 
 Vložit podstrom (ze souboru): Přidá podstrom ze schránky (ze souboru) 

mezi odpovědi. Pokud vkládáme ze souboru, pak se otevře okno pro 
výběr souboru se systémem na disku. 

 Smazat vrchol / podstrom: Smaže vrchol / podstrom. Smazáním vrcholu 
smažeme i jeho podstrom. 

 
Kontextové menu formuláře se otevře pravým kliknutím na formulář. Obsahuje 

následující položky: 
 

 Nové zahájení: Po nastavení atributů (viz. 3.3) je vytvořeno nové 
zahájení s nejnižší prioritou.  

 Vložit strom (ze souboru): Přidá strom ze schránky (ze souboru) jako 
nové zahájení s nejnižší prioritou. Pokud vkládáme ze souboru, pak se 
otevře okno pro výběr souboru se systémem na disku. 

 
 

 
 

 
 


