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metod  pro  prohledávání  herního  stromu  Gobbletu  –  minimaxového  algoritmu,  alfa-beta 

prořezávání,  heuristiky  pro  uspořádání  tahů,  iterative  deepening  a dalších.  Výsledný 

algoritmus je porovnáván s počítačovými hráči na herním serveru Boardspace, kde dosahuje 

nadprůměrných  výsledků  s nejlépe  hrajícím  robotem.  Nedílnou  součástí  práce  je 

implementace všech popisovaných algoritmů a grafického uživatelského rozhraní pro jejich 

testování v programovacím jazyce Java.
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Abstract: Gobblet is a new abstract board game, rules of which are based on the classic 4-in-a-

row game played on 4×4 board. However, the ability to gobble up and move the pieces on the 

board greatly increases its complexity and Gobblet is thus comparable to games like Checkers 

or Othello. That makes it interesting from the artificial intelligence point of view. This thesis 

explores the possibilities of classic and more recent methods for searching the Gobblet game 

tree –  the minimax algorithm,  alpha-beta  pruning,  a heuristic  for  move ordering,  iterative 

deepening and others. The resulting algorithm is compared to the computer players on the 

Boardspace  game  server  where  it  plays  above-average  with  the  best-playing  robot. 

Implementation of all described algorithms and a graphical user interface for testing them in 

the Java programming language is an inseparable part of this thesis.
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 1 Úvod

 1.1 Gobblet

Gobblet je  relativně  nová  desková  hra  pro  dva  hráče,  vydaná  v roce  2001  společnostmi 

Gigamic  a Blue  Orange  Games.  Její  pravidla  vychází  z klasických  piškvorek,  od nichž 

se ovšem v několika podstatných detailech liší. Pokud je mi známo, neexistuje zatím žádná 

literatura popisující Gobblet z hlediska umělé inteligence. Cílem této práce je proto aplikovat 

na hru některé  známé prohledávací  algoritmy,  pokusit  se najít  pro ně optimální  parametry 

a prezentovat získané výsledky. Výstupem by měl být co nejlepší algoritmus hrající Gobblet.

 1.2 Pravidla hry

Gobblet je desková hra,  která  se hraje  na hrací  ploše o 4×4 políčkách.  Každý z hráčů má 

k dispozici  tři  sady  kamenů  jedné  barvy,  přičemž  v jedné  sadě  jsou  čtyři  kameny  různé 

velikosti. Na začátku hry se každá sada uspořádá mimo hrací plochu, a to vždy tak, že menší 

kámen je přikrytý větším. Poté se hráči střídají (pravidla neurčují,  který hráč hru zahajuje; 

v této práci je to vždy bílý hráč) a v každém tahu mají dvě možnosti:

● umístit na hrací plochu nový kámen z připravené sady

● přesunout kámen, který již na ploše je, na jiné políčko

Nové kameny lze brát pouze v pořadí podle velikosti, tzn. vždy jen kámen, který je na vrcholu 

jedné  ze sad.  Umístit  ho  je  možné  pouze  na políčko,  které  dosud není  obsazené;  jedinou 

výjimkou je případ, kdy soupeř má v jedné řadě, sloupci nebo na diagonále tři své kameny 

(na obsahu čtvrtého políčka nezáleží). Tehdy lze novým kamenem přikrýt jeden z těchto tří 

soupeřových kamenů1.

Přesunout  kámen  lze  na libovolné  políčko,  na němž  jsou  umístěné  pouze  kameny  menší 

velikosti – tak, aby je přesunovaný kámen přikryl. Je povolené přikrýt i vlastní kameny nebo 

kámen přesunout na prázdné políčko.

Cílem hry  je  –  podobně  jako  v piškvorkách  –  vytvořit  na hrací  ploše  řadu  čtyř  kamenů, 

přičemž se počítá pouze největší, tedy viditelný kámen na každém políčku. V případě, že hráč 

vytvoří svoji čtveřici a zároveň tímto tahem odkryje soupeřovu čtveřici, vítězí soupeř.

1 V původní implementaci počítačových hráčů na herním serveru Boardspace (viz odstavec 6.1) bylo rovněž 

možné přikrýt novým kamenem vlastní kámen, který již na ploše byl. Po mém dotazu a konzultaci s vydavatelem 

hry byla tato možnost v zájmu dodržování oficiálních pravidel Gobbletu zrušena.
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V tištěných  pravidlech  hry  není  definovaný  stav  remízy,  ovšem  na webových  stránkách 

vydavatele  ([1])  je  zavedený  stejně  jako  v šachách  –  remíza  nastane  tehdy,  vyskytne-li 

se nějaký stav ve hře potřetí. Toto pravidlo je použito i v této práci.

 1.3 Terminologie

Při zkoumání hry Gobblet budu v celé práci používat konzistentní označení:

● políčka na hrací ploše budou označena podobně jako v šachách, tedy písmeny a až d 

a čísly 1 až 4 (viz Obrázek 1)

● políčka, která leží na diagonálách (v obrázku značená modře), se budou nazývat silná, 

ostatní slabá

● velikosti  kamenů budou v textu označeny písmeny od A (největší)  do D (nejmenší); 

ve výpočtech a v implementaci algoritmů budou velikosti značené čísly od 1 (největší) 

do 4 (nejmenší)

● zásobník budou  všechny  kameny,  které  nejsou  zatím  umístěny  na hrací  ploše 

(uspořádané podle velikosti dle pravidel)

● při  výpočtu  velikosti  stavového  prostoru  (odstavec  1.4.1)  budu  proměnné  týkající 

se příslušného hráče značit horním indexem W (bílý hráč) a B (černý hráč)

a4 b4 c4 d4

a3 b3 c3 d3

a2 b2 c2 d2

a1 b1 c1 d1

Obrázek 1: Číslování políček

 1.4 Gobblet z pohledu umělé inteligence

Gobblet je hra dvou hráčů s nulovým součtem a úplnou informací (zakrývání kamenů ztěžuje 

hru pouze lidským hráčům, na strategii to vliv nemá). Ačkoliv je podobná piškvorkám, nelze 

zde uplatnit tzv. strategy-stealing argument, který poprvé vyslovil v roce 1949 John Nash pro 

hru Hex. Argument spočívá v jednoduchém důkazu sporem, že v hrách symetrických (v nichž 

oba hráči mají k dispozici stejné tahy) a navíc takových, kde „tah navíc nikdy neublíží“, 

nemůže při optimální hře nikdy vyhrát hráč, který táhne jako druhý. Partie tedy musí skončit 

remízou nebo vyhraje hráč, který hru zahájil. Důkaz tohoto tvrzení je snadný. Pro spor 

předpokládejme, že druhý hráč má vítěznou strategii S. První hráč zahraje libovolný tah, 
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na který druhý hráč odpoví podle S. První hráč následně převezme stejnou strategii. Pokud by 

měl podle S zahrát na políčko, které již obsadil svým prvním tahem, hraje na libovolné jiné 

políčko. A protože právě tah navíc nemůže jeho pozici zhoršit, musí být S vítězná strategie 

i pro prvního hráče, což je spor.

Pro hru Gobblet lze však sestrojit jednoduchý protipříklad. Uvažme například situaci, kterou 

zobrazuje  Obrázek  2 (kameny  jsou  zobrazeny  v průřezu  pro  znázornění  faktu,  že žádný 

kámen není přikrytý; na hrací ploše jsou umístěny pouze kameny A, B a C). Předpokládejme, 

že bílý hráč zahrál svým prvním tahem na políčko a4 a nyní by měl podle vítězné strategie 

S hrát  kamenem  z políčka  a1 právě  na a4.  Vzhledem  k tomu,  že pravidla  hry  neumožňují 

vynechat tah, neexistuje v této situaci způsob, kterým by se bílý hráč mohl dostat do stejné 

nebo dokonce  lepší  situace,  než  kdyby  přímo  sledoval  strategii  S (tedy  mohl-li  by  přímo 

zahrát tah a1 – a4). V zásobníku má pouze jeden kámen C a tři kameny D. Ty použít nemůže, 

protože na hrací ploše není žádný kámen menší velikosti ani žádné prázdné políčko. Hráč tedy 

musí  přesunout nějaký kámen uvnitř  hrací  plochy na políčko obsazené menším kamenem. 

Tím se ale odchýlí od strategie S a argument  strategy-stealing již nelze použít. Ačkoliv má 

tedy bílý hráč před černým „náskok“ jednoho kamene, nelze obecně tvrdit, že je to výhoda, 

která by mu zaručila minimálně remízu.
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 1.4.1 Velikost stavového prostoru

Velikost stavového prostoru je důležitým ukazatelem celkové složitosti příslušné hry. Rozumí 

se jím počet různých přípustných stavů, v nichž se daná hra může nacházet. Obvykle je však 

poměrně obtížné spočítat přesný počet stavů, v praxi se proto častěji používají horní odhady 

zahrnující i některé zakázané pozice. Stejný přístup aplikuji také v případě hry Gobblet.

Postupujme podle počtu kamenů umístěných na ploše:

počet kamenů velikosti A umístěných na hrací ploše může být jedna z těchto 12 

kombinací (i – j znamená i bílých kamenů a j černých kamenů):

0 – 0, 0 – 1

1 – 0, 1 – 1, 1 – 2, 1 – 3

2 – 1, 2 – 2, 2 – 3

3 – 1, 3 – 2, 3 – 3

Čtyři zbývající kombinace, tedy 0 – 2, 0 – 3, 2 – 0 a 3 – 0 pravidla zakazují, protože 

každý hráč musí svým prvním tahem umístit kámen A na hrací plochu.

● počet možných pozic pro první tři kombinace je jednoduchý – jedná se o stavy 

na začátku hry, kdy alespoň jeden z hráčů nemá ještě na ploše žádný kámen, tzn. 

druhý z hráčů nemůže mít na ploše jiné kameny než jeden velikosti 1. Tedy pro 

kombinaci  0 – 0 existuje jediná pozice (prázdná hrací plocha) a pro kombinace 0 – 1 

a  1 – 0 vždy 16 pozic (jediný kámen na libovolném políčku plochy)

● dále p kamenů velikosti 1 lze na hrací plochu rozmístit 16
p způsoby, tj. pro každou 

z výše uvedených kombinací tvaru v1
W−v1

B  existuje P{v1
W−v1

B}=16
v1

W⋅16−v1
W

v1
B  různých 

stavů

● pro velikosti 2, 3 a 4 musí být počty příslušných kamenů ve tvaru v i
W−v i

B , kde 

v i
W=0, , v i−1

W , v i
B=0, , v i−1

B  a i∈{2,3, 4}

Kameny je totiž nutné brát ze zásobníku postupně, nelze tedy mít na ploše více 

kamenů jedné velikosti než je umístěno kamenů větší velikosti (to platí pro každou 

barvu zvlášť).

● pro danou kombinaci počtu kamenů velikosti i – 1 tak existuje 
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∑
v i

W=0

vi−1
W

∑
vi

B=0

vi−1
B

16
v i

W⋅16−v i
W

v i
B =∑v i

W=0

vi−1
W

∑
vi

B=0

vi−1
B

P
{vi

W−v i
B} možností rozestavení pro kameny velikosti i

● tedy pro každou ze zbývajících devíti  možností počtu kamenů velikosti 1 ve tvaru 

v1
W−v1

B  existuje P{v1
W−v1

B}⋅∑v2
W=0

v1
W

∑
v2

B=0

v1
B P{v2

W−v2
B}⋅∑

v3
W=0

v2
W

∑
v3

B=0

v2
B

P{v3
W−v3

B}⋅∑
v4

W=0

v3
W

∑
v4

B=0

v3
B

P{v4
W , v4

B}stavů 

hry

Výpočet je implementován ve třídě StateCountCalculator. Počet nalezených stavů je 

přibližně 1,36 · 1021. Jsou to pozice bez kolizí (tzn. tato pozice může fyzicky existovat) a bez 

chybných stavů typu „více menších kamenů jedné barvy než větších“. Uvedený počet ovšem 

může zahrnovat některé neplatné pozice, například stav s několika jednobarevnými čtveřicemi 

(ačkoliv stav s jednou černou a jednou bílou čtveřicí může být za určitých okolností platným 

koncovým stavem). Vypočítaný horní odhad nebere v úvahu symetrie hry.

 1.4.2 Velikost stromu hry

Strom hry je orientovaný graf (acyklický;  pokud pravidla hry dovolují  navštívit  daný stav 

průběhu jedné hry několikrát, uzel reprezentující tento stav se ve stromu opakuje), jehož uzly 

jsou stavy hry a hrany reprezentují přípustné tahy. Jeho velikost, tedy počet uzlů, je druhým 

důležitým měřítkem při posuzování složitosti hry. Obvykle je ale velmi složité ji určit, protože 

strom  hry  bývá  značně  nepravidelný  a tak  rozsáhlý,  že to  vylučuje  možnost  úplného 

prohledání (což by ovšem zároveň odstranilo potřebu aplikovat metody umělé inteligence pro 

výběr  tahu).  V praxi  se proto  používá  jednoduchý  výpočet  založený  na předpokladu 

pravidelného  stromu  s konstantním  větvícím  faktorem  (počtem  synů  každého  uzlu) 

a konstantní hloubkou. Velikost stromu hry je pak dána vzorcem

kde b je větvící faktor stromu (počítaný jako průměrný počet synů v určité části stromu) a d je 

hloubka stromu, tedy vlastně průměrná délka hry vyjádřená počtem tahů.

Při prohledávání stromu hry v Gobbletu minimaxovým algoritmem s alfa-beta prořezáváním 

(viz Základní algoritmus) jsem zjistil, že větvící faktor se pohybuje zhruba v intervalu 40-55. 

To představuje počet možných tahů v dané pozici bez uvažování symetrií (viz dále). Symetrie 

toto číslo sníží, ovšem výrazněji pouze v prvních několika tazích, protože později ve hře bývá 
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již  situace  na hrací  ploše poměrně  různorodá a tudíž  nesymetrická.  Lze tedy předpokládat 

(a z kontrolních  výpočtů  během  prohledávání  herního  stromu  to  i vyplývá),  že průměrný 

větvící faktor je přibližně 45.

Rozptyl délky hry v Gobbletu je (podobně jako v jiných deskových hrách) poměrně velký, 

a proto určit průměrnou délku s rozumnou přesností je poměrně obtížné. Při hrách s lidskými 

soupeři  se délka  pohybovala  okolo  30  tahů,  proti  počítači  to  bylo  o něco  méně.  Ovšem 

zaznamenal jsem případy, kdy počítač hrál sám proti sobě i několik set tahů. To je ale dle 

mého  názoru  spíše  výjimka.  Pokud  se tedy  budeme  držet  konzervativnějších  odhadů 

a za průměrnou  délku  hry  budeme  považovat  zmíněných  30  tahů,  vyjde  velikost  herního 

stromu na 4530    10̴ 49 uzlů.

 1.4.3 Porovnání s jinými deskovými hrami

V článku [2] autoři srovnávají několik populárních deskových her z hlediska jejich složitosti 

a stupně vyřešení. Tabulka  Porovnání složitosti deskových her je částečně převzata z tohoto 

článku a rozšířena o údaje vypočítané pro hru Gobblet. Lze také zkonstruovat graf závislosti 

velikosti stavového prostoru na velikosti stromu hry. Obrázek 3 ukazuje tuto závislost pro hry 

z uvedeného  seznamu.  Snadno  lze  nahlédnout,  že Gobblet je,  co  se týče  komplexity, 

srovnatelný s hrami jako dáma, Qubic nebo Othello. Článek uvádí stupeň vyřešení uvedených 

her v roce 2000 a výhled do roku 2010. Qubic byl vyřešen již v roce 1980 ([3]). Othello bylo 

slabě vyřešeno pro velikost hracího pole 6×6, pro standardní velikost 8×8 existuje program, 

který  v roce  1997 porazil  světového  šampiona  ([4]).  Pro  dámu  existuje  již  od roku 1994 

program  CHINOOK,  který  hrál  podstatně  lépe  než  nejlepší  lidský  hráč  a nedávno  bylo 

dokonce  oznámeno  úplné  vyřešení  této  hry  (viz  [5],  optimální  hra  končí  remízou).  Je 

pravděpodobné,  že také  hra  Othello  bude  v nejbližších  letech  vyřešena.  Z toho  vyplývá, 

že i Gobblet by  měl  být  současnými  metodami  řešitelný.  Za vyřešením dámy stojí  ovšem 

dlouholeté  úsilí  a mnoho  publikovaných  článků,  nelze  proto  vzhledem  k již  zmíněné 

neexistenci odborné literatury o Gobbletu očekávat, že by byl vyřešen v relativně krátké době. 
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Číslo 
hry

Název hry Velikost stavového 
prostoru

Velikost 
stromu hry

1 Awari 1012 1032

2 Dáma 1021 1031

3 Šachy 1046 10123

4 Čínské šachy 1048 10150

5 Connect-Four 1014 1021

6 Draughts (dáma 10×10) 1030 1054

7 Go (19×19) 10172 10360

8 Piškvorky (15×15) 10105 1070

9 Hex (11×11) 1057 1098

10 Mlýnek 1010 1050

11 Othello 1028 1058

12 Qubic (piškvorky 4×4×4) 1030 1034

13 Gobblet 1021 1049

Tabulka 1: Porovnání složitosti deskových her
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Obrázek 3: Závislost velikosti stavového prostoru na velikosti stromu hry

1 1,5 2 2,5 3
1

1,5

2

2,5

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

1112

13

log log velikosti stromu hry

lo
g 

lo
g 

ve
lik

os
ti 

st
av

ov
éh

o 
pr

os
to

ru



 1.4.4 Symetrie

Mnoho  her,  které  se v rámci  umělé  inteligence  zkoumají,  vykazují  jistou  míru  symetrie. 

Uvažujme  například  piškvorky  na hracím  poli  velikosti  3×3,  kde  je  obsazeno  pouze 

prostřední  políčko.  Tento  stav  hry  zůstane  zachovaný  i tehdy,  otočíme-li  hrací  pole 

o libovolný  násobek  90  stupňů  nebo  jej  zrcadlově  převrátíme  podle  horizontální  nebo 

vertikální  osy.  Díky  tomu  lze  při  prohledávání  stromu  hry  (v minimaxovém  algoritmu) 

„odříznout“  některé  větve,  protože  jsou  ekvivalentní  jiným,  již  prozkoumaným  větvím. 

Podobně lze postupovat i v případě hry Gobblet. Každá symetrie je vlastně permutace políček, 

ovšem taková, která pro libovolné rozestavení kamenů zachovává hodnotu daného stavu (tedy 

+1 pro vítězný stav bílého, -1 pro vítězný stav černého a 0 v jiných případech). Jsou-li dána 

pravidla  hry podle  odstavce  1.2,  existuje  celkem 32 symetrií,  které  splňují  výše  uvedené 

omezení. 
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Obrázek 4: Symetrie hry Gobblet (I)

a4 b4 c4 d4 a4 c4 b4 d4 d4 b4 c4 a4 d4 c4 b4 a4

a3 b3 c3 d3 a2 c2 b2 d2 d2 b2 c2 a2 d3 c3 b3 a3

a2 b2 c2 d2 a3 c3 b3 d3 d3 b3 c3 a3 d2 c2 b2 a2

a1 b1 c1 d1 a1 c1 b1 d1 d1 b1 c1 a1 d1 c1 b1 a1

b3 a3 d3 c3 c2 a2 d2 b2 b2 d2 a2 c2 c3 d3 a3 b3

b4 a4 d4 c4 c4 a4 d4 b4 b4 d4 a4 c4 c4 d4 a4 b4

b1 a1 d1 c1 c1 a1 d1 b1 b1 d1 a1 c1 c1 d1 a1 b1

b2 a2 d2 c2 c3 a3 d3 b3 b3 d3 a3 c3 c2 d2 a2 b2

b2 a2 d2 c2 c3 a3 d3 b3 b3 d3 a3 c3 c2 d2 a2 b2

b1 a1 d1 c1 c1 a1 d1 b1 b1 d1 a1 c1 c1 d1 a1 b1

b4 a4 d4 c4 c4 a4 d4 b4 b4 d4 a4 c4 c4 d4 a4 b4

b3 a3 d3 c3 c2 a2 d2 b2 b2 d2 a2 c2 c3 d3 a3 b3

a1 b1 c1 d1 a1 c1 b1 d1 d1 b1 c1 a1 d1 c1 b1 a1

a2 b2 c2 d2 a3 c3 b3 d3 d3 b3 c3 a3 d2 c2 b2 a2

a3 b3 c3 d3 a2 c2 b2 d2 d2 b2 c2 a2 d3 c3 b3 a3

a4 b4 c4 d4 a4 c4 b4 d4 d4 b4 c4 a4 d4 c4 b4 a4



Ve dvanácti  permutacích (označených červeně) se vyskytují  cykly délky 4. Žádný stav hry 

nemůže  být  podle  těchto  permutací  symetrický,  protože  oba hráči  mají  pouze  tři  kameny 

od každé velikosti, a proto nikdy nemohou být více než tři políčka ekvivalentní (tzn. obsazena 

stejnými kameny).  Zbývá tedy 20 permutací,  pomocí nichž lze alespoň částečně strom hry 

prořezat. Konkrétní použití symetrií bude popsáno později.
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Obrázek 5: Symetrie hry Gobblet (II)

d1 d2 d3 d4 d1 d3 d2 d4 a1 a3 a2 a4 a1 a2 a3 a4

c1 c2 c3 c4 b1 b3 b2 b4 c1 c3 c2 c4 b1 b2 b3 b4

b1 b2 b3 b4 c1 c3 c2 c4 b1 b3 b2 b4 c1 c2 c3 c4

a1 a2 a3 a4 a1 a3 a2 a4 d1 d3 d2 d4 d1 d2 d3 d4

c2 c1 c4 c3 b3 b1 b4 b2 c3 c1 c4 c2 b2 b1 b4 b3

d2 d1 d4 d3 d3 d1 d4 d2 a3 a1 a4 a2 a2 a1 a4 a3

a2 a1 a4 a3 a3 a1 a4 a2 d3 d1 d4 d2 d2 d1 d4 d3

b2 b1 b4 b3 c3 c1 c4 c2 b3 b1 b4 b2 c2 c1 c4 c3

c3 c4 c1 c2 b2 b4 b1 b3 c2 c4 c1 c3 b3 b4 b1 b2

a4 d4 d1 d2 d2 d4 d1 d3 a2 a4 a1 a3 a3 a4 a1 a2

a3 a4 a1 a2 a2 a4 a1 a3 d2 d4 d1 d3 d3 d4 d1 d2

b3 b4 b1 b2 c2 c4 c1 c3 b2 b4 b1 b3 c3 c4 c1 c2

d4 d3 d2 d1 d4 d2 d3 d1 a4 a2 a3 a1 a4 a3 a2 a1

c4 c3 c2 c1 b4 b2 b3 b1 c4 c2 c3 c1 b4 b3 b2 b1

b4 b3 b2 b1 c4 c2 c3 c1 b4 b2 b3 b1 c4 c3 c2 c1

a4 a3 a2 a1 a4 a2 a3 a1 d4 d2 d3 d1 d4 d3 c2 d1



 2 Základní algoritmus

V této kapitole prezentuji základní prohledávací algoritmus spolu s výsledky, kterých na hře 

Gobblet dosahuje.

 2.1 Implementace

Veškeré algoritmy popsané v této práci jsou implementované v programovacím jazyce Java, 

a to v balíku  cz.cuni.mff.kotrc.gobblet. Rychlost všech algoritmů byla testována 

na počítači s procesorem Intel Core 2 Duo s frekvencí 2,66 GHz a operační pamětí 2048 MB. 

Algoritmy vytvořené  v rámci  této  práce  byly  rovněž  testovány proti  počítačovým hráčům 

na serveru Boardspace ([6]).

Kromě vlastního kódu jsem v implementaci použil pro zápis a čtení CSV souborů také sbírku 

Java tříd od Stephena Ostermillera ([7]). Tato knihovna je k dispozici pod licencí GPL.

Kód je navržený tak, aby bylo možné jednoduše doplňovat externí prohledávací algoritmy 

(pokud  implementují  rozhraní  ISearchAlgorithm)  a ohodnocovací  funkce 

(implementující  rozhraní  IEvaluationFunction).  Ty  lze  pak  prostřednictvím 

grafického uživatelského rozhraní, jehož popis ovládání je uveden v Dodatku, testovat proti 

algoritmům a funkcím popsaným v této práci.

 2.2 Popis algoritmu

Každou hru  dvou hráčů  s nulovým součtem a úplnou  informací  lze  reprezentovat  herním 

stromem (viz odstavec 1.4.2). Základním způsobem prohledávání tohoto stromu je algoritmus 

minimaxu. V tomto algoritmu se jako „nejlepší“ následník daného uzlu bere synovský uzel 

s nejvyšším, respektive nejnižším ohodnocením, podle toho, zda rodičovský uzel leží v sudé 

nebo v liché hloubce. Pro listy stromu vrací algoritmus číselnou hodnotu indikující, zda jde 

o vítězství, remízu nebo prohru (bráno z pohledu hráče, který prohledávání inicioval). Často 

jsou to hodnoty +1, 0 a -1. Takto získaná hodnota se nazývá  minimaxová hodnota daného 

uzlu.

Minimax sice nalezne  optimální  řešení  (tzn.  nejvýhodnější  tah v daném stavu hry),  ale  je 

velice neefektivní. Jeho vylepšení, které optimalitu algoritmu neporuší, se nazývá  alfa-beta 

prořezávání. To ukončuje hledání, pokud aktuální výsledek je zaručeně horší než nejlepší 

dosud nalezené řešení (přesněji řečeno, je-li aktuální výsledek příliš dobrý pro hráče, který je 

na tahu, protože takovému stavu by se druhý hráč určitě vyhnul). Neprohledává se tedy úplně 
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celý herní strom, ale je zaručeno nalezení optimálního řešení. Efektivita alfa-beta prořezávání 

je do značné míry ovlivněna pořadím, v němž jsou jednotlivé tahy prohledávány. Pokud je 

totiž nejlepší tah vždy vyzkoušen jako první, ostatní tahy na dané úrovni se „odříznou“. V tom 

případě  je  prohledáno  S=b
d
2=bd uzlů,  tedy  pouze  odmocnina  z toho,  co  prohledává 

standardní minimax ([8], str. 169). Jinak řečeno, alfa-beta prořezávání může za stejnou dobu 

v optimálním případě prohledat dvojnásobně hluboký strom než minimax. Efektivita těchto 

dvou algoritmů je stejná v případě, že tahy jsou prohledávány v nejhorším pořadí, tzn. nejlepší 

tah  až jako  poslední.  Z toho  vyplývá,  že i při  náhodném  uspořádaní  tahů  je  velmi 

pravděpodobné, že alfa-beta prořezávání bude účinnější než samotný minimax.

V základním algoritmu (implementovaném třídou SimpleAlphaBeta) se nepoužívá žádné 

zvláštní  uspořádání  tahů – pořadí  je dáno metodou  getPossibleMoves,  která  platné 

tahy generuje. Nejdříve se zkoušejí tahy z vnějšího zásobníku, poté přesuny kamenů uvnitř 

hrací plochy.

 2.3 Ohodnocovací funkce

Herní  stromy  reálných  her  jsou  příliš  rozsáhlé  na to,  aby  je  bylo  možné  prohledat  celé. 

V praxi  se proto  prohledávání  ukončuje  na nějaké  nekoncové  úrovni  a ohodnocení  tohoto 

stavu je dáno tzv.  statickou ohodnocovací  funkcí.  Ta vrací odhad „výhodnosti“ aktuálního 

(nekoncového) stavu založený na rozložení kamenů na hrací ploše.

Základní ohodnocovací funkce (implementovaná třídou  FeatureEvaluation) se počítá 

následujícím způsobem:

● každý kámen je ohodnocen číslem podle své velikosti: kámen A číslem 4, B číslem 3 

atd.

● skóre každého kamene je vynásobeno koeficientem 1− x
4 , kde  x   je počet kamenů, 

které  jsou  na daném políčku  umístěné  nad  příslušným kamenem (tak  se penalizují 

skryté kameny)

● skóre kamene ležícího na slabém políčku (viz odstavec 1.3) je sníženo o 50 %

● následně se najdou všechny „viditelné“ dvojice, trojice a čtveřice kamenů pro daného 

hráče (ty se skládají z políček, na nichž nejvyšší kámen patří danému hráči)

● skóre každé řady 1, 2, 3 nebo 4 políček nalezené v předchozím kroku se vypočítá jako 

součet ohodnocení políček, ze kterých se tato řada skládá

● nakonec se provede vážený součet ohodnocení těchto řad s vahami 1, 10, 20 a 1000
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● celkové ohodnocení stavu hry se získá rozdílem ohodnocení pro bílého hráče a pro 

černého hráče (bílý hráč je maximalizující)

 2.4 Kontrola symetrií

Rozhraní  ISearchAlgorithm  obsahuje  metody  setCheckSymmetricMoves 
a setSymmetryCheckDepth.  První  z nich  nastavuje,  zda  se mají  v průběhu 

prohledávání vyřazovat symetrické tahy, zatímco druhá určuje, do jakého maximálního počtu 

kamenů  na ploše  se tato  kontrola  má  provádět.  Parametr  -1  v této  funkci  znamená, 

že se symetrie  mají  kontrolovat  v celém průběhu  hry.  Výhodnější  je  ovšem tuto  kontrolu 

provádět pouze v několika úvodních tazích (například je-li hrací plocha prázdná, zredukuje 

se původních 16 možností na umístění kamene A pouze na dvě – libovolné silné a libovolné 

slabé políčko). V pozdějších fázích hry již stavy nejsou příliš symetrické a lze předpokládat, 

že vyškrtnutých tahů by bylo minimálně či dokonce vůbec žádné. Navíc časová režie potřebná 

ke zjištění symetrií by výkon algoritmu ještě zhoršila. 

Pokud  je  kontrola  v daném  uzlu  aktivní,  zavolá  se metoda  removeSymmetricMoves, 

která  nejprve  určí  skupiny  ekvivalentních  tahů,  tedy  tahů,  které  vedou  (až na některou 

symetrii) ke stejnému stavu hrací plochy. Poté se z každé skupiny vybere jeden tah náhodně, 

aby se jednotlivé partie neopakovaly. Zjišťování ekvivalence tahů je implementováno pomocí 

Java objektu HashMap, mělo by tedy být poměrně efektivní. I přesto je však tato procedura 

značně náročná na výpočetní výkon.

 2.5 Výsledky

Tabulka  2 ukazuje  výkon  základního  algoritmu,  tedy  především počet  navštívených  uzlů 

a počet  uzlů  zpracovaných  za sekundu.  Tyto  údaje  budou  sloužit  pro  porovnání  s dalšími 

prohledávacími technikami. Byly získány simulovanou hrou základního algoritmu proti sobě 

samému. Oběma hráčům byla nastavena stejná maximální hloubka prohledávání (2, 3, 4 a 5 

vrstev), která je uvedena v prvním sloupci. Vrstvou se zde míní tah libovolného hráče. Druhý 

sloupec indikuje,  zda se během prohledávání  vylučují  symetrické tahy,  případně pro kolik 

maximálně  kamenů  na ploše.  Kromě  zcela  zapnuté/vypnuté  kontroly  jsem  zvolil  také 

kompromis, kdy se symetrie kontrolují, jen pokud je na hrací ploše umístěno 8 nebo méně 

kamenů. Údaje ve zbylých sloupcích jsou vždy průměry z dat obou hráčů z 10 her se stejným 

nastavením. Tabulka tak ukazuje chování algoritmu ve všech situacích v průběhu hry. Jedinou 

výjimkou jsou hry, kde se symetrie nekontrolují (tzn. ve druhém sloupci je uvedeno „NE“), 
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protože  ty  jsou  deterministické  a není  důvod  je  simulovat  vícekrát.  Sloupec  Průměrně 

navštíveno  uzlů  na tah ukazuje  průměrný  počet  neterminálních  i terminálních  stavů,  které 

algoritmus navštívil při jednom běhu minimaxového algoritmu.   Poslední sloupec (počet uzlů 

za sekundu)  byl  vypočítán  jako  podíl  celkového  počtu  navštívených  uzlů  a celkové  doby 

prohledávání.

 2.6 Zhodnocení

Výsledky ukazují, že zvýšení maximální hloubky prohledávání o jednu vrstvu způsobí řádově 

deseti- až dvacetinásobné zvýšení počtu navštívených uzlů. Lze z toho vyvozovat, že samotné 

alfa-beta  prořezávání  je  poměrně  účinné,  protože  bez  něj  by  se počet  navštívených  uzlů 

zvyšoval s každou hladinou dle větvícího faktoru, tedy zhruba čtyřicetinásobně.

Dále  se ukazuje,  že kontrola  symetrických  tahů  základní  algoritmus  nijak  nezefektivňuje, 

právě naopak. Čím hlouběji se symetrie kontrolovaly, tím více uzlů bylo navštíveno. Navíc to 

způsobilo  drastické  zvýšení  doby  prohledávání.  Tato  neefektivita  je  dle  mého  názoru 

způsobena tím, že metoda pro odstraňování symetrických tahů uspořádá zbylé tahy náhodně 

a toto  nové  pořadí  bylo  z hlediska  alfa-beta  prořezávání  nevýhodné.  Zcela  se tak  ztrácí 

výhoda vyřazených tahů. Tento nedostatek by měl vyřešit algoritmus s vylepšeným řazením 

tahů, který popíši v následující kapitole.
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Tabulka 2: Výsledky základního algoritmu

Hloubka Symetrie Průměrně navštíveno uzlů na tah
neterminálních terminálních

2 NE 40,00 283,85 42,98 1,95
2 ANO 66,60 431,30 50,29 17,31
2 8 46,00 401,29 42,10 4,55
3 NE 46,00 331,20 37,37
3 ANO 36,80 539,77 240,41
3 8 28,70 406,86 69,25
4 NE 45,00 307,62
4 ANO 49,80
4 8 43,00 670,49
5 NE 43,00
5 ANO 44,80
5 8 36,80

Délka hry 
(tahy)

Průměrná doba 
na tah (ms)

Uzlů za 
sekundu

167 602,56
27 817,52
97 353,70

5 997,24 169 347,29
8 711,26 38 480,61
6 497,84 99 705,51
46 416,67 5 089,11 167 431,92
72 974,75 6 606,90 3 240,55 24 558,04
60 150,29 6 008,26 98 671,49
680 195,93 73 087,14 4 573,77 164 696,41

1 220 718,51 79 598,71 43 817,79 29 675,55
888 582,54 88 505,17 9 373,13 104 243,54



 3 Vylepšený algoritmus

V této  kapitole  popíši  přímočará  vylepšení  základního  algoritmu  a jejich  vliv  na rychlost 

a efektivitu prohledávání herního stromu.

 3.1 Řazení tahů

V odstavci 2.2 jsem popsal, jakým způsobem může alfa-beta prořezávání při vhodném řazení 

tahů vylepšit efektivitu prohledávání. V ideálním případě se odřeže až odmocnina z celkového 

počtu navštívených uzlů stromu. Cílem tedy bude co nejvíce se přiblížit tomuto stavu.

Základní algoritmus nepoužíval žádné zvláštní řazení tahů. Nejprve se zkoušely tahy novými 

kameny  ze zásobníku  („vnější“  tahy)  a poté  tahy  uvnitř  hrací  plochy.  Vnější  tahy  jsou 

pravděpodobně krátkodobě výhodnější  (přidání  nového kamene způsobí  v každém případě 

zvýšení ohodnocení), ovšem celkově jsou tahy uspořádány  velmi hrubě, bez využití znalostí 

o aktuálním stavu hry.

Rozšířil jsem proto základní algoritmus o metodu řazení tahů, která třídí podle  skutečného 

efektu příslušného tahu na aktuální herní situaci. Pracuje tak, že se v každém uzlu po získání 

seznamu všech povolených tahů provede mělké prohledání pouze do hloubky 1, takto získané 

stavy se ohodnotí  a toto  ohodnocení  slouží  jako  „skóre“  daného tahu.  Tahy se pak  setřídí 

podle  skóre  buď  sestupně  nebo  vzestupně  podle  toho,  je-li  na tahu  maximalizující  nebo 

minimalizující hráč. Tato metoda je implementována ve třídě MoveOrderingSearch a má 

název sortMoves.

Aby  kromě  samotné  efektivity  (rychlosti,  počtu  navštívených  uzlů,  …)  bylo  možné 

porovnávat  i samotné  pořadí  tahů,  implementoval  jsem  ještě  metodu 

calculateSimilarity, která vypočítá a vypíše procentuální „podobnost“ dvou seznamů 

tahů. Jako měřítko podobnosti jsem zvolil  počet  dvojic tahů, které jsou v obou seznamech 

ve stejném  pořadí.  Má  totiž  větší  vypovídající  hodnotu,  než  pouhé  porovnávání  tahů 

na stejných  pozicích.  Například  jsou-li  oba  seznamy  stejné  až na to,  že poslední  prvek 

v prvním seznamu je ve druhém zařazený na první místo,  podle „naivní“ metody jsou tyto 

seznamy  absolutně  rozdílné,  protože  na žádné  pozici  nemají  stejné  tahy.  Naproti  tomu 

metoda,  kterou  jsem použil,  zjistí,  že porušených  je  pouze  n –  1  dvojic  (kde  n je  délka 
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seznamu)  z celkového  počtu  n
2 dvojic  tahů.  Výsledná  podobnost  tedy  bude 

1− n−1

n
2 =

n−2
n , což pro n = 40 dává výsledek 95 %. 

Protože kontrola podobnosti značně zpomaluje celkový výpočet,  který by tak nebyl  přímo 

porovnatelný s původními výsledky, provedl jsem nejdříve test, zaměřený pouze na zjištění, 

nakolik se pořadí tahů liší  oproti  základní  metodě.  Tyto  údaje shrnuje následující  tabulka. 

Podobně jako v Tabulce 2 i zde platí, že každý řádek představuje průměr z deseti her, kromě 

her, v nichž se neuvažují symetrie.  V každé hře se přitom kontrolovala podobnost na všech 

úrovních prohledávání.

Výsledky ukazují, že podobnost původního a seřazeného seznamu je téměř stejná bez ohledu 

na parametry prohledávání, a to zhruba 60 %. Přibližně dvě pětiny tahů tak byly uspořádány 

v jiném pořadí než v základním algoritmu. V případě, že by toto vylepšené uspořádání lépe 

odráželo skutečnou výhodnost tahů, mělo by to mít nezanedbatelný vliv na efektivitu alfa-beta 

prořezávání. 

Potvrzují to údaje v následující tabulce, které byly získány stejným způsobem jako údaje pro 

základní algoritmus, pouze s tím rozdílem, že herní strom v tomto případě prohledával objekt 

třídy  MoveOrderingSearch. Do počtu  navštívených  uzlů  není  zahrnuto  mělké 

prohledávání sloužící k seřazení tahů.
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Tabulka 3: Podobnost setříděných seznamů tahů

Hloubka Symetrie

2 NE 44,00 0,67
2 ANO 42,90 0,55
2 8 65,50 0,61
3 NE 35,00 0,66
3 ANO 28,90 0,55
3 8 34,50 0,64
4 NE 44,00 0,63
4 ANO 38,40 0,55
4 8 49,70 0,62

Délka hry 
(tahy)

Průměrná 
podobnost



Zlepšení  je  skutečně  velice  výrazné.  Nejdůležitějším  ukazatelem  je  průměrný  počet  uzlů 

navštívených během jednoho tahu.  Oba dosud popisované  algoritmy  jsou totiž  optimální, 

omezíme-li herní strom na libovolnou pevnou hloubku (tj. v tomto případě na 2, 3, 4 nebo 5 

tahů). Vrací nejlepší výsledek, navíc určený stejnou ohodnocovací funkcí – jde tedy o tentýž 

výsledek. Můžeme proto přímo porovnávat počet prozkoumaných uzlů potřebných k nalezení 

tohoto optima. Z obou tabulek je patrné, že seřazení tahů popsané v tomto odstavci zmenšilo 

počet  prohledávaných  uzlů  až dvacetinásobně,  přičemž  čas  prohledávání  se v některých 

případech zkrátil  až na jednu osminu.  Lze  tedy říci,  že takto  zvolené  setřídění  tahů  je pro 

prohledávací algoritmus jednoznačným přínosem.  Navíc se v některých případech pozitivně 

projevil vliv kontroly symetrií, na rozdíl od předchozího algoritmu. Je vidět, že se symetriemi 

se počet navštívených uzlů mírně snížil, ačkoliv za cenu zřetelného zpomalení prohledávání. 

Lze  tedy  učinit  závěr,  že vyřazování  symetrických  tahů  nemá  pro  hru  Gobblet  prakticky 

žádný význam.

 3.2 Ohodnocovací funkce

Ohodnocovací funkce je, jak již bylo řečeno, způsob ohodnocení i nekoncových stavů hry. 

Měla  by  co  nejpřesněji  reprezentovat  skutečnou  minimaxovou  hodnotu  uzlu,  pro  který 

se počítá, protože tak lze pomocí alfa-beta prořezávání zavrhnout velké množství skutečně 

neperspektivních  tahů  a tím  pádem  významně  urychlit  prohledávání  herního  stromu. 

V odstavci  2.3 jsem  zavedl  jednoduchou  ohodnocovací  funkci  pro  základní  algoritmus. 

Počítala  se typickým  způsobem,  tedy  jako  vážený  součet  „skóre“  určitých  rysů  hry  (tzv. 

features). V tomto případě to byly samostatné kameny, dvojice, trojice a čtveřice viditelných 

kamenů patřící jednomu hráči.
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Tabulka 4: Výsledky algoritmu s řazením tahů

Hloubka Symetrie Průměrně navštíveno uzlů na tah
neterminálních terminálních

2 NE 215,00 163,25 32,59 24,86
2 ANO 145,90 146,34 27,09 42,18
2 8 52,40 129,06 29,57 21,02
3 NE 44,00 154,16 79,91
3 ANO 35,10 124,36 131,55
3 8 36,50 154,67 81,93
4 NE 58,00 726,29
4 ANO 55,10
4 8 33,50
5 NE 51,00
5 ANO 37,70
5 8 47,20

Délka hry 
(tahy)

Průměrná doba 
na tah (ms)

Uzlů za 
sekundu
7 878,93
4 111,31
7 546,07

1 512,23 20 853,53
1 418,20 11 726,01
1 386,73 18 812,65
4 948,41 1 000,12 8 190,27
5 268,89 1 153,98 1 405,15 4 570,96
6 263,62 1 109,41 1 002,71 7 353,13
54 167,76 6 063,20 3 780,65 15 931,39
51 632,52 5 477,22 5 651,11 10 105,94
51 819,79 6 673,01 3 930,15 14 883,08



Rozšířením tohoto pojmu jsou tzv. vzory (patterns). Jedná se o uspořádání části hrací plochy, 

kterému  je  přiřazeno  jisté  ohodnocení.  Vytvořil  jsem seznam všech  možných  uspořádání 

viditelných (nepřikrytých) kamenů v jednom řádku, sloupci či na diagonále, kterých je celkem 

81  (čtyři  políčka  se třemi  možnými  hodnotami  –  prázdné,  obsazené  bílým  hráčem  nebo 

obsazené černým hráčem). Důvodem, proč jsem v tomto případě neuvažoval skryté kameny, 

byla zejména jednoduchost – seznam vzorů by měl být „rozumně“ velký, aby bylo možné 

odhadnout váhu každého z nich – a také fakt, že na stav hry má významnější vliv pouze první 

přikrytý  kámen,  který lze  snadno odhalit  mělkým prohledáváním.  Vliv tohoto kamene by 

se tak nesprávně zanedbal pouze v případě, že by algoritmus zvolil přesun kamene, který ho 

přikrývá, a to v nejhlubší hladině prohledávání. Kameny přikryté dvěma nebo dokonce třemi 

jinými kameny ovlivňují hru zřídka, často se jimi až do konce hry již netáhne.

Tabulka 5 ukazuje výše popsaná uspořádání setříděná podle klesající „výhodnosti“ pro bílého 

hráče spolu s vahou, použitou ve výpočtu ohodnocení.  Znak '○' znamená bílý kámen (bez 

ohledu na velikost), '●' černý kámen a 'x' značí prázdné políčko. Kritériem pro seřazení vzorů 

je rozdíl mezi počtem bílých a černých kamenů v daném vzoru.

Celkové  ohodnocení  herní  situace  se pak  spočítá  jako  součet  vah  vzorů  ze všech  řádků, 

sloupců  i obou  diagonál,  zvýšených  ještě  o ohodnocení  jednotlivých  kamenů,  přičemž 

se rovněž hodnotí pouze nejvyšší kámen na každém políčku. Ohodnocení jsem zvolil číselně 

takto: 100, 50, 20 a 1 pro kameny  A,  B, C a D v tomto pořadí. U černých kamenů je toto 

ohodnocení bráno záporně.

Kromě Tabulky  5 lze v této ohodnocovací funkci použít i libovolné jiné ohodnocení vzorů. 

Konkrétní  postup,  jak  externí  tabulku  načíst,  je  popsán  v kapitole  10.4.  Jedná  se vždy 

o soubor  ve formátu  CSV,  v němž  první  čtyři  sloupce  popisují  daný  vzor  (0  =  prázdné 

políčko, 1 = bílý kámen, 2 = černý kámen), za nimiž následuje sloupec s ohodnocením. Tedy 

například řádek s údaji  „1 2 2 0 -2200“ říká,  že vzor, kde je na prvním místě bílý kámen 

následovaný  dvěma  černými  kameny  a prázdným  políčkem,  bude  mít  ohodnocení  rovno 

-2200. Řádky musí být uspořádány podle lexikografického pořadí prvních čtyř sloupců, tzn. 

vzor „0 0 0 0“ jako první a „2 2 2 2“ jako poslední.
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Koncové  stavy,  tedy  čtveřice  kamenů  stejné  barvy,  by  obecně  měly  mít  výrazně  vyšší 

ohodnocení,  aby  je  minimaxový  algoritmus  jednoznačně  preferoval.  V mojí  implementaci 

se však  neporovnává  pouze  číselná  hodnota  ohodnocení,  ale  objekty  třídy  Evaluation, 

které obsahují i informaci o tom, zda jde o vítězný stav. Tyto objekty jsou implementovány 

tak, že při porovnávání je vítězný stav vždy vyhodnocen jako lepší (pro daného hráče) než 

libovolný nekoncový stav. Na číselném ohodnocení vítězných čtveřic tedy v tomto případě 

nezáleží. Jejich vysoká absolutní hodnota (100 000) sloužila pouze pro ladící účely.

Tabulka 6 ukazuje výsledky výše popsaného algoritmu. Počet navštívených uzlů při výpočtu 

jednoho  tahu  se zmenšil  průměrně  o 20 %,  doba  prohledávání  zůstala  zhruba  stejná. 

Důležitějším  měřítkem  je  ovšem  „úspěšnost“  dané  ohodnocovací  funkce,  tedy  schopnost 

správně  vyhodnotit  skutečně  výhodné  pozice.  Za účelem  otestování  tohoto  kritéria  jsem 

nechal  soupeřit  algoritmus  s řazením  tahů  s původní  ohodnocovací  funkcí  proti  témuž 
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Tabulka 5: Vzory a jejich váhy

Vzor Váha Vzor Váha Vzor Váha
○ ○ ○ ○ 100000 ○ ● ○ x 1000 x ● ○ ● -1000
x ○ ○ ○ 3000 ● x ○ ○ 1000 x ● ● ○ -1000
○ x ○ ○ 3000 ● ○ x ○ 1000 ○ x ● ● -1000
○ ○ x ○ 3000 ● ○ ○ x 1000 ○ ● x ● -1000
○ ○ ○ x 3000 x x x x 0 ○ ● ● x -1000
x x ○ ○ 2000 x x ○ ● 0 ● x x x -1000
x ○ x ○ 2000 x x ● ○ 0 ● x ○ ● -1000
x ○ ○ x 2000 x ○ x ● 0 ● x ● ○ -1000
○ x x ○ 2000 x ○ ● x 0 ● ○ x ● -1000
○ x ○ x 2000 x ● x ○ 0 ● ○ ● x -1000
○ ○ x x 2000 x ● ○ x 0 ● ● x ○ -1000
○ ○ ○ ● 2000 ○ x x ● 0 ● ● ○ x -1000
○ ○ ● ○ 2000 ○ x ● x 0 x x ● ● -2000
○ ● ○ ○ 2000 ○ ○ ● ● 0 x ● x ● -2000
● ○ ○ ○ 2000 ○ ● x x 0 x ● ● x -2000
x x x ○ 1000 ○ ● ○ ● 0 ○ ● ● ● -2000
x x ○ x 1000 ○ ● ● ○ 0 ● x x ● -2000
x ○ x x 1000 ● x x ○ 0 ● x ● x -2000
x ○ ○ ● 1000 ● x ○ x 0 ● ○ ● ● -2000
x ○ ● ○ 1000 ● ○ x x 0 ● ● x x -2000
x ● ○ ○ 1000 ● ○ ○ ● 0 ● ● ○ ● -2000
○ x x x 1000 ● ○ ● ○ 0 ● ● ● ○ -2000
○ x ○ ● 1000 ● ● ○ ○ 0 x ● ● ● -3000
○ x ● ○ 1000 x x x ● -1000 ● x ● ● -3000
○ ○ x ● 1000 x x ● x -1000 ● ● x ● -3000
○ ○ ● x 1000 x ○ ● ● -1000 ● ● ● x -3000
○ ● x ○ 1000 x ● x x -1000 ● ● ● ● -100000



algoritmu s novou funkcí, a to za stejných podmínek jako všechny ostatní testy – to znamená 

s prohledáváním  do hloubky  2,  3,  4  a 5  vrstev  a se třemi  různými  nastaveními  kontroly 

symetrií. Každé nastavení jsem přehrál dvakrát, jednou zahajoval hru algoritmus s původní 

funkcí,  jednou algoritmus s novou funkcí,  abych vyloučil  případnou výhodu prvního tahu. 

Celkem tedy bylo odehráno 168 her, v nichž původní ohodnocovací funkce zvítězila 26krát 

(tzn. v 15 % her), nová funkce 131krát (78 %) a remíza nastala v 11 (7 %) případech. Je tedy 

vidět,  že nová funkce je oproti té původní jasně lepší, a proto budu (pokud nebude řečeno 

jinak) nadále používat pouze ji.

 3.3 Kombinovaný algoritmus

Zkombinováním obou vylepšení  do jednoho algoritmu  jsem získal  výsledky prezentované 

v Tabulce  7.  Oproti  výsledkům z odstavce  3.1 nevykazuje  kombinovaný  algoritmus  příliš 

velké zlepšení výkonu, ovšem jak bylo řečeno v předchozím odstavci, hlavní výhodou nové 

ohodnocovací  funkce  je  její  „správnější“  vyhodnocování  herní  situace,  což  je  vlastnost 

měřitelná obtížněji než pouhý počet navštívených uzlů.

Během testování  se vyskytly  také extrémně dlouhé hry,  až kolem 700 tahů (!).  Docházelo 

k tomu především při prohledávání do malých hloubek, kdy oba (shodné) algoritmy reagovaly 

vždy  nějakým  „úhybným“  tahem,  který  v jejich  omezeném  horizontu  sliboval  mírnou 

převahu, ovšem později vedl tak jako tak k remíze. V pozdějších fázích hry je často možné 

provádět mnoho takovýchto tahů, aniž by se nějak výrazně měnilo ohodnocení herní situace. 
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Tabulka 6: Výsledky algoritmu s hledáním vzorů

Hloubka Symetrie Průměrně navštíveno uzlů na tah
neterminálních terminálních

2 NE 36,00 326,08 16,39 2,61
2 ANO 86,90 370,51 45,26 19,51
2 8 55,60 368,99 40,80 4,67
3 NE 31,00 183,61 36,29
3 ANO 45,10 491,22 247,51
3 8 33,00 299,10 64,68
4 NE 42,00 247,38
4 ANO 45,40
4 8 53,50 646,99
5 NE 35,00
5 ANO 34,90
5 8 36,78

Délka hry 
(tahy)

Průměrná doba 
na tah (ms)

Uzlů za 
sekundu

131 159,57
21 312,10
87 766,56

5 098,23 145 544,00
7 677,51 33 003,64
5 224,52 85 404,86
31 947,64 2 007,81 137 259,77
68 931,41 4 893,65 3 560,67 20 733,46
46 264,56 5 068,90 79 341,89
823 842,43 37 902,66 6 259,83 137 662,73
932 872,14 48 671,51 36 177,56 27 131,28
539 261,56 40 009,98 7 522,94 77 000,66
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Tabulka 7: Výsledky kombinovaného algoritmu

Hloubka Symetrie Průměrně navštíveno uzlů na tah
neterminálních terminálních

2 NE 215,00 163,25 32,59 24,86
2 ANO 145,90 146,34 27,09 42,18
2 8 52,40 129,06 29,57 21,02
3 NE 44,00 154,16 79,91
3 ANO 35,10 124,36 131,55
3 8 36,50 154,67 81,93
4 NE 58,00 726,29
4 ANO 55,10
4 8 33,50
5 NE 51,00
5 ANO 37,70
5 8 47,20

Délka hry 
(tahy)

Průměrná doba 
na tah (ms)

Uzlů za 
sekundu
7 878,93
4 111,31
7 546,07

1 512,23 20 853,53
1 418,20 11 726,01
1 386,73 18 812,65
4 948,41 1 000,12 8 190,27
5 268,89 1 153,98 1 405,15 4 570,96
6 263,62 1 109,41 1 002,71 7 353,13
54 167,76 6 063,20 3 780,65 15 931,39
51 632,52 5 477,22 5 651,11 10 105,94
51 819,79 6 673,01 3 930,15 14 883,08



 4 Transpoziční tabulka

 4.1 Popis

V průběhu  prohledávání  herního  stromu  velmi  často  dochází  k situaci,  kdy  se opakovaně 

prohledávají podstromy s již známou minimaxovou hodnotou. Je to z toho důvodu, že mnoho 

pozic lze dosáhnout více než jedním způsobem. Je-li například sekvence prvních tří tahů A a1, 

A b2, A a4, pak stejná pozice nastane i pokud se první a třetí tah (tedy úvodní dva tahy bílého 

hráče) vymění. Této situaci se říká transpozice. V případě, že algoritmus prohledává například 

do hloubky 7, pak z této pozice prochází podstrom hloubky 4 hned dvakrát. Složitější pozice 

s větším množstvím kamenů  jsou  takto  navštíveny v průběhu  hry mnohokrát  a algoritmus 

stráví velké množství času opakovaným prohledáváním stejných podstromů.

Řešením tohoto nedostatku je tzv.  transpoziční tabulka, která se používá již od dob prvních 

počítačových  algoritmů  pro  hraní  her.  Je  to  v podstatě  velká  hašovací  tabulka,  do níž 

se ukládají  výsledky  z již  prohledaných  podstromů.  Existují  tři  typy  výsledků,  které  lze 

do tabulky uložit: pokud byly prohledány všechny větve vedoucí z aktuálního stavu a nedošlo 

k alfa ani beta proříznutí,  uloží se přesná minimaxová hodnota uzlu a takto se také označí. 

V případě, že dojde k beta proříznutí (tzn. na tahu je maximalizující hráč a hodnota některé 

větve překročí hodnotu meze beta),  uloží se beta  jako dolní mez hodnoty aktuální  pozice. 

Symetricky  k tomu  se ukládá  alfa  jako  horní  mez  ohodnocení.  V případě,  že algoritmus 

navštíví stav, pro který je v transpoziční tabulce záznam, může buď okamžitě vrátit uloženou 

hodnotu  (v prvním případě)  nebo  upravit  alfu  či  betu  na maximum/minimum  ze současné 

a z uložené hodnoty a zvýšit tím šanci na odříznutí celého podstromu. V každém případě tak 

lze ušetřit potenciálně velké množství času. 

 4.2 Implementace

Ke správné  funkci  transpoziční  tabulky  je  potřeba  nějakým  způsobem  (pokud  možno 

jednoznačně)  identifikovat  jednotlivé  herní  stavy.  Ve svém  programu  jsem  použil  tzv. 

Zobristovo hašování.  Je to technika vytváření  hašovacích klíčů,  užitečná právě pro pozice 

v různých  hrách,  kterou  navrhl  v roce  1969  Albert  Zobrist.  Prvním  krokem je  vytvoření 

náhodného čísla pro každý možný stav každého políčka na hrací ploše. V případě Gobbletu 

existuje celkem 81 (34) stavů pro každé ze 16 políček. Pro šachy se typicky používají 64bitová 

čísla, tuto hodnotu jsem použil i zde. Hašovací hodnota daného stavu pak vznikne výběrem 
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příslušné náhodné hodnoty pro každé políčko a jejich zkombinování logickou operací XOR. 

Takto zvolený způsob má tu výhodu, že hašovací hodnoty lze počítat inkrementálně – tzn. při 

provedení tahu je možné k původní hodnotě přičíst (operací XOR) původní a nové hodnoty 

pro zdrojové a cílové políčko. Tak se spočítá hašovací hodnota nového stavu, aniž by bylo 

potřeba procházet všechna políčka, což při velkém množství zkoumaných tahů může rovněž 

ušetřit významnější množství času.

Ve své implementaci   jsem zvolil  velikost  tabulky 220,  jako index do transpoziční  tabulky 

proto používám prvních 20 bitů hašovacího klíče. Toto číslo lze v grafickém prostředí hry 

nastavit, ovšem zvolená hodnota je dle mého názoru rozumným kompromisem mezi velikostí 

tabulky a její paměťovou náročností (viz dále). 

Při ukládání hodnot do tabulky dochází zákonitě ke kolizím, které řeším tak, že program vždy 

preferuje výsledky pro mělčí uzly a z větších hloubek a přesné hodnoty před dolní nebo horní 

mezí. Konkrétně platí tato pravidla:

● pokud  se ukládá  nová  hodnota  pro  stejnou  herní  situaci,  uloží  se pouze  tehdy, 

představuje-li výpočet z hlubšího podstromu, než v případě již uložené hodnoty, nebo 

pokud nová hodnota je přesný výsledek

● další pravidla platí, pokud se přepisuje uložená situace nějakou odlišnou situací:

○ představuje-li  uložená  i nová  hodnota  přesný výsledek,  nová  hodnota  se zapíše 

pouze tehdy, je-li nový uzel na nižší hladině než uložený uzel nebo představuje-li 

výpočet z hlubšího podstromu

○ uložená horní/dolní mez se vždy přepíše přesným výsledkem

Tímto  způsobem  je  zaručeno,  že se v transpoziční  tabulce  budou  postupem  hry  hromadit 

výsledky, které umožní co největší úspory času.

Je-li transpoziční tabulka povolena, program využívá zhruba 100-120 MB operační paměti 

na jednoho hráče, zřídka až 140 MB. Z tohoto důvodu je u spouštěčů pro program Gobblet 

nastavena počáteční velikost paměti (heap space) 200 MB a maximální 300 MB. V případě 

potřeby lze tyto hodnoty upravit pomocí těchto přepínačů JVM:

● -Xms<hodnota> (například -Xmx256m) pro počáteční hodnotu

● -Xmx<hodnota> (například -Xmx350m) pro maximální hodnotu

Vyšší počáteční nastavení paměti zaručí, že se garbage collector Javy nebude spouštět příliš 

často a nebude tak docházet ke zbytečnému zpomalování prohledávání.
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 4.3 Výsledky

Následující  tabulky  (č.  8-11)  jsem  získal  stejnou  metodologií  jako  všechny  předchozí 

výsledky (popis  viz  odstavec  2.5),  pouze  bylo  u obou hráčů  zapnuto  použití  transpoziční 

tabulky.

Srovnáme-li  získané hodnoty s variantami  příslušných algoritmů bez transpoziční  tabulky, 

můžeme učinit závěr, že její použití za výše popsaných předpokladů sníží počet navštívených 

uzlů zhruba o 15 %. Je to tedy poměrně užitečná technika pro zefektivnění prohledávání.
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Tabulka 8: Výsledky základního algoritmu s transpoziční tabulkou

Tabulka 9: Výsledky základního algoritmu s ohodnocováním vzorů a transpoziční tabulkou

Hloubka Symetrie Průměrně navštíveno uzlů na tah
neterminálních terminálních

2 NE 36,00 326,08 16,39 6,06
2 ANO 74,90 342,09 34,90 22,62
2 8 54,10 329,86 32,10 4,56
3 NE 31,00 183,61 38,32
3 ANO 43,50 501,29 233,88
3 8 33,60 329,02 67,76
4 NE 42,00 239,62
4 ANO 48,10
4 8 56,00 730,61
5 NE 35,00
5 ANO 38,50
5 8 41,20

Délka hry 
(tahy)

Průměrná doba 
na tah (ms)

Uzlů za 
sekundu
56 555,05
16 669,28
79 312,68

5 098,23 137 825,76
7 184,27 32 861,67
5 578,72 87 191,47
28 433,40 1 899,55 126 588,24
57 485,74 4 904,93 3 125,09 19 964,42
51 420,58 5 619,22 78 071,40
643 470,66 30 698,20 5 170,09 130 398,00
832 952,12 55 544,63 34 203,66 25 976,66
442 912,95 35 560,69 6 569,71 72 830,29

Hloubka Symetrie Průměrně navštíveno uzlů na tah
neterminálních terminálních

2 NE 40,00 283,85 42,98 7,43
2 ANO 60,70 423,07 45,64 21,18
2 8 66,60 361,30 52,10 4,15
3 NE 33,00 277,27 35,52
3 ANO 28,60 425,78 240,55
3 8 30,50 498,00 66,04
4 NE 47,00 300,85
4 ANO 40,00
4 8 43,80 635,06
5 NE 47,00
5 ANO 43,80
5 8 44,20

Délka hry 
(tahy)

Průměrná doba 
na tah (ms)

Uzlů za 
sekundu
44 016,84
22 126,85
99 537,96

5 682,97 167 822,53
8 419,02 36 769,75
6 451,25 105 228,92
40 281,00 4 861,04 150 047,81
72 807,69 5 582,12 3 151,25 24 875,78
48 281,23 4 325,90 82 838,14
511 755,15 54 749,79 3 608,70 156 983,01

1 007 515,44 75 244,06 36 425,55 29 725,27
637 139,04 69 855,36 6 817,94 103 696,14
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Tabulka 10: Výsledky algoritmu s řazením tahů, základní ohodnocovací funkcí a transpoziční  

tabulkou

Tabulka 11: Výsledky algoritmu s řazením tahů, ohodnocováním vzorů a transpoziční  

tabulkou

Hloubka Symetrie Průměrně navštíveno uzlů na tah
neterminálních terminálních

2 NE 36,00 162,17 24,28 40,81
2 ANO 61,90 132,55 33,79 28,68
2 8 66,80 134,00 35,01 13,73
3 NE 45,00 221,40 81,60
3 ANO 30,90 183,34 133,60
3 8 30,70 175,95 77,92
4 NE 44,00 506,73
4 ANO 49,10
4 8 57,30 553,97
5 NE 43,00
5 ANO 53,00
5 8 49,70

Délka hry 
(tahy)

Průměrná doba 
na tah (ms)

Uzlů za 
sekundu
4 569,09
5 799,81
12 310,87

1 835,58 25 208,06
1 574,36 13 156,24
1 642,24 23 335,54
5 818,55 1 460,34 14 364,50
5 397,65 1 317,85 1 050,15 6 394,80
5 591,55 1 410,92 12 640,60
51 768,44 9 498,67 2 909,16 21 060,05
38 231,47 7 272,13 4 829,80 9 421,42
37 396,59 6 939,89 2 505,94 17 692,54

Hloubka Symetrie Průměrně navštíveno uzlů na tah
neterminálních terminálních

2 NE 44,00 132,34 21,61 16,70
2 ANO 147,50 119,77 25,06 43,88
2 8 114,80 123,34 23,82 17,67
3 NE 35,00 133,57 83,49
3 ANO 25,50 92,27 115,80
3 8 36,30 142,85 77,10
4 NE 44,00 933,66 558,59
4 ANO 39,50 944,91
4 8 32,50 911,27 721,48
5 NE 24,00
5 ANO 35,10
5 8 32,50

Délka hry 
(tahy)

Průměrná doba 
na tah (ms)

Uzlů za 
sekundu
9 216,33
3 300,82
8 330,28

1 923,80 24 643,39
1 581,21 14 450,97
1 501,84 21 332,92
4 451,30 9 640,25
5 290,00 1 149,88 5 422,23
5 853,86 9 376,71
36 089,54 2 464,92 1 806,00 21 347,98
46 048,78 5 135,88 5 031,97 10 171,90
45 563,07 4 727,34 2 822,84 17 815,54



 5 Iterative Deepening

 5.1 Popis

Oba doposud popsané algoritmy mají jednu nevýhodu, která značně omezuje možnosti jejich 

použití při reálném hraní her. Mají totiž nastavenou pevnou hloubku prohledávání, přičemž 

není  žádným způsobem omezený  čas  výpočtu.  Čas  bývá  ovšem nejkritičtějším  měřítkem 

efektivity  prohledávacích  algoritmů  a v nejrůznějších  turnajích  je  v podstatě  vždy  doba 

na nalezení jednoho tahu omezená. Je tedy velmi vhodné, aby algoritmus měl již zabudované 

„povědomí“  o době  svého  běhu  a mohl  adekvátním  způsobem reagovat,  pokud  tento  čas 

vyprší.

Implementoval jsem proto další velice rozšířenou techniku prohledávání, která tuto kontrolu 

umožňuje.  Označuje  se termínem  iterative  deepening (ID).  Je  to  v podstatě  standardní 

prohledávání do hloubky, ovšem s postupně se zvyšující maximální hloubkou. Algoritmus ID 

nejprve  prochází  strom  hry  do hloubky  2  a zapamatuje  si  nejlepší  řešení.  Pokud  lze 

pokračovat (zbývá-li ještě čas), zvýší se maximální hloubka o jednu úroveň a prohledávání 

začíná od kořene stromu. V každé úrovni kromě předposlední a poslední se platné tahy setřídí 

stejným způsobem jako u předchozího algoritmu, tedy podle jejich vlivu na ohodnocení herní 

situace.  Proto  je  vhodné  nastavit  počáteční  hloubku  na 2  a nikoliv  1,  protože  mělčí 

prohledávání  je  již  v podstatě  implementované  ve třídící  metodě.  Na úrovni  0  se navíc 

výsledky pro jednotlivé tahy ukládají, je tedy možné je před začátkem každé iterace setřídit 

podle ohodnocení z iterace předchozí.

Díky rozfázování  prohledávání  na jednotlivé  iterace  lze  snadno řídit  dobu běhu algoritmu 

a stále přitom vracet nejlepší dosud nalezené řešení. Ukazuje se navíc ([8], str. 78), že ačkoliv 

je prohledáváno mnoho uzlů vícekrát, je iterative deepening velmi efektivní technikou a její 

časová složitost je dokonce nižší než složitost algoritmu prohledávání do šířky. 

Kontrola  symetrií  je  u objektů  IterativeDeepening  vypnuta,  protože  je  nutné,  aby 

v každé iteraci prohledávání od kořene procházel algoritmus stejné tahy (při kontrole symetrií 

se z ekvivalentních tahů vybírá náhodně). Bylo by tak potřeba ukládat do paměti v podstatě 

celý  herní  strom.  Nedeterminismus  je  zajištěn  jiným způsobem – před  začátkem každého 

prohledávání se seznam dostupných tahů setřídí náhodně. Tato metoda nemá vliv na efektivitu 

algoritmu,  protože  následně  jsou  tahy  uspořádány podle  efektu  na herní  situaci  (případně 
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podle výsledku z transpoziční tabulky, viz dále). Tahy se stejným ohodnocením však zůstávají 

v původním – tedy náhodném – pořadí.

 5.2 Použití transpoziční tabulky

I v algoritmu  iterative  deepening  lze  použít  transpoziční  tabulku,  popsanou  v kapitole  4. 

Protože se však v každé iteraci zvyšuje maximální hloubka prohledávání, výsledek pro uzel 

navštívený ve stejné hloubce ve dvou po sobě jdoucích iteracích nelze použít. Reprezentoval 

by totiž podstrom nižší, než jaký by algoritmus v nové iteraci prozkoumal, což by bylo zcela 

proti  smyslu  iterativního  prohledávání.  Hodnoty  uložené  v transpoziční  tabulce  se proto 

využijí zejména ve stejné iteraci, kdy do ní byly vloženy, případně v počátečních iteracích při 

hledání následujících tahů ve hře.

Zajímavější aplikací uložených výsledků je setřídění tahů. Jak již bylo řečeno, pořadí tahů má 

zásadní vliv na efektivitu alfa-beta prořezávání.  ID navštěvuje v každé iteraci  znovu stejné 

tahy, je proto možné je seřadit dle jejich výsledků z předchozích iterací. Algoritmus postupuje 

takto: jakmile získá v každém uzlu seznam platných tahů, provede každý z nich a zjistí, zda je 

pro  výslednou  situaci  uložen  záznam  v transpoziční  tabulce.  Pokud  ano,  k danému  tahu 

se příslušná  hodnota  uloží.  Pokud ne,  uloží  se statické  ohodnocení  výsledné  herní  situace 

(tedy  stejným  způsobem,  jako  v případě,  že se transpoziční  tabulka  nepoužívá).  Takto 

ohodnocený seznam tahů algoritmus setřídí a použije v prohledávání.

 5.3 Výsledky

Následující  dvě  tabulky  ukazují  průměrný  počet  navštívených  uzlů  a čas  potřebný 

k prohledání  jednotlivých  úrovní  vždy z třiceti  simulovaných  her  algoritmu  ID proti  sobě 

samému. Časový limit byl nastavený na 30 sekund a započítávaly se pouze údaje z kompletně 

prohledaných  úrovní.  Počty  uzlů  jsou  kumulativní,  tzn.  pro  hloubku  n   odpovídají  údaje 

součtu hodnot z iterací 2 až n.
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Z tabulky  12 je  patrné,  že průběžné  řazení  tahů  pomocí  výsledků z předchozích  iterací  je 

velmi  efektivní  prohledávací  heuristika.  Ačkoliv  algoritmus  ID  navštíví  průměrně  větší 

množství uzlů než předchozí algoritmy, čas se výrazně zkrátil. Ještě dramatičtější změna však 

nastala při použití transpoziční tabulky. Tyto údaje však nelze přímo porovnávat s výsledky 

předchozích algoritmů, protože při prodloužení doby výpočtu se v TT ukládají údaje z větších 

podstromů a následně lze zcela přeskočit několik prvních iterací. To samozřejmě v celkovém 

průměru  značně  sníží  počet  navštívených uzlů  i dobu běhu těchto  iterací.  Při  tomto  testu 

se například  běžně  stávalo,  že v tabulce  byl  uložený výsledek prohledávání  do hloubky 5, 

proto „skutečné“ prohledávání začalo až na hloubce 6.

Můžeme ovšem porovnat údaje v tabulkách 12 a 13 mezi sebou. Použití transpoziční tabulky 

se projevilo drastickým snížením počtu navštívených uzlů a tím pádem i doby prohledávání. 

Algoritmus  s tabulkou  prohledával  přibližně  čtvrtinu  uzlů  oproti  původnímu  algoritmu. 

Například  prohledání  páté  iterace  trvalo  tomuto  algoritmu  zhruba  stejnou  dobu,  jako 

předchozím algoritmům (základnímu a s řazením tahů) prohledávání do hloubky 4. 
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Tabulka 12: Výkon algoritmu iterative deepening

Tabulka 13: Výkon algoritmu iterative deepening 

s transpoziční tabulkou

Hloubka

2 253,02 0,30
3 2303,08 25,87
4 10043,55 120,45
5 86756,35 1288,79
6 369000,03 5296,66

Průměrně 
navštíveno uzlů

Průměrný čas 
prohledávání

Hloubka

2 39,79 0,00
3 545,71 5,88
4 1780,03 23,67
5 19314,91 303,45
6 215151,10 4655,92

Průměrně 
navštíveno uzlů

Průměrný čas 
prohledávání



 6 Kvalita algoritmů

Algoritmy  popsané  v předcházejících  kapitolách  jsem  testoval  proti  počítačovým  hráčům 

na herním serveru Boardspace. Výsledky tohoto testování jsou náplní této kapitoly. Lze říci, 

že v jistém ohledu odrážejí kvalitu jednotlivých algoritmů.

 6.1 Server Boardspace

Vzhledem k tomu, že Gobblet je relativně nová hra, neexistuje k ní nejen literatura, ale ani 

mnoho  počítačových  hráčů,  proti  nimž  by  bylo  možné  testovat  jiné  algoritmy.  Jedinou 

výjimkou se zdá být herní server Boardspace ([1]), který se zaměřuje zejména na méně známé 

hry (mimo  Gobbletu např. Hive, Zèrtz, Yinsh, Pünct, Trax – jedinou známější hrou je zde 

Hex). Hrát lze proti lidským i počítačovým protivníkům, u každého typu hry lze totiž zvolit 

až ze tří různých robotů. Jejich názvy jsou odvozeny od kvality jejich hry (dumbot, smartbot  

a bestbot). Dumbot je k dispozici ve všech hrách.

Gobblet lze na Boardspace hrát ve dvou variantách – k dispozici je standardní hra, v níž lze 

nahlížet  pod  jednotlivé  kameny  na ploše  a varianta  GobbletM,  kde  je  nahlížení  zakázáno 

a hráč musí hrát kamenem, který zvedne jako první. Je to ovšem omezení pouze pro lidské 

hráče, počítačové algoritmy samozřejmě obsah políček „nezapomínají“.

O robotech se zde hovoří tolik, že „hloupý“ robot porazí začátečníka a nepozorného hráče, ale 

má  své  slabiny.  Na druhou  stranu  nejlepší  robot  je  údajně  velmi  dobrý,  srovnatelný 

s nejlepšími hráči. První dva roboti spočítají následující tah za zhruba 1,5 sekundy, nejlepší 

robot za 4-5 sekund.

 6.2 Výsledky

Kvalitu  řešení  u algoritmů,  jejichž  základem  je  minimax,  určuje  ohodnocovací  funkce 

a hloubka, ze které bylo řešení získáno. Proti robotům jsem tedy testoval tři algoritmy, které 

reprezentují techniky popsané v této práci:

1. základní algoritmus (třída  SimpleAlphaBeta) bez transpoziční tabulky s původní 

ohodnocovací funkcí a maximální hloubkou prohledávání nastavenou na 4

2. algoritmus  s řazením  tahů  (třída  MoveOrderingSearch) s transpoziční 

tabulkou,  funkcí ohodnocující vzory a maximální hloubkou rovněž 4

3. algoritmus iterative deepening s transpoziční tabulkou, stejnou funkcí jako předchozí 

algoritmus a 1 sekundou na tah.
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Při  hře  proti  bestbotu jsem  u algoritmu  2  nastavil  hloubku  prohledávání  na 5  tahů 

a u algoritmu 3 jsem prodloužil dobu výpočtu na 5 sekund. Uvedené hodnoty byly zvoleny 

tak,  aby  odpovídaly  době  odezvy  protihráčů.  U všech  algoritmů  byla  kontrola  symetrií 

vypnuta.

Testování probíhalo tak,  že jsem nejdříve s oběma algoritmy hrál  desetkrát  proti  dumbotu, 

následně desetkrát proti smartbotu. Proti bestbotu jsem hrál pouze s algoritmy 2 a 3, protože 

základní algoritmus by proti němu evidentně zcela propadl. Výsledky ukazuje  Tabulka 14, 

čísla značí podíl příslušného výsledku na celkovém počtu odehraných her.

Algoritmus Soupeř
Průměrná 
délka hry 

(tahy)

Výsledky algoritmu
Vítězství Remíza Prohra

SimpleAlphaBeta dumbot 35,9 80 % 0 % 20 %
SimpleAlphaBeta smartbot 40,6 0 % 30 % 70 %
MoveOrderingSearch dumbot 38,1 90 % 10 % 0 %
MoveOrderingSearch smartbot 35,3 30 % 10 % 60 %
MoveOrderingSearch bestbot 43,6 20 % 0 % 80 %
IterativeDeepening dumbot 28,3 100 % 0 % 0 %
IterativeDeepening smartbot 33,8 90 % 0 % 10 %
IterativeDeepening bestbot 34,5 70 % 0 % 30 %

Tabulka 14: Testování algoritmů na serveru Boardspace

Všichni  roboti  mají  dost  podobnou  strategii,  která  se výrazněji  projevuje  se vzrůstající 

kvalitou robota: v co největší míře přikrývat soupeřovy kameny, a to pomocí kamenů, které 

již robot má na hrací ploše. I když jsou pak někdy tyto kameny blokovány (přikrytím kamene 

zabraňují  vytvoření  vítězné  čtveřice  a nelze  s nimi  tedy  táhnout),  získává  robot  značnou 

výhodu ke konci hry, protože má v zásobníku ještě několik kamenů, se kterými může hrát. 

Mnohokrát  se stalo,  že testovaný algoritmus mohl  hrát  pouze s kameny  A,  všechny ostatní 

byly přikryté. Robot pak snadno může vyhrát i pomocí nejmenších kamenů, tedy D.

Z tabulky je patrné, že základní algoritmus je při prohledávání do hloubky 4 o něco lepší než 

dumbot  a má navíc o něco kratší výpočetní čas (dle Tabulky 2 prohledá úroveň 4 za zhruba 

300  milisekund).  Druhý  algoritmus  se téměř  vyrovnal  smartbotu (třikrát  vyhrál  a jednou 

remizoval), což naznačuje, že tento robot v principu prohledává také do hloubky 4.

U třetího testovaného algoritmu se pozitivně projevila technika setřídění tahů podle výsledků 

poslední iterace. Za jednu sekundu vždy kompletně prohledal herní strom do hloubky 4, měl-
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li  v pozdějších  stadiích  hry dostatek  výsledků v transpoziční  tabulce,  dokázal  prozkoumat 

i následující  úroveň.  Při  hře  proti  bestbotu,  a tedy s pěti  sekundami  na tah,  jsem dokonce 

zaznamenal  případy,  kdy  se algoritmu  podařilo  prozkoumat  všechny  tahy  až do sedmé 

úrovně. Každá úroveň navíc se samozřejmě značně projeví do výsledků hry.  Algoritmus je 

zcela  jasně lepší  než  dumbot i smartbot,  i když  proti  němu jednou zaváhal.  Proti  bestbotu 

(který  téměř  důsledně  sleduje  strategii  přikrývání  soupeřových  kamenů)  si  vedl  taktéž 

nadprůměrně, dokázal jej porazit v sedmi z deseti her.

Celkově lze tedy říci, že algoritmus iterative deepening, který využívá transpoziční tabulku 

jak k přímému vyhledávání již jednou spočítaných výsledků, tak k setřídění aktuálně platných 

tahů, je poměrně kvalitní a vyrovná se nejlepším dostupným algoritmům.
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 7 Forward pruning

Klasický  alfa-beta algoritmus  odřezává  větve  herního  stromu  až poté,  co  je  prozkoumal. 

Opačný přístup, tedy odřezávání větví ještě před tím, než je algoritmus navštíví, se označuje 

jako forward pruning. Vyzkoušel jsem dvě varianty této metody jakožto vylepšení algoritmu 

iterative deepening; jejich popis je náplní této kapitoly.

 7.1.1 Statické odřezávání

V průběhu  testování  algoritmů  proti  robotům  jsem  si  povšiml,  že ohodnocení  aktuálně 

prohledávaného uzlu je vylepšeno vždy jen několika prvními tahy. Jinými slovy, vylepšení 

málokdy způsobí tah, který je v seřazeném seznamu až ke konci. Znamenalo by to, že řazení 

pomocí transpoziční tabulky je poměrně kvalitní a bylo by možné určitou část seznamu tahů 

úplně vypustit, aniž by příliš často došlo k vyloučení potenciálně dobrého tahu. Algoritmus by 

tak mohl prohledávat  pouze perspektivní větve, a to do větší hloubky než v původní verzi.

Simuloval jsem proto 30 her algoritmu iterative deepening s dobou prohledávání nastavenou 

na 5  sekund  (stejně  jako  při  hrách  proti  bestbotu) a ve všech  iteracích  jsem  pro  každou 

hladinu, na níž jsou tahy řazeny, zaznamenával pořadí tahu, který způsobí změnu ohodnocení 

tohoto  uzlu  jako  poslední.  Počítání  těchto  údajů  lze  zapnout  nastavením  proměnné 

countChanges na true.  Samotné  pořadí  se však  neukládá  absolutně,  protože  délka 

seznamu přípustných tahů se může v každém uzlu lišit, nýbrž jako procentuální část seznamu, 

která  způsobila  změnu  ohodnocení  aktuálního  uzlu  (tedy  jakýsi  „relevantní  seznam“). 

Například v uzlu, kde je 40 přípustných tahů a nejlepší tah je desátý v pořadí, způsobí změnu 

ohodnocení pouze první čtvrtina původního seznamu, podíl je tedy 0,25. V průběhu celé hry 

se pak ukládá informace o tom, u kolika uzlů byl tento podíl v intervalu <0; 0,05), u kolika 

v intervalu <0,05; 0,10) atd. Tyto počty z jednotlivých her jsem sečetl a vytvořil graf, který 

vyjadřuje závislost podílu změn ohodnocení uzlu na relativní délce „relevantního seznamu“. 

Tento graf (viz  Obrázek 6) potvrzuje moji domněnku, že naprostá většina změn se odehraje 

během prohledávání několika prvních tahů. Barevně odlišené sloupce představují údaje pro 

jednotlivé  hloubky.  Konkrétní  hodnoty velice úzce souvisí  s nastavenou dobou na výpočet 

tahu a tím pádem s množstvím uzlů, které je algoritmus schopen prohledat, ovšem trend je 

jasně patrný – více než 90 % všech změn se odehraje v první polovině seznamu tahů. Mělo by 

tedy  být  poměrně  bezpečné  určitou  část  uspořádaného  seznamu  tahů  zanedbat,  což  by 

následně umožnilo prohledat perspektivní větve do větší hloubky. Pro správnou funkci této 
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techniky je potřeba nastavit délku „relevantního seznamu“, tedy procentuální část seznamu 

tahů,  který po ořezání  zůstane zachován.  Tento parametr  je nutné vyladit  podle nastavené 

doby na tah a také podle výkonu příslušného počítače.

 7.1.2 Null move heuristika

Zatímco forward pruning je v jistém smyslu „slepá“ technika, která nebere ohled na skutečný 

stav hry, heuristika null move informace z herního stromu k dopřednému ořezávání využívá. 

Vychází z předpokladu, že každý tah zlepšuje pozici táhnoucího hráče. Vynechá proto jeho 

tah (odtud název), provede tah soupeře a prohledá současnou větev do menší hloubky. Je-li 

i přesto větev odříznuta vlivem příliš „dobrého“ ohodnocení, má se za to, že by byla odříznuta 

také při plném prohledávání. Výsledek je tedy teoreticky stejný, jen jsou „body odřezávání“ 

(cutoff points) identifikovány pomocí mělčího prohledávání (obvykle o 2 – 3 vrstvy méně než 

plné prohledávání) a tudíž rychleji.

V některých pozicích však tento předpoklad neplatí. Jsou to tzv. zugzwang pozice, tedy stavy, 

kdy  hráč  musí  táhnout,  i když  je  to  pro  něj  nevýhodné.  Takové  pozice  jsou  například 
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Obrázek 6: Závislost podílu změn ohodnocení na délce seznamu tahů
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v šachách dobře známé. V Gobbletu zřejmě také existují, ačkoliv pravděpodobně nejsou příliš 

časté.

 7.1.3 Výsledky

Efektivitu  obou  technik  ovlivňuje  nastavení  jejich  parametrů.  U  forward  pruning je  to 

relativní délka seznamu tahů – čím menší, tím méně uzlů algoritmus prohledá, ale zároveň tím 

vzrůstá možnost, že se odřízne i nejlepší tah v daném uzlu. Pro techniku null move lze nastavit 

dva  parametry.  Jednak  redukci  hloubky  oproti  regulérnímu  vyhledávání  (v literatuře 

označované  jako  R s typickou  hodnotou  2)  a dále   povolení/zakázání  více  nulových  tahů 

v řadě.  Všechny  tyto  parametry  lze  nastavit  v dialogu  Settings pro  algoritmus 

Iterative Deepening (viz Dodatek).

Vyzkoušel  jsem  mnoho  kombinací  parametrů  a nechal  jsem  hrát  algoritmus  s testovanou 

technikou proti  algoritmu bez ní,  a to vždy v několika desítkách  her.  Pro žádné nastavení 

se však  bohužel  neprokázal  pozitivní  vliv  zkoumané  techniky,  počet  vítězství  a proher 

byl vždy zhruba vyrovnaný. Negativní vliv se projevil až při drastickém nastavení parametrů, 

jako například při 80 % ořezání seznamu tahů u statické techniky  forward pruning. Metoda 

null move probíhá jen na nižších hloubkách, a to proto, aby při přechodu na další hladinu (o R 

+ 1 hlouběji) nebyla překročena maximální hloubka prohledávání a soupeř měl šanci provést 

svůj druhý tah v řadě. Uzlů, kde skutečně dojde k odříznutí  v důsledku nulového tahu, tak 

není mnoho a výkon algoritmu se prakticky nezlepší.
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 8 Další heuristiky

V této kapitole popíši další dvě heuristiky, které se používají při prohledávání herního stromu 

a vysvětlím důvody, proč jsem je neuplatnil při konstrukci algoritmu hrajícího Gobblet.

 8.1 Předpočítané pozice

Často využívaná  heuristika,  respektive  pomůcka v prohledávání,  je  předpočítaná  databáze, 

v níž jsou uložené ohodnocené herní pozice spolu s nejlepším tahem, který lze v dané pozici 

zahrát. Dostane-li se algoritmus do pozice, která je v databázi uložena, stačí přečíst příslušné 

ohodnocení  a není  již  potřeba  nic  počítat.  Tato  technika  se uplatní  především  u tzv. 

konvergentních her,  tedy  takových,  kde  se s postupem  hry  velikost  stavového  prostoru 

zmenšuje a kameny na hrací ploše ubývají (viz  [2], strana 4). Nejznámějším zástupcem této 

skupiny jsou bezesporu šachy, konkrétně pak šachové koncovky.  V současné době existují 

databáze koncovek, zahrnující všechny pozice se šesti a méně figurami ve hře.

Gobblet je  divergentní  hra,  a proto  by  zkonstruování  databáze  pozic  bylo  velmi  obtížné. 

V závěrečných  partiích  hry  bývá  na hrací  ploše  často  všech  24  kamenů  a počet  jejich 

možných uspořádání je tak obrovský, že to využití této techniky prakticky vylučuje.

 8.2 Lambda search

Další  zajímavou  technikou  prohledávání  herního  stromu  je  tzv.  lambda  search,  o kterém 

referuje  článek  [9].  Není  to  typický  prohledávací  algoritmus,  ale  nástroj  pro  vyhledávání 

„dobře  definovaných  cílů“.  Cílem může  samozřejmě  být  vítězství  jednoho  nebo  druhého 

hráče,  ale  také  dosažení  určité  speciální  pozice  atd.  Velkou  výhodou  je  fakt,  že cíl 

prohledávání  lze  měnit  pouze  změnou  ohodnocovací  funkce,  zbylá  implementace  zůstává 

beze změny.

Lambda search konstruuje speciální lambda stromy, jejichž uzly jsou stavy hry,  kdy jeden 

hráč (útočník) „hrozí“, že dosáhne předem určeného cíle, zatímco synovské uzly jsou tahy 

druhého hráče (obránce), který tyto hrozby odvrací. Tato technika se však neomezuje pouze 

na přímé hrozby, ale pracuje s hrozbami libovolného řádu – například hrozba 1. řádu je tah, 

po němž  (měl-li  by  útočník  k dispozici  ještě  jeden  tah)  následuje  sekvence  tahů,  končící 

přímou hrozbou útočníka, tedy hrozbou nultého řádu. Lambda search se uplatní ve hrách, kde 

je  povoleno  vynechat  tah  nebo  kde  se nevyskytují  zugzwang  pozice.  Autor  ilustruje  tuto 

42



techniku na hře Go a na piškvorkách velikostí  3×3 a 4×4.  Z jeho implementace,  dostupné 

na webových stránkách ([10]), vychází třída LambdaSearch.

Ačkoliv lambda search přináší oproti alfa-beta algoritmu zrychlení srovnatelné se zrychlením 

alfa-beta oproti standardnímu minimaxu, při implementaci vyvstává několik problémů, které 

znemožňují  použití této techniky jako efektivního herního algoritmu. Především je to fakt, 

že lambda  search  hledá  jeden  dobře  definovaný  cíl  (který  samozřejmě  může  být 

reprezentován několika různými pozicemi). Herní algoritmus by ovšem měl rozhodovat, který 

z přípustných tahů je nejlepší. Pokoušel jsem se tyto dva přístupy různými způsoby skloubit, 

ovšem bez výraznějšího úspěchu. Nejslibnější se zdála být kombinace s algoritmem iterative  

deepening.  Určitou  část  doby  na výpočet  jednoho  tahu  se zkoumala  možnost  dosažení 

vítězného  stavu  druhého  hráče  po některém  z přípustných  tahů.  Byl-li  tento  cíl  nalezen, 

algoritmus  pokračoval  zkoumáním  dalšího  tahu.  Nebyl-li  nalezen,  příslušný  tah  se přidal 

do seznamu  „bezpečných“  tahů.  Tyto  tahy  se po zbytek  výpočetního  času  zkoumaly 

klasickým algoritmem IterativeDeepening. Tímto způsobem by byly nevýhodné tahy, 

tedy ty,  vedoucí k prohře, nalezeny rychleji než normálním prohledáváním. V praxi ovšem 

krátký čas výpočtu, odpovídající době výpočtu robotů na serveru Boardspace, neumožňoval 

zkoumání hrozeb vyššího než 1. řádu. Mnoho tahů, které následně vedly k prohře, tak bylo 

mylně označeno jako bezpečné.

S tím  souvisí  i druhý  problém  techniky  lambda  search.  Prohledávání  je  závislé  na dvou 

parametrech, označovaných jako n a d. První z nich určuje, do jakého nejvyššího řádu se mají 

hrozby zkoumat a druhý udává maximální hloubku zkonstruovaných lambda stromů. Zatímco 

parametr n lze postupně zvyšovat (podobně jako maximální hloubku při iterative deepening), 

hodnotu  d není  jednoduché  určit.  Autor  článku  prezentuje  tuto  techniku  například 

na piškvorkách 4×4, kde je zřejmé, že žádná hra nepotrvá více než 16 tahů. Navíc v ukázkové 

implementaci  byly  zkoumány  situace  se třemi  křížky  na hrací  ploše,  kdy  je  zřejmé, 

že dosažení  libovolného  cíle  ve hře  lze  ověřit  prohledáváním  lambda  stromů  o hloubce 

maximálně 13. Hry v Gobbletu jsou ovšem podstatně delší a nelze takto explicitně určit, jak 

dlouhá sekvence  tahů je  k dosažení  určitého  cíle  potřeba.  Situaci  komplikuje  také vysoký 

větvící faktor hry,  takže například během pětisekundového prohledávání nestihl algoritmus 

prozkoumat často ani hrozby 1. řádu pro všechny přípustné tahy. Maximální hloubka lambda 

stromů byla přitom nastavena na 4, tedy na velmi nízkou hodnotu.
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 9 Závěr

Gobblet je novou abstraktní deskovou hrou, jejíž pravidla vycházejí z klasických piškvorek 

na hrací ploše o rozměrech 4×4 políčka. Možnost přikrývání kamenů a jejich přesunu uvnitř 

hrací  plochy však  přidává  této  hře  nový rozměr  a zejména  zvyšuje  její  složitost,  a to  jak 

ve smyslu  velikosti  stavového  prostoru,  tak  i velikosti  herního  stromu.  Gobblet se tak 

komplexitou vyrovná jiným, známějším deskovým hrám, jako například dámě nebo Othellu, 

a stává se tak z hlediska umělé inteligence objektem hodným podrobnějšího zkoumání. První 

ze jmenovaných  her  byla  v nedávné době vyřešena,  druhá je  pravděpodobně velmi  blízko 

vyřešení. Jejich výzkumu však bylo věnováno nemalé úsilí a na toto téma bylo publikováno 

množství odborných prací. O Gobbletu žádná odborná literatura zatím neexistuje, domnívám 

se proto, že v nejbližších letech vyřešena nebude.

Cílem této práce bylo provést výzkum Gobbletu s použitím standardních metod používaných 

v umělé inteligenci, a to především různých variant minimaxového algoritmu. Nejdříve jsem 

implementoval jeho základní verzi, která je ovšem prakticky nevyužitelná. Sloužila jen pro 

srovnání  výkonu  různých  algoritmů  a jako  základ  další  práce.  Kapitola  3 popisuje  dvě 

vylepšení  základního  algoritmu  –  řazení  tahů  podle  jejich  efektu  na herní  situaci 

a ohodnocování aktuálního stavu pomocí  vzorů, jimž jsou přiřazeny váhy.  První vylepšení 

přineslo  zásadní  zrychlení  prohledávání  herního  stromu,  druhé  pak  větší  úspěšnost  výhry 

oproti  původní  ohodnocovací  funkci.  V průběhu  testování  těchto  algoritmů  jsem  rovněž 

prozkoumal  efektivitu  vyřazování  tahů,  které  jsou  ekvivalentní  podle  některé  ze symetrií 

hracího  pole.  Ukázalo  se,  že pro  tuto  hru  nemá  kontrola  symetrií  velký  význam,  protože 

nepřináší  výraznější  prořezání  stromu  hry  a navíc  zvyšuje  celkovou  časovou  náročnost 

algoritmu.

V kapitole  4 jsem  prozkoumal  možnosti  použití  transpoziční  tabulky,  která  ukládá  již 

vypočtené výsledky a umožňuje je později  využít,  aniž by došlo k opětovnému prohledání 

stejného  podstromu.  Ve všech  testovaných  případech  došlo  ke zkrácení  doby  výpočtu 

o zhruba  15 %.  Přes  svoji  paměťovou  náročnost  je  to  tedy  jistě  užitečná  technika  pro 

zefektivnění prohledávání.

Další kapitola se věnuje jinému způsobu prohledávání herního stromu, konkrétně algoritmu 

iterative  deepening,  který  umožňuje  přesnou  kontrolu  doby  výpočtu  a zejména  průběžné 

řazení seznamu tahů podle výsledků zjištěných v poslední dokončené iteraci. Díky tomu měl 

algoritmus  zhruba  čtvrtinovou  časovou  náročnost  oproti  předchozím  variantám.  Pro  účel 
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řazení tahů se také výborně hodí transpoziční  tabulka – její  použití  přineslo další  až 75 % 

zvýšení výkonu.

Tři  prozkoumané  algoritmy  byly  poté  zkonfrontovány  s počítačovými  hráči  Gobbletu  

na herním serveru Boardspace (tzv. roboty). Ukázalo se, že nejlepší zkonstruovaný algoritmus 

je  jednoznačně  lepší  než  nejhorší  a středně  kvalitní  robot  a s nejlépe  hrajícím  robotem 

dosahuje nadprůměrného počtu vítězství.

Následně  jsem  vyzkoušel  i dvě  techniky  dopředného  prořezávání,  a to  statické  forward 

pruning a metodu  null move. Přes množství provedených testů s různými parametry těchto 

technik se nepodařil prokázat jejich pozitivní vliv na efektivitu prohledávání herního stromu. 

V rámci  zkoumání  hry  Gobblet jsem také  implementoval  jednu novější  techniku,  lambda 

search,  popsanou  v odstavci  8.2.  Ačkoliv  je  poměrně  inovativní  a v jistých  případech 

významně zrychluje prohledávání herního stromu, pro konstrukci algoritmu hrajícího Gobblet  

se z několika důvodů ukázala  být nevhodnou – zejména svojí orientací  na hledání jednoho 

konkrétního cíle.

Nejlepším  dosaženým algoritmem  tak  zůstává  iterative  deepening s řazením tahů  pomocí 

transpoziční  tabulky  (případně  podle  jejich  skutečného  efektu  na herní  situaci) 

a ohodnocovací funkcí založenou na tabulce vzorů.

Kvalitu prohledávání, potažmo výkon herního algoritmu, by bylo možné dále zvýšit použitím 

složitější tabulky vzorů, zahrnující větší část hrací plochy než jen jeden řádek, sloupec nebo 

diagonálu. Časté hrozby jsou například kombinací volné trojice v řádku a sloupci, případně na 

diagonále – avšak počet vzorů zahrnujících dvě celé řady je již poměrně značný. Domnívám 

se, že takové množství kombinací  nelze uspořádat „ručně“, a bylo by proto potřeba použít 

nějakou vhodnou učící techniku pro stanovení vah jednotlivých vzorů.

Jinou  možností  by  bylo  uvažovat  i velikosti  jednotlivých  kamenů.  V tomto  směru  jsem 

se pokusil  použít  přístup,  kdy  se váha  vzoru  násobila  jistým  koeficientem,  odrážejícím 

průměrnou velikost kamenů v daném vzoru. Nepřinesla však očekávaný výsledek. Je rovněž 

důležité,  aby  funkce  implementující  tuto  techniku  byla  dostatečně  rychlá,  protože 

se v průběhu  algoritmu  volá  velmi  často.  Z tohoto  důvodu  se domnívám,  že například 

dynamické vážení vzorů (zjišťování, které kameny má daný hráč volné a mohl by jimi vzor 

vylepšit, atd.) by ve výsledku rychlost výpočtu spíše snížilo.

Součástí práce je také implementace všech použitých technik v programovacím jazyce Java, 

na kterou je možné v dalším vývoji  navázat.  Algoritmy je  možné vyzkoušet  v uživatelsky 

příjemném grafickém prostředí, v němž je možné testovat i jiné, externí algoritmy.
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 10 Dodatek: ovládání přiloženého programu

Pro praktické vyzkoušení algoritmů popsaných v této práci jsem připravil grafické uživatelské 

rozhraní, jehož popis je náplní této kapitoly.

 10.1 Hardwarové a softwarové nároky

Program je napsaný v programovacím jazyce Java a pro svůj běh vyžaduje běhové prostředí 

Java  SE 6.  Lze  jej  spustit  pod  libovolným  operačním  systémem,  který  Javu  podporuje. 

Hardwarové nároky se týkají  zejména operační  paměti,  protože implementace transpoziční 

tabulky spotřebovává až kolem 140 MB. Hrají-li proti sobě dva počítačoví hráči se zapnutou 

transpoziční tabulkou, může se spotřeba paměti  pohybovat okolo 300 MB. Je-li k dispozici 

méně paměti,  běhové prostředí Javy se pomocí  garbage collectoru  častěji  snaží uvolňovat 

nepoužívanou paměť, což se může projevit drastickým snížením výkonu algoritmů. Přiložené 

spouštěcí skripty pro operační systémy Windows a Linux (gobblet.bat a gobblet.sh) 

nastavují  počáteční  vyhrazenou  paměť  pro  program  na 200 MB  a maximální  na 300 MB. 

Postup úpravy těchto parametrů je popsán v odstavci 4.2.

 10.2 Spuštění a základní obrazovka

Grafické rozhraní se spouští třídou GUI z balíku cz.cuni.mff.kotrc.gobblet.gui, 

případně přiloženým spouštěcím programem.

Po spuštění se objeví základní okno, viz Obrázek 7. Dělí se na několik částí:

● menu – umožňuje uložit/nahrát hru, změnit nastavení programu a ukončit program

● panel hráčů – slouží k nastavení algoritmů, které budou oba hráči používat

● panel tahů – zobrazuje posloupnost tahů v aktuální hře a umožňuje přehrání hry

● panel hry – zobrazuje hrací plochu s aktuálně rozmístěnými kameny

● panel  tlačítek – obsahuje tlačítka pro řízení  hry,  procházení  již provedených tahů 

a konfiguraci hrací plochy

Následující podkapitoly popisují jednotlivé části základního okna podrobněji.
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 10.3 Menu

Hlavní menu obsahuje tyto čtyři položky:

1. Load Game – otevře standardní dialog pro výběr uložené hry

2. Save Game – umožňuje uložit aktuální hru (tzn. nastavení hráčů, aktuální konfiguraci 

hrací plochy a globální nastavení programu) do souboru s příponou .gob

3. Settings – zobrazí nastavení programu:
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● Show move arrows – zapíná/vypíná zobrazování šipek indikujících aktuální tah

● First Player – určuje, který hráč bude hru zahajovat

● Log2  size  of  the  transposition  table –  určuje  logaritmickou  velikost 

transpoziční  tabulky  (tzn.  například  pro  hodnotu  20  bude  mít  tabulka  220 

záznamů)

● External Algorithms/Functions – zde je možné načíst libovolnou externí Java 

třídu,  která  implementuje  rozhraní  ISearchAlgorithm,  popřípadě 

IEvaluationFunction, které jsou součástí dodaného programu. Takto je 

možné  testovat  i další  prohledávací  algoritmy  či  ohodnocovací  funkce2. 

Po stisknutí tlačítka Add se objeví standardní dialog pro výběr souboru, v němž 

je potřeba vybrat příslušný soubor s příponou .class (tj. zkompilovanou Java 

třídu). Pokud se třída úspěšně načte, bude zařazena do výběru v panelu hráčů 

(viz dále).

4. Quit – ukončí celý program

 10.4 Panel hráčů

Na panelu hráčů se nastavují  parametry algoritmů pro bílého  a černého hráče.  Dvě hlavní 

položky  jsou  Algorithm  a Evaluation  function.  První  z nich  nastavuje  typ  samotného 

2 Externí třídy mají jedno omezení – nelze načítat uložené soubory, v nichž alespoň jeden z hráčů některou 

externí třídu používá.
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algoritmu (základní, řazení tahů, iterative deepening, popřípadě lidský hráč), zatímco druhá 

určuje vyhodnocovací funkci, kterou daný algoritmus bude používat. Lze je spolu libovolně 

kombinovat.  U většiny  algoritmů/funkcí  je  také  možné  nastavit  další  parametry,  jako 

například maximální hloubku prohledávání, případně maximální čas na výpočet jednoho tahu 

atd. U ohodnocovací funkce  Pattern Evaluation je to například použitá tabulka vzorů. Tato 

nastavení jsou dostupná po stisknutí tlačítka Settings u příslušné položky.

Na tomto  místě  se také  nastavují  parametry  kontroly  symetrií.  Samotná  kontrola  se zapne 

zaškrtnutím  položky  Check  symmetric  moves.  Zaškrtnutím  položky  Check  during  the 

entire game se bude kontrola symetrií provádět v každém uzlu bez ohledu na počet kamenů 

aktuálně umístěných na hrací ploše. V opačném případě lze nastavit maximální počet kamenů, 

pro které se kontrola bude ještě provádět.

Nastavení hráčů na tomto panelu lze měnit pouze tehdy, je-li hra pozastavena nebo ukončena.

 10.5 Panel tahů

Panel tahů je tabulka, která ukazuje seznam odehraných tahů jednotlivých hráčů  v aktuální 

hře. Je-li hra pozastavena nebo ukončena, lze kliknutím na libovolný tah zobrazit stav hrací 

plochy po provedení právě tohoto tahu. Obrázek 10 ukazuje situaci, kdy je vybraný pátý tah 

prvního hráče. Pohodlnější způsob procházení hry ovšem nabízejí navigační tlačítka, viz dále.
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 10.6 Panel hry

Panel hry je hlavní grafické okno, v němž se zobrazuje průběh aktuální hry. Uprostřed panelu 

je vlastní hrací plocha, vlevo od něj je zásobník bílých kamenů, vpravo pak zásobník černých 

kamenů. Tahy se provádějí přetažením kamene na cílové políčko.

Je-li zapnuté zobrazování pohybových šipek, zobrazí se na tomto panelu šipka ukazující směr 

tahu, označeného na panelu tahů (viz Obrázek 11).

50

Obrázek 10: Panel tahů

Obrázek 11: Panel hry



 10.7 Panel tlačítek

Panel  tlačítek (viz  Obrázek  12)  slouží  k ovládání  a zobrazování  průběhu  hry  a také 

ke konfiguraci hrací plochy. Následuje popis funkce jednotlivých tlačítek.

● Start  Game –  spouští  hru.  Pokud  jsou  oba  hráči  počítačoví,  hra  pokračuje 

až do vítězství  jednoho  z nich,  případně  do okamžiku,  kdy  nastane  remíza.  Je-li 
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na tahu  lidský  hráč,  program  vždy  čeká,  dokud  tento  hráč  neprovede  svůj  tah 

přetažením kamene na cílovou pozici na panelu hry. 

Je-li hra spuštěna, text tohoto tlačítka se změní na Pause Game.

○ Pause Game – pozastavuje aktuálně spuštěnou hru. Při pozastavené hře lze měnit 

nastavení hráčů, prohlížet doposud provedené tahy, případně aktuální hru ukončit. 

Je-li hra pozastavena, text tohoto tlačítka se změní na Resume Game.

○ Resume Game – pokračuje v aktuální hře.

● Next Move –  provede jeden tah počítačového hráče (případně vyčká na provedení 

jednoho  tahu  lidským  hráčem,  je-li  tento  na tahu)  a pozastaví  hru.  Takto  lze  hru 

krokovat po jednotlivých tazích.

● Undo Move –  je-li  hra  pozastavena  nebo ukončena,  toto  tlačítko  umožňuje  zrušit 

naposledy provedený tah.

● navigační  tlačítka –  představují  pohodlný  způsob  procházení  aktuální  hry. 

Po stisknutí libovolného z nich se vždy příslušným způsobem aktualizuje vybraný tah 

na panelu tahů a podle toho se vykreslí panel hry. 

○ tlačítka a přesunou výběr na první, resp. poslední tah aktuální hry

○ tlačítka  a přesunou  výběr  na předchozí,  resp.  následující  tah 

v aktuální hře

● Configure – umožňuje nastavit výchozí stav hrací plochy před samotným spuštěním 

hry.  Je-li  toto  tlačítko aktivní  (tzn.  v tomto stavu: ),  přejde hra do tzv. 

konfiguračního režimu, v němž je možné provádět na hrací ploše libovolné tahy za oba 

hráče, přičemž tyto tahy se nezobrazí na panelu tahů. Po opětovném stisknutí tohoto 

tlačítka je možné spustit hru normálním způsobem.

● Clear Board –  pokud je hra pozastavena, toto tlačítko zruší aktuální hru. Je-li hra 

v konfiguračním režimu, zruší všechny konfigurační tahy.

● Clear Console – odstraní všechny zprávy z konzolového okna
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