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Úvod

Diplomová práce předkládá teoretický model hry Bridge a její zjedno-
dušené varianty a z těchto teoretických modelů odvozuje algoritmus pro
hledání optimální strategie hráčů.

Z pohledu teorie her se na Bridge můžeme dívat jako na hru s neúplnou
informací s více hráči a s různými dodatečnými konvencemi mezi hráči
pro snadnější výměnu informací během hry. Diplomová práce se také
snaží postihnout důvody používání některých dalších konvencí v Bridge,
ať už hraného lidmi nebo počítači, a lépe ozřejmit jejich úlohu při hledání
optimální strategie pro jednotlivé hráče.

V první kapitole jsou rozebrána pravidla hry a všechna fakta podstatná
pro hru jako licitační systémy, měření výkonnosti hráčů atd.

Druhá kapitola rozebírá hru z teoretického hlediska, obsahuje návrh její
aproximace vhodným modelem hry s neúplnou informací pro dva hráče.
Na tomto modelu popisuje obecné teoretické algoritmy pro hledání opti-
mální strategie vztažené na Bridge. V této kapitole je navržen algoritmus
pro konstrukci optimální protistrategie proti libovolné zadané strategii
pro daný model hry. Následně je navržen algoritmus pro nalezení opti-
mální strategie obou hráčů pomocí iterativní metody Brown-Robinson a
rozšíření této metody.

Ve třetí kapitole jsou rozebrány optimalizace provedené při výpočtech,
používané datové struktury a stručně popsána implementace jednotlivých
programů.

Čtvrtá kapitola popisuje spočítané výsledky a užitečné uživatelské infor-
mace (jak získat nápovědu atd.) k přiloženým programům.

Příloha A se zaměřuje na používané heuristické algoritmy pro hledání op-
timální strategie. Jsou popsány algoritmy používané v komerčně prodá-
vaných programech, jež pracují na heuristických principech.
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1. Pravidla

1.1 Všeobecné informace

Hra Bridge se hraje s balíčkem 52 karet sestávajícím z 13 karet v každé ze
4 barev. Barvy jsou v sestupném pořadí následovně: piky �, srdce �, kára�, trefy �. Karty v každé barvě jsou v sestupném pořadí následovně: eso
A, králK, dámaQ, kluk J , desítka T , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Čtyři hráči sedí
kolem stolu. Jedna strana stolu je určena jako Sever. Ostatní strany stolu
jsou pojmenovány stejně jako ostatní světové strany. Čtyři hráči u stolu
tvoří dva páry, linii Sever-Jih proti linii Východ-Západ. Před samotnou
hrou jsou karty zamíchány a jeden z hráčů, dealer, rozdává postupně po
jedné kartě rubem nahoru dokola všech 52 karet, nebo-li každý z hráčů
postupně obdrží 13 karet. Samotná hra sestává ze dvou fází, nejprve fáze
licitace a poté fáze sehrávky.

1.2 Licitace

Fáze licitace začíná poté, co si všichni hráči prohlédli všechny svoje karty.
Rozdávající, dealer, řekne první hlášku. Hráč po jeho levé straně řekne
druhou hlášku a tak dále každý hráč říká svoji hlášku až na něj dojde
řada ve směru hodinových ručiček. Fáze licitace končí, pokud všichni čtyři
hráči řekli jako první hlášku Pass nebo pokud tři hráči v pořadí ihned
po sobě řekli hlášku Pass po jakékoliv jiné hlášce. Licitační hláška ses-
tává z počtu lichých zdvihů, neboli počtu zdvihů nad 6 zdvihů, od jedné
do sedmi, a barvy (trefy, kára, srdce, piky, bez trumfů). Pass, Double,
Redouble nadále bereme pouze jako hlášky, ne licitační hlášky. Licitační
hláška je nadřazena předchozí licitační hlášce, pokud uvádí stejný počet
lichých zdvihů, ale v barvě vyšší v pořadí, nebo vyšší počet lichých zd-
vihů v jakékoliv barvě. Každá nová licitační hláška ve fázi licitace musí
být nadřazena předchozí licitační hlášce. Hráč může také použít hlášku
Double na poslední uvedenou licitační hlášku a přibližně zdvojnásobit
body za protivníkem navržený závazek, za výhru i za prohru. Jako reakci
může protivník použít hlášku Redouble a znovu zdvojnásobit body. Je-li
ukončena fáze licitace, linie, jež uvedla poslední licitační hlášku, se stává
linií hlavního hráče, protivníci jsou linií obránců. Poslední uvedená lici-
tační hláška se stává závazkem hry. Ze dvou hráčů linie hlavního hráče
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ten, jenž jako první navrhl barvu výsledného závazku, se stává hlavním
hráčem, jeho spoluhráč se stává „stolemÿ. Během fáze licitace se může
každý hráč, je-li právě na řadě, přeptat protivníků na význam jejich
hlášek. Vždy ale jen partnera hráče, jenž danou hlášku použil.

1.3 Sehrávka

Fázi sehrávky zahajuje hráč po levé ruce hlavního hráče, jenž vynese
kartu do prvního zdvihu hry rubem dolů na stůl. Nemá-li jeho partner
žádné další otázky k fázi licitace, pokyne vynášejícímu hráči, aby otočil
vynesenou kartu. Následně hráč po levé ruce (stůl) vynášejícího hráče
vyloží svoje karty lícem na stůl a hry se dále neúčastní. Hráč, jenž vynáší
do zdvihu, může zahrát jakoukoliv kartu ze své ruky. Po výnosu do zdvihu
každý další hráč v pořadí zahraje kartu ze své ruky. Každý hráč kromě
stolu hraje kartu tak, že ji vytáhne z karet držených ve své ruce a položí
ji na stůl lícem nahoru. Ze stolu přikládá karty hlavní hráč. Čtyři takto
zahrané karty tvoří zdvih. Každý hráč je povinen přiznávat barvu výnosu.
Nemá-li hráč karty v barvě výnosu, může zahrát jakoukoliv svoji kartu.
Zdvih obsahující karty trumfové barvy vyhrává hráč, jenž přispěl kartou
nejvyšší hodnoty v trumfové barvě. Zdvih jenž neobsahuje karty trumfové
barvy, vyhrává hráč, jenž přispěl kartou nejvyšší hodnoty v barvě výnosu.
Hráč, jenž vyhrál zdvih, vynáší do následujícího zdvihu. Pokud jsou
všechny čtyři karty zahrány do zdvihu, každý z hráčů si vezme zpět svoji
vlastní kartu a položí ji lícem dolů před sebe na stůl. Jestliže linie hráče
vyhrála příslušný zdvih, položí kartu delší stranou ve směru ke svému
partnerovi, jestliže zdvih získali protivníci, položí kartu delší stranou ve
směru k protivníkům. Po odehrání všech třinácti zdvihů hra končí. Cílem
fáze sehrávky je uhrát závazek, případně získat co největší počet zdvihů
pro svoji linii. Nezáleží na tom, jestli získá příslušný zdvih hráč nebo
jeho partner, nebo na pořadí, v jakém zdvihy získá. Cílem fáze licitace je
vydražit nejvyšší možný závazek.

1.4 Hodnocení

Pokud linie hlavního hráče získala alespoň tolik zdvihů, jako je závazek
hry, například byl-li závazek 2�, uhrála alespoň 6 + 2 = 8 zdvihů, tato
strana získává kladné skóre a strana obránců získává stejně velké, ale zá-
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porné skóre. Za případné zdvihy uhrané nad výši závazku hry se získává
další bonus. Pokud linie hlavního hráče nezískala tolik zdvihů, jako je zá-
vazek hry, získává záporné skóre a linie obránců získává stejné, ale kladné
skóre. Toto skóre přibližně odpovídá bodům za zdvihy, jež hlavnímu hráči
chyběly ke splnění závazku. Myslí-li si soupeři už při licitaci, že příslušný
navržený závazek již není možné uhrát, kontrují (použijí hlášku Double
a zvýší tak počty bodů za poražený závazek, ale i za uhraný závazek).

Pokud hlavní hráč splní trumfový závazek, dostane za každý lichý
dražený a uhraný zdvih:

Trumfová barva � � � �
Normální 20 20 30 30

Double 40 40 60 60

Redouble 80 80 120 120

Tabulka 1.1

Pokud hlavní hráč splní závazek ve hře bez trumfů, dostane za liché
dražené a uhrané zdvihy:

Normální Double Redouble

Za první 40 80 160

Za každý další 30 60 120

Tabulka 1.2

Bodové skóre pod 100 bodů za zdvihy u jednoho závazku se nazývá
„částečné skóreÿ a závazek je „částečným závazkemÿ. Bodové skóre 100 a
více bodů za zdvihy u jednoho závazku se nazývá „herní skóreÿ a závazek
je „herním závazkemÿ. Hraje-li se více her, jednotlivé linie jsou postupně
cyklicky buď Vulnerable nebo Not Vulnerable tak, že během každých 16
her se vystřídají všechny kombinace ve stejném počtu (N-N, N-V, V-N,
V-V).

Prémie pro linii hlavního hráče za dražené a uhrané slemy:
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Not Vulnerable Vulnerable

Malý slem (12 zdvihů) 500 750

Velký slem (13 zdvihů) 1000 1500

Tabulka 1.3

Prémie pro linii hlavního hráče za uhrané nadzdvihy (uhrané zdvihy
nad rámec závazku):

Za každý nadzdvih Not Vulnerable Vulnerable

Normální viz body za zdvih viz body za zdvih

Double 100 200

Redouble 200 400

Tabulka 1.4

Prémie pro linii hlavního hráče za splnění závazku:

Za splnění herního závazku (vulnerable) 500

Za splnění herního závazku (not vulnerable) 300

Za splnění částečného závazku 50

Za splnění závazku s Double, bez Redouble 50

Za splnění závazku s Redouble 100

Tabulka 1.5

Pokud obránci porazili závazek hry, dostanou za zdvihy chybějící hlav-
nímu hráči ke splnění závazku (pády):

Not Vulnerable Normální Double Redouble

Za první 50 100 200

Za druhý, třetí 50 200 400

Za čtvrtý a každý další 50 300 600

Tabulka 1.6
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Vulnerable Normální Double Redouble

Za první 100 200 400

Za každý další 100 300 600

Tabulka 1.7

Z bodování vyplývá, že v takzvaných levných barvách (kára nebo trefy),
pokud chceme dostat prémii za hru, musíme navrhnout závazek ale-
spoň pět kár nebo trefů. V drahých barvách (srdce nebo piky) musíme
navrhnout závazek alespoň čtyři piky nebo čtyři srdce a při hře bez
trumfů musíme navrhnout závazek alespoň tři bez trumfů. Nemá cenu
dražit vyšší závazky než tyto herní závazky, pokud je to možné (a kromě
slemů). Nebo-li vylicitovat a uhrát pět bez trumfů je to samé, jako vylici-
tovat tři bez trumfů a uhrát dva nadzdvihy. Stejně tak vylicitovat a uhrát
pět srdcí je to samé, jako vylicitovat čtyři srdce a uhrát jeden nadzdvih.
Vždy však existuje riziko, že pět srdcí nepůjde uhrát, ale čtyři srdce ano.
Protože za závazek tři bez trumfů, čtyři v drahých barvách nebo pět
v levných barvách je prémie, vylicitovat závazek dva bez trumfů a uhrát
jeden nadzdvih je výrazně horší, než vylicitovat závazek tři bez trumfů,
ale vylicitovat a uhrát závazek dva bez trumfů je to samé, jako vylicitovat
závazek jeden bez trumfů a uhrát jeden nadzdvih. Jak již bylo zmíněno,
další prémie jsou za malý slem (uhrát dvanáct zdvihů ze třinácti) a velký
slem (uhrát všech třináct zdvihů).

Poruší-li některý z hráčů pravidla Bridge, v opraveném výsledku na tom
není nikdy lépe, než kdyby příslušná pravidla neporušil, ať už se vyvíjí
hra jakkoliv.

Tým ve hře Bridge sestává typicky ze dvou párů. Jeden, jenž hraje na linii
Sever-Jih u jednoho stolu a druhý, jenž hraje Východ-Západ u druhého
stolu. Výsledky získané těmito páry, sehrávajícími stejná rozdání, jsou
sečteny. Je-li součet kladný, daný tým porazil své protivníky, jiný tým.
Tomuto způsobu hry se říká týmový Bridge.

Při párovém Bridge nejsou páry seskupovány do týmů. Na turnajích je
u každého stolu připraven daný počet rozdání a páry po jejich odehrání
přecházejí k jiným stolům, kde hrají proti jiným párům. Vše se děje podle
pevného systému a každý pár lze tedy na konci porovnat (na body) vůči
ostatním párům.
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Při párovém Bridge se používá určení skóre pomocí MATCHPOINT
SCORING. Každý z párů dostane za každé nižší uhrané skóre jinými
páry u stejného rozdání 2 body, za každé skóre, jež je stejné, 1 bod a
0 bodů za každé skóre uhrané ostatními páry na stejném rozdání, jež je
vyšší. Následně se sečtou body za všechna rozdání a vyhotoví se celkové
pořadí párů.

Při týmovém Bridge se měří skóre pomocí takzvaného INTERNATI-
ONAL MATCHPOINT SCORING. Na každém rozdání, jež příslušné
dva týmy hrály, se odečtou získané body za dané rozdání a tento rozdíl
je předveden na takzvané IMP pomocí tabulky 1.8.

Rozdíl v bodech IMP Rozdíl v bodech IMP

20− 40 1 750− 890 13

50− 80 2 900− 1090 14

90− 120 3 1100− 1290 15

130− 160 4 1300− 1490 16

170− 210 5 1500− 1740 17

220− 260 6 1750− 1990 18

270− 310 7 2000− 2240 19

320− 360 8 2250− 2490 20

370− 420 9 2500− 2990 21

430− 490 10 3000− 3490 22

500− 590 11 3500− 3990 23

600− 740 12 4000+ 24

Tabulka 1.8 Převod bodů na IMP.

Tým s vyšším počtem IMP v daném souboji týmů zvítězil.

Při hraní týmového Bridge je vždy důležité uhrát vylicitovaný závazek
a příliš nezáleží na počtu nadzdvihů, protože vlivem přepočítávání bodů
na IMP jsou malé rozdíly zanedbatelné. Při párovém Bridge je důležité
uhrát co možná nejvyšší počet zdvihů i za cenu většího rizika, protože
se počítá každé stejně dobré nebo horší skóre uhrané ostatními na daném
rozdání karet. Dospěje-li se zodpovědnou licitací k neuhratelnému zá-
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vazku, obvykle se to samé stane i většině ostatních párů a nemá tedy
cenu příliš riskovat pro uhrání závazku.

1.5 Licitační systémy

Pro snadnější nalezení závazku hry se používají takzvané licitační sys-
témy, soubory pravidel, jež některým licitačním hláškám přiřazují určité
přesně stanovené významy. Pokud příslušná hláška obsahuje jiný výz-
nam než snahu uhrát příslušný počet zdvihů v dané barvě, napřík-
lad držený počet karet v určité jiné barvě, nazývá se umělou hláškou.
Při hlášení umělých hlášek je partner příslušného hráče povinen upozor-
nit protihráče, že příslušná hláška je umělá. Protivník má právo se zeptat
tohoto partnera na význam hlášky. Jakékoliv dohody hráčů o licitačním
systému musejí být na vyzvání sděleny protivníkovi. Jakékoliv jiné do-
hody nebo podvádění je zakázáno.

Licitačních systémů existuje mnoho. Úkolem licitačního systému je vy-
dražit takový závazek partie, který by hráči vydražili, pokud by každý
z hráčů znal nejen svoje karty ale i karty spoluhráče, ale karty soupeře
by samozřejmě zůstávaly utajeny. Většina pravidel v těchto systémech
je založena na empirických poznatcích. Nejpoužívanějšími systémy jsou
ACOL nebo Standard American. V zásadě tyto systémy určují významy
prvních použitých hlášek ve hře, jejich následných odpovědí na ně a
navrhují jak dražit dále. Systém ACOL i systém Standard American
používají takzvané HP (honor points), neboli příslušný hráč si za každé
eso přičte čtyři HP, za každého krále tři HP, za každou dámu dva HP za
každého kluka jeden HP a podle výsledného součtu HP se rozhodne pro
nějakou hlášku. Protože ve hře je dohromady 40 HP, lehce nadprůměrný
list je okolo 11 HP. Hlášky pro otevření se používají, pokud ještě nebyla
licitována žádná licitační hláška, to znamená hráč buď zahajuje licitaci,
a nebo všichni předchozí hráči použili pouze hlášku Pass.

V ACOLu hráč postupně vybírá z následujících pravidel:

• Má-li hráč 12 až 14 HP a vyvážený list, neboli v každé barvě alespoň
dvě karty, otevře hláškou 1NT (1 no trump, 1 bez trumfů).

• Jinak má-li hráč v nějaké z drahých barev alespoň čtyřlist a 11 až 20
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HP, otevře v příslušné barvě jedno srdce nebo jeden pik.

• Jinak má-li hráč v některé z levných barev alespoň čtyřlist a 11 až
20 HP, otevře jedno káro nebo jeden tref.

• Má-li více než 21 HP a nevyvážený list nebo 24+ HP a vyvážený list,
otevře umělou hláškou dva trefy.

• Pokud má hráč 6 až 10 HP, ale šestilist v některé z barev kára, srdce,
piky, otevře dvě kára nebo dvě srdce nebo dvě piky.

• Má-li hráč 22 až 24 HP a vyvážený list, otevře 2NT .

• Jinak pasuje.

Hraje-li se trumfový závazek, je snaha hrát v drahých barvách, srdcích,
pikách, aby stačil závazek jen 10 zdvihů (závazek 4�, 4�) na získání
prémie za hru. Proto se při otevíracích hláškách snažíme najít shodu ne-
jprve v drahých barvách. Má-li hráč málo HP, ale šestilist v nějaké barvě,
otevře dražbu i s takovýmto podprůměrným listem a rovnou na druhém
stupni, čímž zabere velký kus licitačního prostoru protivníkům a znes-
nadní jim tak nalezení dobrého závazku.

Jeho partner používá pravidla pro hlášky pro odpověď. Po otevření 1
v barvě partner může zahlásit hlášku v nové barvě na prvním stupni
(jedno káro, jedno srdce, jeden pik), na což potřebuje alespoň 5+ HP
a čtyřlist v dané barvě. Musí-li už zahlásit barvu na druhém stupni,
potřebuje na to alespoň 10 HP a alespoň čtyřlist v dané barvě. Přichází-
li partner s novou barvou, je to takzvaně forcing, neboli nepasovatelná
hláška. Partner chce po otevírajícím lépe popsat jeho list a na vlastní
odpovědnost mu zakazuje pasovat. Partner může také odpovědět 1NT ,
což značí vyváženou rozlohu bez čtyřlistů v drahých barvách (a 5 − 9
HP), zvýšit barvu spoluhráče, případně dražit skokem. Neboli dražit
novou barvu nebo zvyšovat barvu spoluhráče přeskočením jedné úrovně,
k čemuž nebyl nucen. Takovýto skok při licitaci obvykle značí nějakým
způsobem silné karty. Každý systém dále ještě upravuje odpovědi za-
hajitele na příslušnou odpověď spoluhráče. Systémy dále rozpracovávají
dražbu v případech, kdy protivníci také draží licitační hlášky. Většina sys-
témů se snaží odhadnout, zda v příslušné hře je herní závazek (3 +NT ,
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4+ v drahých, 5+ v levných) a vylicitovat ho. Systémy používají také
speciální konvence pro dražbu slemů. Je-li jisté, že příslušná linie má
většinu figur, je ještě nezbytně nutné zjistit počet es. Je téměř nemožné
hrát malý slem (uhrát 12 zdvihů ze 13) bez dvou es. Systém ACOL
používá například konvenci Blackwood 1430. Jsou-li partneři dohodnuti
na barvě trumfů, umělá hláška 4NT je dotaz na počet es. A jako odpověď
5 trefů značí 1 nebo 4 esa, 5 kár značí 3 nebo žádné eso, 5 srdcí značí 2
nebo 5 es bez dámy v barvě trumfů a 5 piků značí 2 nebo 5 es s dámou
v barvě trumfů. Za páté eso se považuje král v barvě trumfů.

Během licitace je povoleno se odchýlit od dohodnutých pravidel, ovšem
toto odchýlení nesmí být předem domluveno mezi spoluhráči. Hráč
například může licitovat hlášku, jež je v rozporu s pravidly používaného
licitačního systému, ale za předpokladu, že mate jak protivníky, tak svého
spoluhráče.

Součástí dohod mezi páry o dalších použitých kovencích bývá také dohoda
o markování. Pokud hráč jako obránce při odhozu nevýznamné karty
do zdvihu může volit z více stejně „dobrýchÿ karet, obvykle se hráči
předem dohodnou a danou volbou poskytují spoluhráči nějakou další
informaci. Například vynášel-li hlavní hráč a není možné zdvih vzít, tak
odhazovaná karta nízké hodnoty může signalizovat například sudý počet
karet v dané barvě, karta vyšší hodnoty lichý počet. Při odhozu do výnosu
spoluhráče (obránce) karta nízké hodnoty může naznačovat partnerovi,
že si hráč přeje, aby pokračoval v této barvě, protože v ní například drží
figuru atd.
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2. Bridge z hlediska teorie her

Hledání optimální strategie pro Bridge hraný 4 hráči s 52 kartami je
jistě velmi výpočetně náročný problém, a proto se zkusme zamyslet nad
zjednodušeními, jež tyto nároky sníží, ale zachovají principy uplatněné ve
hře. Nalezneme-li takový teoretický model a optimální strategii pro něj,
mějme vždy na mysli rozšíření na něm získaných výsledků na původní
hru.

2.1 Teoretický model hry Bridge a její zjednodušené varianty

Předpoklady

Abychom mohli pokročit dál, ujasníme si další věci kolem pravidel Bridge.

• Míchání karet je náhodné v tom smyslu, že nám přinese každé rozdání
se stejnou pravděpodobností.

• Cíle hry se u Bridge mohou lišit při variacích ohodnocení výsledků
hry. Vždy je však možné definovat vhodným způsobem zisk jed-
notlivých hráču tak, aby cílem každého hráče bylo maximalizovat
zisk.

• Hledáme-li optimální strategii ve hře Bridge (přesnější význam to-
hoto pojmu vysvětlíme později), snažíme se maximalizovat zisk hráčů
v jedné hře. Nehledáme strategii, jež optimalizuje celkový zisk za
několik po sobě jdoucích her, t.j. nepředpokládáme, že hráči o sobě
něco vědí z předchozích her.

Bridge, ať už jsou jemnější pravidla dána jakkoliv, je vždy možné chá-
pat jako konečnou hru pro 4 hráče. V tomto nejširším pojetí strategie
nějakého pevně zvoleného hráče znamená předpis, který hráči říká, jak
má jednat v průběhu celé hry v libovolné situaci: jednání zahrnuje ne-
jen vynášení karet v každé možné situaci, ale i licitaci (pokud chápeme
nějaká exaktní pravidla licitačního systému jako součást pravidel hry).
Pokud si každý hráč zvolí strategii v tomto širokém smyslu, výsledek hry
stále závisí na rozdání karet.
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Redukce na 2 hráče

Zkusme nejprve řešit problém, ve kterém nebudeme uvažovat komunikaci
hráčů na stejné linii (markování). Pro zjednodušení předpokládejme, že
oba hráči stejné linie si od začátku vidí do karet svých i spoluhráče. Dobré
přiblížení takového Bridge pak bude hra, ve které už nehrají 4 hráči, ale
jen 2 - jeden za celou linii Sever-Jih, jeden za celou linii Východ-Západ.
Oba hráči drží v obou rukách karty a střídají se na tahu a také střídají,
ze které ruky hrají. Zdvih má stále 4 karty, existují stále 4 listy (list
jsou karty, které drží jedna ruka) a každý hráč zná jen ty své 2, ale ne
rozložení těch soupeřových. Je to tedy hra s neúplnou informací pro 2
hráče, A, B.

Omezení počtu karet

Je-li pro nás 52 karet příliš mnoho pro výpočty, můžeme zkusit snížit
počet karet a zamyslíme se, co je důležité, jaké počty nebo poměry karet,
barev je třeba dodržet, aby výsledky získané na tomto modelu dostatečně
aproximovaly výsledky získatelné na reálném Bridge.

• Je dobré, aby všechny barvy měly stejný počet karet. V opačném
případě by při licitaci hráči preferovali příslušnou dlouhou barvu jako
trumfy a při hře v závazcích bez trumfů by se hráči často snažili tuto
barvu vypracovat, neboli zbavit protihráče karet příslušné barvy a
posbírat na zbylé karty další zdvihy.

• Je dobré, aby příslušný počet karet dané barvy byl lichý, a ještě lépe,
aby to bylo 4k+1. V reálném Bridge je jedna z používaných technik
vypracování jednoho zdvihu navíc metoda vypracování barvy. Tato
metoda by měla fungovat i při nejhorším možném rozložení karet.
Například pokud je v dané barvě 13 karet a karty jsou rozdány mezi
jednotlivé hráče způsobem 4−3−3−3, pak hráč se 4 kartami, může
na čtvrtou kartu uhrát zdvih.

• Na některé pokročilé techniky vypracování dalších zdvihů jsou
potřeba alespoň 3 barvy. Například při technice „Squeezeÿ. Z do-
savadní historie hry jsme zjistili, že náš protihráč po levé ruce drží
ve dvou barvách vysoké karty. Potřebujeme v některé z těchto dvou
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barev uhrát zdvih, ale navíc držíme ještě barvu třetí, jež se jemu
nedostává. Nejprve tedy zahrajeme karty třetí barvy a donutíme
příslušného hráče rozhodnout se, kterou z vysokých karet ve zbylých
barvách vyhodí. My potom můžeme v této vypracované barvě uhrát
potřebný zdvih.

• Počet karet do zdvihu je pevný, 4, a chceme-li modelovat reálný
Bridge, těžko jej budeme měnit.

• Obsahuje-li každá z barev stejný počet karet, pak při některých
výpočtech můžeme použít velké symetrie částečných historií, což
velmi urychluje výpočet, a proto je také dobré důsledně zachovávat
stejný počet karet v jednotlivých barvách.

Z předchozích úvah se jeví jako dobrý model 9 − 9 − 9 − 9 karet v jed-
notlivých barvách, případně 5− 5− 5− 5. Je-li model 5− 5− 5− 5 stále
příliš náročný pro výpočty, zbývalo by nám použít buď model 5− 5− 6,
a nebo 4−4−4−4. Model 4−4−4−4 nemusí věrně postihovat některé
konfigurace karet, model 5− 5− 6 ale výrazným způsobem snižuje počet
symetrií a navíc mírně prodlužuje jednu z barev.

Zisk hráčů

Protože jsme takto Bridge zjednodušili, musíme se také pozastavit
nad ziskem jednotlivých hráčů. Původní Bridge se řídí následujícím
principem:

P0: Hráč se snaží prioritně o to, aby maximalizoval počet bodů za
zdvihy a prémie, a ty jsou definovány tabulkou.

Budeme-li někdy potřebovat zmenšit počet karet ve hře, mohli bychom
definovat i tabulku bodů za zdvihy a prémie tak, aby byla dobrým při-
blížením původního ohodnocení výsledku.

Pokud se hraje párový Bridge, pak pár dostává 2 body za každý horší
výsledek někoho jiného, 1 bod za každý stejný a 0 bodů za každý
lepší výsledek někoho jiného pro danou hru. Předpokládáme-li pro
zjednodušení stejný vylicitovaný závazek pro každý pár, pak hráčům
příliš nezáleží na tom, zda daný závazek uhráli, ale záleží jim, aby nebyli
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horší než ostatní. Hráči se tedy řídí:

P1: Hráč se snaží uhrát co nejvíce zdvihů s přiměřeným rizikem, to
znamená maximalizovat součin počtu uhraných zdvihů a pravděpodob-
nosti uhrání daného počtu zdvihů. Zisk hráče je tedy střední hodnota
počtu zdvihů.

Při týmovém Bridge, protože bodové prémie za uhrání závazku jsou
vysoké, se hráči snaží prioritně uhrát závazek a získat tuto prémii. Body
za hry se následně přepočítávají na IMP, a tento přepočet je nastaven tak,
že malé rozdíly (další body za nadzdvihy) nehrají roli. Předpokládáme-li
opět stejný závazek v dané hře u obou stolů, hráči se řídí:

P2: Hráč se snaží prioritně o to, aby uhrál závazek (nebo aby soupeř
neuhrál závazek), nezáleží mu na počtu případných nadzdvihů. Zisk hráče
je v tomto případě pravděpodobnost jeho výhry.

Budeme-li se snažit co nejvíce přiblížit ohodnocení výsledků, kdy se hráč
prioritně snaží získat velkou bodovou prémii, a pokud má takových
možností více, tak i maximalizovat střední hodnotu uhraných zdvihů
dostáváme:

P2A: Hráč se snaží prioritně uhrát závazek, a pokud má více stejně do-
brých možností, snaží se maximalizovat střední hodnotu počtu uhraných
zdvihů. Zisk hráče je v tomto případě hůře definovatelný, ale můžeme ho
aproximovat jako

〈pravděpodobnost výhry〉+ ε 〈počet bodů za uhrané zdvihy〉,

kde ε je velmi malé kladné číslo.

Half-dummy Bridge

Hledání strategie pro reálný Bridge se v literatuře (např. [Gins01])
uvádí jako takzvaný single-dummy problém, což znamená, že známe své
vlastní karty a vidíme karty „stoluÿ. Pokud jsou všem hráčům známy
kromě karet stolu ještě karty jednoho z protihráčů, řešíme (hledáme opti-
mální strategii) takzvaný double-dummy problém. Sami případně můžeme
definovat zero-dummy problém jako hledání optimální strategie ve hře,

19



ve které nikdo nevyloží karty na stůl, a nikdo tedy nezná jiné karty než
svoje. Výše definovanou zjednodušenou hru pak můžeme nazvat Half-
dummy Bridge (dále jen HDBridge). Předpokládáme, že je předem známo
jakým principem se řídí hráči (P1, P2 nebo P2A) a počet karet v každé
z barev, a hledáme-li pro oba hráče optimální strategii, řešíme tedy half-
dummy problém.

Pozn. U získaných výsledků potom v kapitole 2.7 ukážeme, jak je rozšířit
zpět na reálný Bridge, případně licitaci.

2.2 Konečná hra dvou hráčů a známé výsledky z teorie her

Zadefinujme několik obecných, běžně používaných pojmů z teorie her.
Obecně známé výsledky z teorie her včetně výsledků o hrách s neúplnou
informací (kam hra Bridge také patří) jsou shrnuty v [Fude91].

Z popisu hry HDBridge vyplývá, že jde o konečnou hru pro dva hráče,
tzn. takovou která vždy skončí po konečně mnoha tazích.

Konečnou hru pro dva hráče je možné reprezentovat kořenovým stromem:
v každém vrcholu stromu se buď rozhoduje hráč A nebo B nebo náhoda a
volí si jednu hranu, která z tohoto vrcholu vychází. U vrcholů pro náhodu
máme vždy dáno příslušné pravděpodobnostní rozdělení. Předpoklad
uvedený na začátku kapitoly 2.1.1 nám říká, že všechna rozdání a konfig-
urace jsou stejně pravděpodobné. Množinu vrcholů hráče X , ve kterých
se rozhoduje hráč X a neví, ve kterém z nich se nachází, označíme in-
formační množina hráče X . Takový popis se nazývá extenzivní forma
hry.

Definice. Sekvenční extenzivní hra. Je to hra, kde se hráčí střídají
na tazích a tato hra byla zadána v extenzivní formě.

Definice. Čistá strategie hráče. Je to předpis, který danému hráčí říká,
jak jednat v libovolné jeho informační množině.

Pozn. V konečných hrách existuje konečně mnoho čistých strategií hráčů.
Jejich počet roste obvykle exponenciálně s velikostí herního stromu.

Definice. Smíšená strategie hráče. Je to pravděpodobnostní rozdělení
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na všech čistých strategiích daného hráče.

Pozn. Pokud existuje n čistých strategií hráče A, tak libovolná n-tice
{x1, . . . , xn} pro kterou

∑

i xi = 1, xi ≥ 0 určuje smíšenou strategii -
představujeme si ji tak, že hráč si na začátku hry náhodně zvolí, kterou
čistou strategii bude hrát.

Pokud si hráč A zvolí čistou strategii i a hráč B si zvolí čistou strategii
j, pak hráč A obdrží zisk, který závisí jen na rozdání a konfiguraci karet.
Pravděpodobnosti rozdání a konfigurací známe, proto můžeme označit
ai,j střední hodnotu zisku (pro HDBridge je volba P1, P2 neboP2A také
známa před hrou - v dalším budeme ai,j nazývat jenom zisk). Podobně
bi,j nechť je zisk hráče B.

Předpoklad. bi,j = −ai,j , t.j. hráč A se snaží maximalizovat a B mini-
malizovat zisk hráče A. Takovéto hry se nazývají hry s nulovým součtem.

Celá hra je tedy popsána maticí {ai,j}i,j. Pokud hráči A a B zvolí smíšené
strategie {xi}i a {yj}j , pak střední hodnota výhry hráčeA je

∑

i,j xiai,jyj.
Tomuto popisu hry se říká strategická forma hry. Některé prameny použí-
vají ekvivalentní termín normální forma hry. Aby pozdější definice byla
korektní, potřebujeme dokázat následující lemma.

Lemma 2.1. Nechť hráč B hraje (obecně smíšenou) strategii {yj}j.
Pak ∃ strategie hráče A taková, že

∑

i,j xiai,jyj je maximální vzhledem
ke všem smíšeným strategiím hráče A.

Důkaz. Zisk
∑

i,j xiai,jyj hráče A je spojitá funkce proměnných xi a
spojitá funkce nabývá maxima na kompaktní množině {{xi}i;

∑

i xi =
1, xi ≥ 0}.

Definice. Optimální (proti)strategie hráče A vůči (obecně smíšené)
strategii {yj}j hráče B. Je to libovolná strategie hráče A splňující lemma
2.1.

Definice. Ekvilibriální optimální strategie. Je to dvojice smíšených
strategií {xi}i a {yj}j takových, že {xi}i je optimální vůči {yj}j a {yj}j

je optimální vůči {xi}i.
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Tento druh optimální strategie se nazývá Nashovo ekvilibrium a bylo
dokázáno (Nash, více viz [Fude91]), že každá konečná hra zadaná ve
strategické formě má smíšenou ekvilibriální optimální strategii. Dále bylo
dokázáno ([Neum47]), že

min
j

∑

i

xiai,j = max
i

∑

j

ai,jyj =
∑

i,j

xiai,jyj = h.

To znamená, že žádná čistá protistrategie hráče A proti {yj}j mu nepři-
nese větší zisk než to, co hraje (a tedy ani žádná smíšená) a naopak,
žádná čistá protistrategie hráče B proti {xi}i mu nepřinese větší zisk než
ta, co hraje. Zisk h se nazývá hodnota hry a závisí tedy jen na pravidlech
hry, ne na volbě ekvilibriální optimální strategie, pokud je takových více).

Předpokládáme, že ekvilibriální optimální strategie je to nejlepší, co může
někdo hrát, pokud neví nic o soupeři, jen se domnívá, že soupeř je in-
teligentní.

2.3 HDBridge jako maticová hra

Z obecné teorie her přejděme zpět ke hře HDBridge, ve které je závazek
dán předem, licitace není součást hry.

Odvodíme nyní několik potřebných lemmat pro nalezení optimální strate-
gie na základě obecně platných výsledků z teorie her. Ale nejprve si
zadefinujme ještě několik pojmů vztahujících se k HDBridge.

Definice. Rozdání karet. Je to dvojice množin: množina karet hráče A
(sjednocení přes obě ruce) a množina karet hráče B.

Definice. Konfigurace karet hráče X pro nějaké rozdání karet R. Je to
konkrétní rozdělení karet hráče X do obou rukou za předpokladu rozdání
R.

Lemma 2.2. V konečné sekvenční extenzivní hře je možné každou smíše-
nou strategii hráče X zadat ekvivalentně pomocí předpisu, který nám
pro každou informační množinu hráče X říká, jakou akci provést s jakou
pravděpodobností. Takový předpis je dán jednoznačně. Naopak, pokud
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mám dán takový předpis, existuje k němu jediná ekvivalentní smíšená
strategie hráče X .

Chceme říct, že je jedno, zda si hráč zvolí smíšenou strategii na začátku
hry, nebo si ji volí průbežně v každém tahu. Slovo ekvivalentně chápejme
tak, že vnější pozorovatel by nebyl schopen najít rozdíl mezi oběma typy
hry (ani kdyby se hrálo víc her).

Důkaz. Mějme smíšenou strategii hráče X , která každé jeho čisté
strategii si přiřadí pravděpodobnost xi. Pokud se v nějaké informační
množině S rozhoduje hráč X mezi volbami Sv, přiřadíme každé volbě
z Sv součet pravděpodobností xi přes všechny takové čisté strategie hráče
X , které v situaci S předepisují danou volbu. Dostáváme tak příslušné
pravděpodobnostní rozdělení mezi možnými akcemi v každé informační
množině hráče X .

Naopak mějme pravděpodobnostní rozdělení na možných akcích v každé
informační množině hráče X . Chceme ukázat, že existuje příslušný vek-
tor {xi}i, který ekvivalentně míchá čisté strategie hráče X . V konečné
sekvenční extenzivní hře je herní strom konečný, má konečnou hloubku.
Pro strom hloubky 1 je hledaným vektorem příslušné pravděpodobnostní
rozdělení na možných akcích daného hráče. Předpokládejme, že to platí
u každé sekvenční extenzivní hry, ve které má herní strom hloubku menší
než n+ 1 a mějme sekvenční extenzivní hru s herním stromem hloubky
n+1. Jsou tři možnosti: buď se v kořenu tohoto podstromu rozhoduje hráč
X nebo Y nebo náhoda. Nechť se v kořenu rozhoduje hráč X . Každá jeho
akce a definuje hru s herním stromem hloubky nejvýš n a podle předpok-
ladu je možné najít smíšenou strategii {xa,i}i

hráče X v této „podhřeÿ.
Kořen tvoří informační množinu a je na něm dáno pravděpodobnostní
rozdělení akcí hráče X . Nechť akce a má pravděpodobnost pa. Pak čistou
strategii, která v kořenu předepisuje akci a, smícháme s vahou paxa,i, kde
xa,i je příslušné „zúženíÿ. Nechť se v kořenu rozhoduje hráč Y . Každá jeho
akce b definuje podhru s herním stromem velikosti nejvýš n a v ní jsme
schopni najít podle předpokladu smíšené strategie hráče X . Označme je
{xb,i}i

. Každá čistá strategie hráče X se rozpadá na podstrategie sb,j,
které jsou definovány pro všechna b. Čisté strategii, která pro akci b
hráče Y předepisuje strategii sb,j pro danou danou podhru, přiřadíme
váhu

∏

b xb,j. Poslední možnost je, že se v kořenu rozhoduje náhoda;
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tento případ je stejný jako předešlý (hráč Y ).

V dalším textu se zbavíme prvku rozdávání karet tak, že jej postavíme
mimo hru. Uvažujeme jen, že rozdání karet je pevně dáno. Každé rozdání
karet nám bude určovat hru se specifickými pravidly. Součást pravidel
hry bude i rozdání karet. Označme, dočasně, HDBridgek hru, ve které je
rozdání karet k součástí pravidel.

HDBridgek, u kterého je závazek a rozdání karet dáno předem, se skládá
jenom z vynášení karet. Platí následující

Lemma 2.3. Pokud zvolíme nějakou ekvilibriální optimální strategii
sk v HDBridgek pro každé rozdání karet k, tak strategie ve hře HD-
Bridge, v které se teprve po rozdání karet rozhodneme, co budeme hrát
a v případě rozdání karet k budeme hrát sk, je ekvilibriální optimální
strategie pro Half-dummy Bridge.

To znamená, že volba strategie je zaměnitelná s rozdáním karet. V dalším
se již omezíme na hledání strategie pro hru, ve které je rozdání karet
určeno předem.

Důkaz. Předpokládejme, že hráči A i B si zvolí optimální ekvilibriální
strategie hry HDBridgek sA,k a sB,k pro každé rozdání k. Chceme ukázat,
že tyto „nadstrategieÿ (rozumíme jimi soubory {sX,k}k) jsou vůči sobě
optimální. Pokud však pro libovolné rozdání k by hráč B hrál něco jiného
než sB,k, jeho zisk (za přepokladů rozdání k) by se nezvětšil. Protože
celkový zisk hráče B je průměr z jeho zisků přes všechna možná rozdání
k, vidíme, že jeho volba je optimální. Analogická úvaha platí pro hráče
A.

Strategie hry HDBridgek, kterou budeme hledat, však pořád zahrnuje
předpis pro každou konfiguraci karet.

Uvažujme hru HDBridgek pro nějaké pevné rozdání karet k.

Definice. Částečná strategie hráče A s konfigurací c. Je to předpis
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pro hráče A, který mu říká, co má dělat v libovolné situaci za před-
pokladu, že má konfiguraci c.

Definice. Částečná optimální (proti)strategie hráče A s konfigurací c
proti strategii s hráče B. Definice je zřejmá.

Věta 2.4. Když hráč A zná svou konfiguraci i konfiguraci hráče B a
zná strategii hráče B (nebo stačí, když zná tu část strategie B, která
mu říká, co dělat s danou konfigurací), pak existuje nejlepší částečná
protistrategie hráče A (za těchto podmínek).

Důkaz. Za těchto podmínek je opět zisk hráče A spojitá funkce proměn-
ných xi, kde {xi}i je smíšená strategie hráče A; stačí tedy najít maximum
na kompaktní množině {

∑

i xi = 1, xi ≥ 0}.

Věta 2.5. Existuje částečná optimální protistrategie hráče A s konfigu-
rací c proti libovolné dané strategii sB hráče B.

Důkaz. Zvolíme optimální protistrategii osA hráče A vůči strategii sB

hráče B. Ta existuje podle lemma 2.1 (v tomto případě proti strategii
sB). Tato protistrategie kromě jiného říká, jak hrát za předpokladu kon-
figurace c hráče A. Tuto částečnou protistrategii označme osA,c. Toto je
také optimální částečná protistrategie hráče A s konfigurací c – kdyby
totiž hráč A mohl zvolit částečnou protistrategii os′A,c, která by byla
lepší než osA,c, pak protistrategie os′A, která se od osA liší jenom tím, že
v případě konfigurace c hráče A je zaměněna osA,c za os′A,c, by hráči A
přinesla větší zisk než osA, což je spor.

Z důkazu je vidět, že optimální protistrategie hráče A proti strategii
s hráče B se dá „poskládatÿ z částečných optimálních protistrategií
pro všechny konfigurace hráče A.

2.4 Aplikace obecných algoritmů známých z teorie her

Metoda lineárního programování
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U maticových her s maticí {ai,j}i,j je vždy možné najít ekvilibriální op-
timální strategie metodou lineárního programování. Jedna možná formu-
lace problému je následující:

max
h,xi

h

∀j
∑

i

xiai,j ≥ h

xi ≥ 0
∑

i

xi = 1

Řešení tohto lineárního problému, {xi}i a h, jsou ekvilibriální optimální
strategie hráče A a hodnota hry. To však není prakticky aplikovatelné už
u nejjednodušších her, protože počet strategií, a tedy dimenze matice, je
příliš veliká. Předpokládejme, že u Half-dummy Bridge má každá ruka
jenom 4 karty a rozdání (ale ne konfigurace) je známo. Počet čistých
strategií hráče A je součin počtu jeho možných akcí v nějaké situaci hry,
součin přes všechny možné situace hry, které je schopen rozlišit. Hrubý
odhad tohoto čísla je

2(
8
4)8!(4!)

2

≈ 1030 000 000

Při odhadu tohto čísla jsme předpokládali, že hráč měl vždy 2možné akce
(t.j. pravidla mu umožňovala hrát dvě karty),

(

8
4

)

je počet možných kon-
figurací hráče A a za přepokladu jedné z nich je přibližně 8!(4!)2 možných
průběhu hry, tedy všech možných herních situací je ještě víc, ovšem ne
všechny tyto průběhy hry dovolují pravidla. Kdyby však skutečný počet
možných průběhu byl třeba i 1000 krát menší (t.j. exponent by byl 1000
krát menší, viz kapitola 4), je zřejmé, že matice A se nedá použít pro žád-
nou praktickou aplikaci.

Metoda lineárního programování nad sekvencemi

Ukázalo se však ([Koll94]), že při hledání ekvilibriální optimální strate-
gie při jisté třídě her stačí vyšetřit mnohem menší matici. Předpok-
lady na hru jsou: je to sekvenční hra (hráči se střídají v tazích) a mají
navíc perfektní paměť (v každém okamžiku znají akce obou hráčů od
začátku hry až doposud; matematicky to znamená, že vrcholy libovolné
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Obrázek 2.1 Stavový herní strom pro HDBridgek.

informační množiny nějakého hráče jsou ve stejném „patřeÿ stromu), což
předpokládáme.

Uvažujme HDBridgek jako sekvenční extenzivní hru. Začíná náhoda:
z kořene vede

(

8
4

)2
hran, což odpovídá možným konfiguracím, a každé

hraně odpovídá stejná pravděpodobnost. Pak se rozhoduje hráč, který
začíná (označme ho třeba B), který však má

(

8
4

)2
vrcholů seskupených

do
(

8
4

)

informačních množin (každá odpovídá nějaké jeho konfiguraci, ale
neví, jakou má konfiguraci soupeř). Potom, co zahraje kartu, se rozhoduje
soupeř, který má opět vrcholy seskupené do jeho informačních množin a
ví jen, ve které informační množině leží; neví ovšem přesně, do kterého
z 4

(

8
4

)2
vrcholů se hra dostala. Podobně to pokračuje až k listům stromu,

které jsou ohodnoceny ziskem hráče A. Je zřejmé, že pro každou in-
formační množinu I hráče X jsou hrany, které vedou z jejích vrcholů,
nerozlišitelné pro hráče X (v té chvíli). Označme je písmeny hj

X,I . Takto
jsme všechny hrany kromě náhodných označili nějakým písmenem; něk-
teré mají stejné písmeno, protože vedou z vrcholů seskupených do stejné
informační množiny. Různým písmenům nemusejí odpovídat různé karty,
protože písmeno je vždy akce daného hráče v daném kontextu (informační
množině). Na obrázku 2.1 vrcholy II a III už leží v jiných informačních
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množinách, protože konkrétní akce e, i již jednoznačně rozdělily množinu
všech počátečních konfigurací hráče B, ale vrcholy I a II zůstávají stále
nerozlišitelné.

Definice. Částečná sekvence hráče X. Je to konečná posloupnost pís-
men označujících hrany hráče X , která je realizovatelná (při vhodných
konfiguracích a vhodné hře soupeře je pro hráče X možné odehrát tyto
tahy po sobě).

Pozn. Je to například prázdná sekvence ∅. Nebo je to sekvence „Mám
konfiguraci l, zahrál jsem kartu K1, a potom, co soupeř zahrál kartu K2,
jsem zahrál kartu K3.ÿ Toto je jedna možná částečná sekvence. Hráč
nerozlišuje, jaké možné konfigurace má soupeř. Hráč si ale pamatuje,
jakou částečnou sekvenci odehrál. Dalo by se říct, že částečná sekvence
hráče X je maximum informace, jež má hráč X v nějakém okamžiku hry.

Mějme nějakou částečnou sekvenci σA hráče A a částečnou sekvenci σB

hráče B. Definujme číslo aσA, σB
následujícím způsobem:

• Pokud jsou kompatibilní (t.j. je možné je dohromady odehrát v jedné
hře) a navíc určují nějaký průběh hry až do konce (t.j. k nějakému
listu stromu), je to zisk hráče A.

• Pokud jsou kompatibilní a dohromady určují část hry, která ale ješte
nekončí, je to nula.

• Pokud sekvence nejsou kompatibilní (t.j. není možné je dohromady
odehrát v jedné hře), je to nula.

Pro libovolnou informační množinu M hráče X existuje jeho jediná
částečná sekvence, která do této množiny vede. Označme ji σX(M).

Smíšené strategie hráčeX je možné zadat pomocí vektoru {xσX
}σX
, který

splňuje podmínky:

• x∅ = 1.

• Pro libovolné σX(M) platí xσX(M) =
∑

σ′

X
∈C xσ′

X
, přičemž C

je množina všech částečných sekvencí, které obsahují σX(M) a
pokračují jedním písmenem vycházejícím z M .
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Pozn. Pokud máme takový vektor, příslušnou smíšenou strategii si před-
stavujeme následovně: v prvním tahu si zvolíme tah c s pravděpodobností
xc, kde tah c ztotožňujeme s jednoprvkovou sekvencí, která obsahuje
jenom tah c. Pokud byla odehrána částečná sekvence σ a jsme na tahu,
volíme mezi možnými následujícími tahy s pravděpodobnostmi xσ′/xσ ,
kde σ′ je příslušné jednotahové rozšíření σ.

[Koll94] ukázali, že pokud máme danou matici {xσA,σB
}σA,σB

, tak op-
timální ekvilibriální strategii hráče A je možné zadat pomocí vektoru
{xσA

}σA
, jenž řeší následující problém:

max
h,xσA

h

∀σB

∑

σA

xσA
aσA,σB

≥ h

xσA
≥ 0

∀M xσA(M) =
∑

σ′

A
∈C

xσ′

A

přičemž C je množina všech částečných sekvencí, které obsahují σA(M)
a pokračují jedním písmenem vycházejícím z M .

Tudíž jsme problém zredukovali na řešení problému lineárního pro-
gramování s maticí, jejíž počet řádků resp. sloupců je roven počtu všech
částečných sekvencí hráče A resp.B. Těchto částečných sekvencí je mno-
hem méně než všech čistých strategií.

Matice zisku {ai,j}i,j se mohou výrazně lišit pro různé hry. Pokud by
konkrétní hra v sobě obsahovala velký počet sekvencí, jež jsou nějakým
způsobem symetrické a je možné ze znalosti optimální strategie pro jednu
částečnou sekvenci snadno určit optimální strategii pro jinou, řešená mat-
ice by se dále zredukovala. V [Gilp05] se autorům podařilo zreduko-
vat matici zisku hry Rhode Island Hold’em poker (zjednodušená verze
pokeru na hru s neúplnou informací pro dva hráče) z matice dimenze cca
90 000 000 na matici dimenze cca 1 000 000 a následně během cca 7 dní
nalézt optimální strategii pro tuto hru.

Podívejme se nyní na HDBridgek. Uvažujme model hry, kde v každé ze 4
barev jsou 4 karty. Jelikož každý list stromu určuje jednoznačně částečnou

29



sekvenci, která k němu vede, je počet listů stromu dolní odhad počtu
částečných sekvencí (horní odhad je počet listů krát 8, protože každá
částečná sekvence vedoucí až do listu obsahuje 8 částečných podsekvencí
v HDBridgek). Počet listů stromu je řádově

(

8
4

)

8!(4!)2 ≈ 109. Počet
konfigurací hráče A je

(

8
4

)

, může mít libovolnou z nich, hráč A vždy
hraje z příslušné ruky ((4!)2) a hráč B zahraje svých osm karet v nějakém
pořadí (8!). Každý takový průběh vede do listu stromu. Ne všechny tyto
průběhy jsou ale povoleny pravidly hry. Ukazuje se však, že v modelu
4 − 4 − 4 − 4 jsou průměrně 4 setiny všech průběhů v jednom rozdání
přípustné podle pravidel HDBridgek (viz kapitola 4.1).

Symetrií mezi jednotlivými větvemi herního stromu bude možné využít
jen minimálně (pozn. HDBridge navíc nesplňuje uvažované zjednodušené
předpoklady hry s uspořádanými signály (def. viz [Gilp05])). Protože
záleží i na tom, v jaké ruce je karta držena, dvě konfigurace, aby byly
z herního pohledu symetrické, by musely obsahovat v každé ruce karty
stejné hodnoty od nějakých dvou barev. Potom by skutečně stačilo hle-
dat jen optimální strategii pro karty jedné ze dvou uvažovaných barev
a strategie pro karty druhé z barev by se snadno přes symetrii dopočí-
tala. Vezmeme-li nějaké rozdání (A|B = �AKJ �AQ�J �KQ |�Q�KJ �AKQ�AJ), již z rozdělení karet mezi oba hráče je zřejmé, jestli
nějaké dvě barvy jsou kandidáty na nalezení symetrie mezi některými
konfiguracemi (zde žádné). Rozdání bez kandidátů na symetrie mezi
konfiguracemi je většina (pro model 4 − 4 − 4 − 4 73%). Uvažujeme-
li symetrie v hlubších patrech herního stromu, pak na překážku symetrie
2 podobných karet (2 karty nízké hodnoty nebo 2 karty stejné barvy a
podobné hodnoty) je fakt, že proti některé soupeřově konfiguraci jedna
z uvažovaných karet může získat zdvih, kdežto druhá ne. Případně, že
karty jsou stále rozlišitelné soupeřovou odpovědí na jejich hru. Uvažujme
karty �QJ . Při výnosu �J může stejná soupeřova hra (jako při výnosu�Q) vést k rozdílnému výsledku při různých našich konfiguracích. Soupeř
neví, jestli náhodou �Q není v druhé, pro něj třeba v tu chvíli rizikovější
ruce. Proto na výnos �J se může snažit zabránit vzetí zdvihu v druhé
ruce na rozdíl od výnosu �Q. Výše popsané ukazuje, že nelze očekávat,
že procento symetrií u HDBridge bude vyšší než u Rhode Island Hold’em
poker.

Běžně používané algoritmy na řešení problému lineárního programování
mají horní odhad časové složitosti exponenciální, prakticky však počítají
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v polynomiálním čase. Pro matici dimenze řádově miliarda (nebo i jen
20 000 000 při velmi příznivých podmínkách) je výpočet v současné době
těžko realizovatelný (Bridge používá ve skutečnosti dohromady 52 karet
na rozdíl od námi uvažovaných 16).

Metoda iterací

Metoda iterací vychází z následující věty:

Věta (Robinson). Máme-li hru s nulovým součtem popsanou maticí
m × n {ai,j}i,j, pak

lim
t→∞

min
k

uk[t]

t
= lim

t→∞

max
l

vl[t]

t
= h

{uk[t]}k je posloupnost n-dimenzionálních vektorů,
{vl[t]}l je posloupnost m-dimenzionálních vektorů a obě splňují:

min
k

uk[0] = max
l

vl[0]

∀k uk[t+ 1] = uk[t] + ai,k

∀l vl[t+ 1] = vl[t] + al,j

a indexy i,j splňují podmínky:

vi[t] = max
l

vl[t]

uj [t] = min
k

uk[t]

h je hodnota hry.

Důkaz. Viz [Robi51].

Definice. Konvergence strategií. Pokud sn jsou strategie hráče X
pro n ∈ N0 tak řekneme, že sn konvergují k strategii s, pokud všechny
pravděpodobnosti xi,n (pravděpodobnost, že v strategii sn zvolíme čistou
strategii i) konvergují k xi (pravděpodobnost, že v strategii s zvolíme
strategii i).
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Z věty plyne, že v konečné hře pro 2 hráče s nulovým součtem průměr
strategií v posloupnosti strategií hráčů, ve které každá další strategie je
čistá optimální protistrategie proti průměru všech předchozích čistých
optimálních protistrategií soupeře, konverguje k optimální ekvilibriální
strategii.

Reprezentujeme-li hru ve strategické formě, pak indexy i,j čistých opti-
málních protistrategií lze nalézt jako

∑

l

xlal,i = min
k

∑

l

xlal,k

∑

k

aj,kyk = max
l

∑

k

al,kyk

{xl}l,{yk}k je posloupnost příslušných dosavadních průměrů strategií.

Strategická forma hry klade neúměrné nároky na reprezentaci matice
hry (viz kapitola 2.4.1). Daleko slibnější se jeví extenzivní forma hry
(jež klade důraz na zapamatování sekvencí). Máme-li navrhnout realizo-
vatelný algoritmus pro nalezení příslušné ekvilibriální optimální strategie
pro HDBridge, musíme nejprve zjistit, jak nalézt optimální protistrate-
gii v extenzivní formě hry pro HDBridgek a dále se případně zabývat
urychlením konvergence iterativní metody.

2.5 Nalezení optimální protistrategie

Chceme-li zkonstruovat algoritmus pro nalezení optimální protistrate-
gie z extenzivní formy hry, musíme při tom zohlednit následující známá
fakta:

• Akce hráčů jsou závislé na informační množině. Na rozdíl od pokeru
tyto akce mohou dávat stejný vnější signál (zahraje-li protivník �K,
jsou to z různých informačních množin různé akce, ale navenek je to
stejný signál).

• Známe svou konfiguraci, neznáme konfiguraci soupeře. Na za-
čátku předpokládáme, že všechny konfigurace soupeře jsou stejně
pravděpodobné.
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• Ve chvíli kdy má soupeř zahrát jeho první kartu známe pravděpodob-
nosti P (c|K(0)

i ), že zahraje kartu c, pokud má konfiguraci K
(0)
i .

Z Bayesovy věty je možné spočítat pravděpodobnosti P (K(0)
i |c), že

měl konfiguraci K(0)
i za předpokladu, že zahrál kartu c:

P (K
(0)
i |c) =

P (c|K(0)
i )P (K

(0)
i )

∑

j P (c|K(0)
j )P (K

(0)
j )

(2.1)

• Vždy, když soupeř vynese nějakou kartu, můžeme aktualizovat
pravděpodobnosti jeho aktuální konfigurace (aktuální konfigurací
hráče v čase t rozumíme rozdělení jeho karet mezi ruce po jeho
t tazích). Předpokládejme totiž, že v momentě, když má soupeř
zahrát nějakou kartu, tak známe pravděpodobnosti P (K(t)

j ), že má
aktuální konfiguraci K

(t)
j . Jelikož známe strategii soupeře, známe i

pravděpodobnosti P (c|K(t)
j ), že soupeř zahraje kartu c, pokud má

aktuální konfiguraci K
(t)
j . Podobně jako ve vztahu (2.1) můžeme

opět propočítat pravděpodobnosti P (K
(t)
i |c) aktuálních konfigurací

soupeře potom, co zahrál kartu c. Nechť hráč B po svém t-tém
tahu může mít pouze konfigurace K

(t)
1 , . . . , K

(t)
m s pravděpodobnos-

tmi P (K(t)
1 ), . . . , P (K

(t)
m ). Při t + 1. tahu tohoto hráče zahrál kartu

c(t+1), pak podle Bayesovy věty bude

P (K
(t+1)
i ) =P (K

(t+1)
i |c(t+1)) =

=
P (c(t+1)|K(t)

i )P (K
(t)
i )

∑

j P (c(t+1)|K(t)
j )P (K

(t)
j )
=

=

P (c(t+1)|K(t)
i )

P (c(t)|K
(t−1)
i

)P (K
(t−1)
i

)
∑

k
P (c(t)|K

(t−1)

k
)P (K

(t−1)

k
)

∑

j P (c(t+1)|K(t)
j )

P (c(t)|K
(t−1)
j

)P (K
(t−1)
j

)
∑

k
P (c(t)|K

(t−1)

k
)P (K

(t−1)

k
)

=
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=
P (c(t+1)|K(t)

i )P (c
(t)|K(t−1)

i )P (K
(t−1)
i )

∑

j P (c(t+1)|K(t)
j )P (c

(t)|K(t−1)
j )P (K

(t−1)
j )

=

=
(
∏

t P (c
(t+1)|K(t)

i ))P (K
(0)
i )

∑

j(
∏

t P (c(t+1)|K(t)
j ))P (K

(0)
j )

kde počáteční pravděpodobnost všech konfigurací je navíc stejná.

• Jelikož známe pravděpodobnosti konfigurací soupeře na začátku
hry, jsme podle předešlého kroku schopni udržovat si informaci
o pravděpodobnostech jeho aktuálních konfigurací počas celého
průběhu hry.

• Předpokládejme, že v daném momentě hry známe pravděpodobnosti
aktuální konfigurace soupeře a jeho strategii a chceme najít „nejlepší
tahÿ. Pokud hrajeme poslední kartu, tak nejlepší tah je určite defi-
nován; je to jediný tah, který můžeme zahrát.

• Předpokládejme, že v libovolné situaci, ve které zbývá n tahů
do konce hry, jsme schopni najít nejlepší možné tahy (t.j. strate-
gii maximalizující zisk v této „částečné hřeÿ) a spočítat zisk, který
přinesou. Pak jsme schopni totéž učinit i v situaci, ve které zbývá
n+1 tahů do konce hry. Pokud totiž zbývá n+1 tahů do konce a je
na tahu hráč A, dokážeme pro každou kartu, kterou je možné zahrát,
spočítat zisk hráče A z indukčního předpokladu. Zvolíme tedy tu
kartu, která nám přinese nejvyšší zisk. Když je takových karet víc,
volíme libovolnou z nich. Když je na tahu hráč B, pak pro každou
kartu ci známe pravděpodobnosti P (ci), že ji soupeř zahraje (neboť
známe pravděpodobnosti jeho aktuálních konfigurací a jeho strategii)
a z indukčního předpokladu také zisk ziskA(ci) hráče A v případě,
že zahrál kartu ci. Zisk hráče A je tedy

∑

i P (ci)ziskA(ci).

• Pokud by protivník zahrál tah, jenž je neslučitelný s předpokla-
dem, že hraje strategii sB (zahrál kartu hratelnou v dané situaci
pouze s nulovou pravděpodobností), tak nejsme schopni propočí-
tat pravděpodobnosti aktuálních konfigurací soupeře a neumíme
rozhodnout, co v dané situaci zahrát. Nazvěme takové tahy soupeře
sB-chyby. Ať dodefinujeme odpověď na sB-chyby jakkoliv, strate-
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gie, která nám vznikne, bude pořád optimální protistrategie proti
sB. Zvolme si odpovědi na sB-chyby např. následujícím způsobem:
Pokud zjistíme, že soupeř zahrál sB-chybu, začneme předpokládat,
že se „pomýlilÿ a pokud možno právě jednou. Pokud neexistuje kon-
figurace, u níž by dosavadní průběh hry znamenal udělat jen jednu
sB-chybu, předpokládáme, že soupeř udělal minimální možný počet
sB-chyb. V okamžiku, kdy jsme zjistili, že soupeř udělal alespoň
jednu sB-chybu a chceme zjistit pravděpodobnosti aktuálních konfig-
urací soupeře, předpokládáme, že u každé možné konfigurace, která
vede na minimální počet sB-chyb, se soupeř v daných tazích prostě
„pomýlilÿ, ale jinak hrál podle strategie sB. Za těchto podmínek
jsme opět schopni propočítat pravděpodobnosti jeho aktuálních kon-
figurací. Do budoucna předpokládáme, že bude hrát bez sB-chyb a
zvolíme podobně jako v předchozím odstavci nejlepší kartu.

Algoritmus 2.1. Nalezení optimální (proti)strategie hráče A vůči
dané strategii hráče B pro HDBridgek v extenzivní formě hry (konečná
sekvenční extenzívní hra pro dva hráče s nulovým součtem, s neúplnou
informací a vzájemně se překrývajícími vnějšími signály, v extenzivní
formě).

Prohledávej do hloubky uzly herního stromu a při opouštění uzlu spočítej
danou protistrategii hráče A následovně:

1) Nalezni všechny konfigurace K
(0)
i hráče B, u nichž průběh hry

od kořene až k aktuálnímu uzlu neodporuje pravidlům a u nichž
se hráč B dopustil nejmenšího počtu sB-chyb (zahrál karty hratelné
s nulovou pravděpodobností v dané situaci).

2) Byl-li hráčB již t-krát na tahu, pak pro každou konfiguraci spočítáme
její pravděpodobnost podle vzorce

P (K
(t)
i ) =

∏t−1
k=0 P (c

(k+1)|K(k)
i )

∑

j

∏t−1
k=0 P (c

(k+1)|K(k)
j )

P (K
(0)
i ) =

1

počet všech konfigurací hráčeB

je-li P (c(k+1)|K(k)) sB-chybou, položíme P (c(k+1)|K(k)) = 1.

3) Jsme-li v listech stromu, nastavíme ziskA uzlu na příslušnou hodnotu
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(závisí na volbě P1, P2, P2A).

4) Nejsme-li v listech a je na tahu hráč A, optimální (proti)strategie
předepíše kartu ci tak, že ziskA(ci) = maxj ziskA(cj) a zisk uzlu
nastaví na ziskA(ci).

5) Nejsme-li v listech a je na tahu hráč B, optimální (proti)strategie
nepředepisuje nic (hráč A není na tahu), pouze spočítáme zisk uzlu
jako

ziskA =
∑

j

ziskA(c
(t+1)
j )P (c

(t+1)
j ) =

=
∑

j

ziskA(c
(t+1)
j )

∑

k

P (c
(t+1)
j |K(t)

k )P (K
(t)
k )

Takto obdržíme strategii pro každou z počátečních konfiguracíKA,j hráče
A. Chceme-li znát i zisk pro dané rozdání, spočítáme i zisk ve vrcholu,
kde hraje náhoda jako

∑

j

zisk uzlu s konfigurací KA,j

1

počet všech konfigurací hráče A

Důkaz konečnosti a správnosti. Algoritmus je konečný, protože každý
uzel konečného herního stromu prochází právě jednou.

Nechť existuje protistrategie sA hráče A vůči strategii sB hráče B, jež
uhraje větší zisk než strategie sAlg vrácená algoritmem 2.1. Spočítejme
zisk strategie sA a potom podle našeho algoritmu zisk sAlg v každém uzlu.
Vezměme libovolný uzel s největší hloubkou v herním stromu, kde zisk
sA je větší než námi spočítaný zisk v sAlg a hráč B se od začátku hry
nedopustil odchýlení od své strategie sB (dopustil se právě 0 sB-chyb).

Hraje-li v tomto uzlu hráč A, pak zisk daného uzlu nemůže být vyšší než
maximum ze zisků z jeho (konečně) poduzlů. A tedy by musel existovat
poduzel, jehož zisk v sA je větší než v sAlg, což je spor s volbou uzlu
s nejvyšší hloubkou.
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Hraje-li hráč B, pak buď

1) ∃c
(t+1)
j a K

(t)
k , že P (c

(t+1)
j |K(t)

k ) se liší od námi používaných, což je
spor s předpokladem, že hráč B hraje strategii sB.

2) ∃k, že P (K
(t)
k ) se liší od námi používaných, což je spor s platností

Bayesovy věty nebo spor s předpokladem, že hráč B hraje strategii
sB (dopustil se právě 0 sB-chyb).

3) ∃ poduzel, jehož zisk v sA je větší než v sAlg - spor s volbou uzlu
s nejvyšší hloubkou.

Hraje-li náhoda (v kořeni), pak z odlišné (vyšší) hodnoty zisku, jež je
střední hodnotou zisků poduzlů, buď jednotlivé uzly (konfigurace) nejsou
brány s udanou pravděpodobností, což je spor s předpokladem, že hráč
B hraje strategii sB (dopustil se právě 0 sB-chyb), nebo existuje poduzel,
jehož zisk v sA je větší než v sAlg - spor s volbou uzlu s nejvyšší hloubkou.

2.6 Nalezení optimální ekvilibriální strategie pro HDBridgek

Při empirickém testování (viz přiložený program LP.exe) se ukazuje, že
v určitých případech je možné znatelně urychlit konvergenci iterativní
metody. Bylo testováno několik hypotéz:

1) Původní iterativní metoda, kdy každá další strategie pA,n se získá
jako průměr strategií z již spočítaných členů posloupnosti strategií
hráčů {sA,i}, kde každá další strategie sA,i je čistá optimální protis-
trategie proti průměru pB,n−1 všech předchozích čistých optimálních
strategií soupeře {sB,i}i≤n−1.

2) Obdobně jako v 1), ovšem posloupnost {si} nebyla konstruována jako
posloupnost čistých optimálních protistrategií, ale posloupnost plně
smíšených optimálních protistrategií, tzn. je-li možné v testovaném
uzlu u hrát celkem nmožných karet se stejným (maximálním) ziskem,
pak v dané strategii si se nevolí náhodně 1 z nich, ale každá z daných
karet je zahrnuta s pravděpodobností 1

n
.
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3) Vyšetřuje se konvergence strategií {cA,i}i, kde rozdělení pravděpo-
dobností pro karty v uzlu u pro strategii cA,i je vzato jako (znor-
malizovaný) průměr rozdělení pravděpodobností pro karty v uzlu u
ze strategií {pA,j}j∈Ck∪Ck−1

z metody 1, pokud právě skončil cyk-
lus Ck a z předchozí strategie ci−1 v ostatních případech. Přičemž
cyklus Ck tvoří takové všechny předchozí po sobě jdoucí indexy j,
že v {sj}j∈Ck

z metody 1) byla vybírána v daném uzlu stále stejná
karta. Pokud by měl mít cyklus Ck více než nějaké pevné K indexů,
pak jej ukončíme a začneme nový cyklus. Cyklu Ck předcházel cyklus
Ck−1. Motivace za tímto je následující: Předpokládejme, že v {sj}j∈Ck

je vybírána pořád stejná karta ck, pak v {pj}j∈Ck
se pořád zvyšuje

pravděpodobnost dané karty na úkor ostatních. V předchozím cyklu
Ck−1 byla pořád vybírána karta ck−1, tzn. pravděpodobnost karty ck

vůči ostatním klesala. Předpokládáme, že limitní hodnota pro karty
c1, c2, . . . , cu je rovna přibližně průměru hodnot v daných cyklech.
V rámci omezení paměťových nároků pro výpočet strategií pro HD-
Bridgek byly uvažovány pouze průměry přes 2 po sobě jdoucí cykly.

4) Podobně jako v 3) ovšem v uzlu u, pokud skončil cyklus, se přepisuje
pouze hodnota pro kartu ck jako průměr hodnot z právě ukončeného
cyklu. Hodnoty pro ostatní karty se přebírají z předchozího a následně
se provede normalizace.

Přiložený program LP.exe načítá hru zadanou ve strategické formě
(jako matice), nejprve spočítá optimální strategii simplexovou metodou
a následně jako 1 „uzelÿ bere celý vektor smíšené strategie ve strategické
formě. Program testuje metody 1) až 4). Na obrazovce jsou vypsány vždy
mezivýsledky po každé iteraci (pro další iteraci použijte Enter) a kumu-
lativní chyba přes všechny předchozí iterace (chyba iterace je počítána
podle věty 2.7).

Ukazuje se, že metoda 3) poskytuje znatelně přesnější výsledky než
metoda 1) v situacích, kdy optimální ekvilibriální strategie není čis-
tou strategií. Průměrováním se rychleji najde správný vzájemný poměr
strategií. Naopak, je-li optimální ekvilibriální strategie čistou strategií,
pak bude jako optimální protistrategie sA,i volena daná čistá strategie
a další průměrování v cA,i bude brzdit její dominanci nad ostaními (při
inicializaci mohla být zvolena totiž jiná čistá strategie). To je důsledek
přikládání větší váhy i na dřívější strategie pA,i (výsledky v cyklu).
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Věta 2.6. Posloupnost strategií {cA,i}i z metody 3) konverguje k opti-
mální ekvilibriální stratgii.

Důkaz. Posloupnost strategií {pi}i z metody 3) konverguje k optimální
ekvilibriální strategii z věty (Robinson) uvedené na začátku kapitoly
2.4.3. Z definice konvergence každá ze složek xpA,i,j konverguje k xp∞,j.
A tedy i

∑

l∈Ck,k→∞

xpl,j

|Ck|
→ xp∞,j. Neboli ∀l ≥ l0 |xpl,j − xp∞,j | < ε, l0 ≤

minCk => |(
∑

l∈Ck

xpl,j

|Ck|
)− xp∞,j| < ε.

Algoritmus 2.2. Nalezení optimální ekvilibriální strategie pro HDBrid-
gek v extenzivní formě hry (konečná sekvenční extenzívní hra pro dva
hráče s nulovým součtem, s neúplnou informací a vzájemně se překrýva-
jícími vnějšími signály, v extenzivní formě).

1) Inicializuj prvotní strategii cA,1 hráče A a cB,1 hráče B na libovolnou
čistou strategii podle pravidel HDBridgek.

2) V j-té iteraci zkonstruuj j-tý člen posloupností {cA,i}i a {cB,i}i po-
mocí algoritmu 2.1 a zmíněné metody 3).

Důkaz konečnosti a správnosti. Z konečnosti algoritmu 2.1, koneč-
nosti herního stromu a lineárního počtu operací v závislosti na velikosti
herního stromu a z konečného počtu iterací plyne konečnost algoritmu
2.2.

Pro počet iterací jdoucí do nekonečna algoritmus 2.2 nalezne optimální
ekvilibriální strategii pro HDBridgek podle věty 2.6.

Věta 2.7. Nechť v HDBridgek hráč A hraje strategii sA a hráč B
strategii sB, optimální čistá protistrategie hráče A proti sB je oA, op-
timální čistá protistrategie hráče B proti sA je oB. Nechť |zisk(sA, oB)−
zisk(sA, sB)| < εA a |zisk(oA, sB) − zisk(sA, sB)| < εB, pak zisk hráče
A i hráče B se nebude lišit o víc než o (εA + εB), než kdyby oba hráli
optimální ekvilibriální strategie.
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Důkaz. Pro sA = {xi}i a sB = {yj}j platí:

zisk(sA, oB) = min
j

∑

i

xiai,j ≤

≤
∑

i,j

xiai,jyj ≤

≤ max
i

∑

j

ai,jyj = zisk(oA, sB)

Pro libovolné optimální ekvilibriální strategie hráče A (qA = {vi}i) a
hráče B (qB = {wj}j) platí z výsledků (von Neumann) uvedených v kapi-
tole 2.2:

zisk(sA, oB) = min
j

∑

i

xiai,j ≤

≤ min
j

∑

i

viai,j = h = max
i

∑

j

ai,jwj ≤

≤ max
i

∑

j

ai,jyj = zisk(oA, sB)

kde h je hodnota hry.

Z věty plyne, že pokud nám bude stačit pouze dostatečně přesné při-
blížení optimální ekvilibriální strategie, stačí nám konečný počet iterací
algoritmu 2.2.

2.7 Rozšíření na reálný Bridge

Doposud jsme se zabývali hledáním optimální ekvilibriální strategie pro
HDBridge. Zkusme se zamyslet nad aplikací získaných výsledků na reálný
Bridge. Vzhledem k výpočetním nárokům pro nalezení strategie pro HD-
Bridgek zůstaneme v rovině teoretických úvah. Pro jednoduchost před-
pokládejme, že „stůlÿ bude vždy na pozici Sever.

Algoritmus popsaný výše lze lehce modifikovat na hru se třemi hráči.
Předpokládejme, že hrají tři hráči a stůl, přičemž jeden hráč (hlavní hráč)
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se snaží maximalizovat a dva hráči (obránci) se snaží minimalizovat zisk
hlavního hráče. Za stůl hraje hlavní hráč. Tato hra se od reálného Bridge
liší také tím, že karty stolu jsou známy všem hráčům již před výnosem
do prvního zdvihu. Rozdáním karet zde myslíme volbu karet stolu a
konfigurací zde myslíme rozdělení zbylých karet mezi tři hráče. Před-
pokládejme opět, že rozdání je dáno, konfigurace nikoliv. Proto strategie
hráčů musí zahrnovat předpis jak hrát pro libovolné karty, které dostane
(a které připouští dané rozdání). Protože obránci hrají spolu, tak i když
si nevidí do karet, můžeme se na ně dívat tak, že oba dva používají jednu
„strategiiÿ, kde součástí této strategie pro dané rozdání je jednak předpis
jak hrát na pozici Západ s konfigurací Ki,Západ a také jak hrát na pozici
Východ s konfigurací Kj,V ýchod. Při konstrukci optimální protistrategie
na hru soupeře by v modifikovaném algoritmu 2.1 oba dva obránci nez-
nali konfiguraci spoluhráče a museli by počítat se všemi možnými kon-
figuracemi a aktualizovat pravděpodonost konfigurací nejen podle hry
soupeře, ale i podle hry spoluhráče. Modifikovaný algoritmus 2.2 by opět
počítal jen se 2 strategiemi.

Uvažujme nyní hru, ve které první hráč (hráč po levici hlavního hráče)
vynáší kartu, aniž by znal karty stolu (t.j. nezná rozdání) a ihned poté
„stůlÿ vyloží karty. Na strategii pro hlavního hráče a „stůlÿ v této hře
se dívejme také jako na jednu „strategiiÿ, kde součástí této strategie pro
dané rozdání je předpis jak hrát na pozici Sever a jak hrát na pozici Jih.
První hráč (obránce, hráč se strategií linie Východ-Západ na pozici Zá-
pad) před vynesením první karty předpokládá, že všechna možná rozdání
karet, která jsou kompatibilní s jeho kartami, jsou stejně pravděpodobná.
Opět platí, že zná-li první hráč strategii linie Sever-Jih pro každé rozdání
karet, dokáže pro každou kartu spočítat střední hodnotu zisku přes
všechna rozdání a zahraje tedy pro něj nejlepší kartu. Ostatní hráči
budou vycházet z takovéhoto rozhodování prvního hráče při konstrukci
optimální protistrategie.

Uvažujme v dalším Bridge pro 4 hráče, v němž je licitace součástí hry,
nikoliv však licitační systém. Licitačním systémem zde rozumíme předpis,
který hráči říká, co má dělat pro libovolné karty, které má a libovolnou
historii licitování.

Pozn. Licitační systém v reálném Bridge obvykle nedefinuje akci hráče
pro každou historii licitování a každé karty, ale jen některé s ohledem
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na veliké množství dat, které by bylo zapotřebí na popis úplné licitační
strategie. Člověk by nebyl schopen si jej zapamatovat.

Nechť je tedy licitační systém každého hráče součástí pravidel hry. V tom
případě je celý průběh licitace jednoznačně dán rozdělením karet mezi
hráče. To nám také určí závazek a kdo bude vynášet do prvního zdvihu
(závazek určuje zisk). Jelikož licitační systém každého hráče je znám a
na začátku každý hráč může předpokládat náhodné rozdělení zbylých
karet mezi ostatní hráče, každý hráč může na konci licitace spočítat
pravděpodobnosti jednotlivých rozdělení karet mezi ostatní hráče. Na za-
čátku sehrávky „začnouÿ hráči hrát hru, která se ve všem podobá před-
chozí uvedené hře, jenom pravděpodobnosti rozdělení karet mezi ostatní
nejsou stejné, ale jsou známe (proto je opět možné zkonstruovat pro každé
rozdělení karet mezi hráče optimální protistrategii proti strategii linie
soupeřů a hledat optimální ekvilibriální strategie přes konvergenci přís-
lušné posloupnosti).

Poslední, o čem se v této kapitole zmíníme, jsou markovací pravidla.
V reálném Bridge se používají pro komunikaci mezi obránci. Tato
pravidla se používají v případech, kdy obránce může v daném tahu použít
více ekvilibriálních optimálních strategií a tedy, pokud se obránci předem
dohodnou, mohu volbou příslušné strategie předat spoluhráči nějakou
přídavnou informaci (například zda drží v ruce sudý nebo lichý počet
karet). Hráči mají právo se seznámit s markovacím systémem protihráčů
před začátkem hry.

Uvažujme například konfiguraci, ve které hráč na tahu drží v ruce mimo
jiné karty �2 3. Obě mu zaručují stejnou střední hodnotu zisku a tedy
zahrání �2 je v dané konfiguraci nerozlišitelné od �3 vůči výslednému
zisku.

Nechť je tedy markovací systém každého hráče součástí pravidel hry.
Tak jako v předchozím případu každý hráč může na začátku hry (lici-
tace) předpokládat náhodné rozdělení zbylých karet mezi ostatní hráče a
na konci licitace spočítat pravděpodobnosti jednotlivých rozdělení karet
mezi ostatní hráče. Na začátku sehrávky budou hráči hrát hru, která
se ve všem podobá předchozí uvedené hře, jenom pravděpodobnosti
zahrání karet mohou být jiné, jsou ovlivněny markovacím systémem, ale
jsou známe (opět lze zkonstruovat pro každé rozdělení karet mezi hráče
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optimální protistrategii proti strategii linie soupeřů a hledat optimální
ekvilibriální strategie přes konvergenci příslušné posloupnosti).

Teoreticky bychom mohli jít ještě dále a obdobně se zabývat hledáním
ekvilibriálního optimálního licitačního a markovacího systému.
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3. Implementační poznámky

3.1 Strategies

Program Strategies konstruuje jednotlivé protistrategie a počítá pos-
tupně 1 až n-tý člen posloupnosti {pA,i}i, {pB,i}i z kapitoly 2.6 metoda
1) a 1 až n-tý člen posloupnosti {cA,i}i, {cB,i}i z kapitoly 2.6 metoda
3), vše pro hru HDBridgek pro zadané rozdání. Pro velkou výpočetní
náročnost modelu 5 − 5 − 5 − 5 nadále v praktických výpočtech zůs-
taneme u modelu 4− 4− 4− 4. Pro model 5− 5− 5− 5 je možné spustit
výpočet programem Strategies5.

Datové struktury

Protože herní strom procházíme prohledáváním do hloubky, potřebu-
jeme kromě datové struktury pro strategie hráčů i datovou strukturu,
jež velikostí odpovídá hloubce stromu a pro každou úroveň je schopna
si zapamatovat informace o všech volbách, jež v daném kroku hráč
na dané úrovni může udělat. Informace, jež jsou známy před rekurzivním
sestupem do hlubších pater stromu se uchovávají na zásobníku (poli)
beforeStack. Informace, jež se získají z rekurze, se zapisují na zásobník
(pole) afterStack.

Oba postupně počítané členy posloupnosti {pA,i}i, {pB,i}i se pamatují
dohromady v jedné stromové struktuře ukládané do souboru (se jmé-
nem z proměnné options[optionsCurrent]->file P. Poslední členy
posloupnosti {cA,i}i, {cB,i}i se pamatují obdobně (options[optionsCur
rent]->file C strategy), navíc se při výpočtu uchovávají pomocné in-
formace (aktuální počet členů cyklu a součet jejich hodnot) v obdobných
stromových strukturách (ukládaných do souborů options[optionsCur
rent]->file C nominators a options[optionsCurrent]->file C no
deinfo).

Indexy do těchto stromových struktur se počítají při průchodu herním
stromem, aby se ušetřilo co nejvíce místa. Není tedy možné přímo na-
jít pro zadanou historii a nějakou zvolenou konfiguraci její rozdělení
pravděpodobností na zbylých kartách v daném uzlu, ale je potřeba spočí-
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tat index daných buněk průchodem herního stromu do hloubky od za-
čátku až ke hledané historii. Před počítáním strategie pro nové rozdání
nebo jen jiný závazek, jinou barvu trumfů nebo jinou rozhodovací funkci
pro zisk (viz kapitola 2.1) je nutné zahrnout do akcí v parametru Stra
tegiesAction v konfiguračním souboru kromě akce ACTION COMPUTE
(číselně 2) i akci ACTION COUNT (číselně 1), aby se nejprve zjistila ve-
likost příslušné struktury.

Dojde-li během hry k situaci, že pro hlavního hráče je přípustná už pouze
jedna konfigurace a stejně tak pro obránce, žádné pravděpodobnosti se již
v datové struktuře neuchovávají. Nejlepší zahratelná karta se jednoduše
určí algoritmem minimax.

Pozn. Obecně lze jen velmi těžko určit, kdy k této situaci dojde, a proto
i když herní strom má všude stejnou délku od kořene k listům, datová
struktura pro strategii obecně nemá stejnou „hloubkuÿ.

Průběh výpočtu

Program v proceduře main nejprve načte parametry z konfiguračních
souborů a příkazového řádku, včetně rozdání karet, vytvoří všechny
možné konfigurace pro linii Sever-Jih a pro linii Východ-Západ a začne
iterativně počítat. V každé iteraci program spočítá strategie pro všechny
možné konfigurace pro dané rozdání. Výpočet končí dosažením zadaného
počtu iterací (parametr maxIterations).

Výpočet jedné iterace spouští procedura walkStrategyTree. Tato proce-
dura pouze nastaví iniciální hodnoty a spustí generátor platných historií,
proceduru generatePlays. Rekurzivní procedura generatePlays počítá
v krocích odpovídajících jednotlivým tahům hry. Určí pomocí funkce
prepairMoves všechny přípustné tahy aktuálního hráče v aktuálním
stavu, zavolá „uživatelsky definovatelnou funkciÿ foundPrefixBefore
před dalším prohledáváním do hloubky a po rekurzivním prohledání
všech přípustných tahů zavolá další „uživatelsky definovatelnou funkciÿ
foundPrefix. Při počítání příslušného členu posloupnosti {pX,i}i,
{cX,i}i je nejdůležitější právě zmíněná „uživatelsky definovatelná funkceÿ
foundPrefix, jež implementuje výpočet algoritmu 2.1 v každém uzlu.
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Další informace

Další informace viz komentáře datových struktur v hlavičkových sou-
borech, komentáře v kódu a komentáře u jednotlivých funkcí. Program
je napsán v C++ ve Visual Studio 2003 a byl testován na Windows XP
Professional a Windows 2003 Server.

3.2 PlayCounter

Program PlayCounter zjišťuje počet všech platných úplných historií
hry, tzn. průběhů hry HDBridge od počátku hry až k aktuálnímu tahu.
Program PlayCounter zjišťuje tento počet v modelu X − X − X − X
pro pevné X ≤ 5 pro trumfové a beztrumfové závazky. V dalším,
pokud nebude uvedeno jinak, vyšetřujeme počet platných úplných his-
torií pro model 5− 5− 5− 5.

Optimalizace při prohledávání do hloubky

Počet historií zjišťujeme jejich generováním při průchodu do hloubky
herním stromem. Program PlayCounter pracuje podobně jako pro-
gram Strategies s generátorem generatePlays, pouze navíc používá
hashovací tabulky přes objekt CHashTable a liší se také v „uživatelsky
definovatelných funkcíchÿ.

Počítáme-li pouze platné historie, můžeme využít také symetrie jed-
notlivých barev, mají-li příslušné barvy stejný počet karet. Uvědomme
si, jak probíhá hra. Uvažujme beztrumfový závazek. Hráč, jenž byl úplně
první na výnosu, určoval první kartu historie hry. Ať už zvolí kartu
jakékoliv barvy, v modelu X − X − X − X budou existovat vždy 4
podobné historie. Tyto historie se budou lišit mezi sebou jen tím, že tam,
kde v jedné historii hrál hráč například piky, tam v druhé historii byly
hrány srdcové karty stejné hodnoty. Na výnosu nám tedy stačí zjišťovat
počet platných historií jen pro jednu barvu. Druhý hráč na tahu má dvě
možnosti. Pokud mu to pravidla umožňují, může hrát buď kartu té samé
barvy, jako hrál předchozí hráč, nebo kartu jiné barvy. Hráči dále v pořadí
stojí před stejným rozhodováním. Pokud jim to pravidla umožňují mo-
hou buď hrát kartu v některé z již tažených barev, nebo zahrát kartu
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nové barvy. U karty nové barvy už nezáleží, jaké konkrétní barvy je.
Lepší kódování než kódovat první barva=piky, druhá barva=srdce, atd.,
je kódovat jednotlivé barvy podle pořadí, v němž se ve hře objevily.
První barva tedy bude barva karty výnosu, druhá barva bude barva první
karty odlišné barvy od barvy karty výnosu, třetí barva bude barva první
zahrané karty v barvě odlišné od předchozích dvou barev, atd. Máme-li 4
barvy stejné délky, pak při takovémto kódování můžeme příslušný počet
historií vynásobit počtem všech permutací na 4 barvách, a tedy jsme
vlastně urychlili výpočet 4! = 24 krát. Pokud ne všechny barvy obsahují
stejný počet karet, pak můžeme využít symetrií jen mezi barvami, jež
obsahují stejný počet karet. S rostoucí odlišností délek souboru barev
(počtem karet v každé z barev) výrazně klesá počet symetrií.

V trumfových závazcích je samozřejmě trumfová barva od počátku
odlišná od ostatních barev. Hráč v prvním tahu volí, jestli vynést kartu
trumfové barvy nebo kartu jiné barvy. Ostatní hráči se rozhodují, jestli
zahrát kartu v některé z předchozích barev, v barvě trumfů nebo kartu
nové barvy.

Při počítání platných historií samozřejmě využíváme také hashování.

Hashovací tabulky

Klíčovou otázkou je, jak zvolit hashovací funkci a případně jestli je možné
najít nějaké jednoduché perfektní hashování. Hashování můžeme použít i
víceúrovňově a nadále tak zrychlit průběh výpočtů s tím, že ale budeme
potřebovat větší prostor pro hashovací tabulky.

Každá pozice je udána jednak tím, jaké karty mají hráči v ruce, jednak
historií hry. Pro danou pozici ve hře si v hashovací tabulce budeme
pamatovat, kolik má příslušných platných rozšíření (pokračování) až
do vytvoření úplné historie hry. Protože počítáme pouze počet platných
úplných historií hry, z předchozí historie hry plynou následující důležité
údaje:

• karty, jež byly odehrány

• karty, jež hráči určitě nemohou mít (vždy musí přiznávat barvu)
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• barva výnosu

• kdo již odehrál do aktuálního zdvihu a kdo nikoliv

Abychom se vyhnuli kódování barvy výnosu a kódování, kdo již odehrál
do aktuálního zdvihu, budeme uvažovat hashování jen na úrovních,
na nichž se vynáší do zdvihu. Nejjednodušším způsobem, jak zakó-
dovat takový stav, je pro každého z hráčů si pamatovat, jaké všechny
karty může mít neboli každý stav kódovat indexem velikosti 4.20 bitů
(u každého ze 4 hráčů bychom si pamatovali, jaké ze 20 karet pro model
5 − 5 − 5 − 5 může mít). To by nám dávalo index obrovských 80 bitů.
Kódování, ve kterém si pamatujeme pro každou kartu, který z hráčů ji
drží, vyjde nastejno, protože musíme počítat s tím, že tuto kartu může
držet kdokoliv, tedy v některých platných průbězích ji bude mít první
hráč, v jiných druhý hráč, nebo třetí, čtvrtý. Může ji jakoby držet více
hráčů najednou. A tedy opět bychom kódovali 80-ti bitovým indexem.
Jak bylo uvedeno výše, podstatný je ale také fakt, jakou barvu příslušný
hráč již nemůže mít, což nám říká, že nemůže mít ani jednu kartu této
barvy. Může-li mít hráč příslušnou barvu, pak naopak může mít libovol-
nou ještě neodehranou kartu dané barvy, protože zjišťujeme pouze počet
všech platných úplných historií. V indexu nám tedy stačí si pamatovat:

1) pro každou barvu každého hráče, jestli ji může nebo nemůže mít

2) všechny karty, jež byly odehrány

Pro 4 hráče a 4 barvy pro 1) stačí 4.4 = 16 bitů, pro 20 karet modelu
5− 5− 5− 5 pro 2) stačí 20 bitů, dohromady hashovací klíč o velikosti
36 bitů.

Počítáme-li pouze platné úplné historie, pak kromě hráče na tahu (pro
nás na výnosu do zdvihu) na pořadí ostatních hráčů, ať už spoluhráče
nebo protihráčů, nezáleží, jsou to prostě jen nějací jiní hráči. Jak již bylo
uvedeno výše, provádíme hashování jen na úrovních, na nichž se vynáší
do zdvihu, a nemusíme ani hráče rozlišovat na ty, jež ještě neodehráli
v aktuálním zdvihu, a ty, co již hráli. Kódujeme-li tedy u každého hráče
4 bity, jestli může nebo nesmí mít karty příslušné barvy, pak přiřadit
tuto hodnotu ke správnému hráči je důležité jen pro hráče na výnosu.
U ostatních hráčů to není podstatné, protože jsou zaměnitelní. Pokud
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například druhý hráč v pořadí po hráči na výnosu nemá piky a ostatní
dva je mají (hráče na výnosu nepočítáme), tak počet platných historií
hry bude stejný jako v případě, že piky nemá třetí hráč a ostatní dva
je mají. Podíváme-li se na kódování, zda druhý, třetí a čtvrtý hráč mají
nebo nemají karty jednotlivých barev jako na čísla ve dvojkové soustavě
od 0 do 15, můžeme je setřídit do neklesající posloupnosti. Například stav
s kódováním barev 4, 12, 3 je pro nás ekvivalentní se stavem 3, 4, 12.
Pokud bychom se snažili najít pořadí příslušné posloupnosti mezi všemi
neklesajícími posloupnostmi, místo 16 bitů pro kódování, zda hráči mají
nebo nemají příslušnou barvu, si vystačíme s méně bity. Pamatujeme-li
si v klíči jen pořadí příslušné trojprvkové neklesající posloupnosti čísel
0 . . . 15, vejdeme se do 10 bitů (všech takových posloupností je 816). 4
bity potřebujeme pro kódování barev u hráče na tahu/na výnosu, dohro-
mady tedy potřebujeme 14 bitů pro 4 hráče a 4 barvy (a celkový klíč
tedy 34 bitů).

Pozn. Je třeba zdůraznit, že se snažíme spočítat pouze počet platných
úplných historií. Pokud bychom se snažili spočítat například počet zd-
vihů, jež uhraje daná linie, pak kromě kódování pro hráče na tahu (pro
nás na výnosu) by bylo podstatné také kódování u spoluhráče tohoto
hráče. Protivníci by ale byli stále zaměnitelní.

Pro lepší kódování odehraných karet se nabízí využít toho, že některé
karty jsou ekvivalentní vůči výhře ve zdvihu. V konkrétní situaci ve
hře jsou důležité pouze vztahy mezi zbývajícími kartami stejné barvy.
Zůstaly-li v pikách ve hře jen karty �AJ2, pak počet platných historií
bude stejný, jako kdyby zůstaly jen �954 nebo �432. Budeme tedy
hashovat pouze pozice, jež se liší počtem karet zbývajících v dané barvě.
U každé barvy si budeme v klíči pamatovat počet zbývajících karet, k če-
muž potřebujeme pro model 5− 5− 5− 5 maximálně 4. log 5 = 12 bitů.
Pro hashovací tabulku pro model 5−5−5−5 tedy budeme potřebovavat
klíč o velikosti 14 + 12 = 26 bitů.

Model 6-6-6-6

Program PlayCounter je možné jednoduše upravit ve zdrojových
kódech tak, aby spočítal počet všech platných her i ve větším modelu,
například 6−6−6−6. Chceme-li počítat v jiném modelu než 5−5−5−5,
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musíme upravit počet karet. V souboru Cards.h je třeba změnit konstantu
CARDCOUNT udávající počet karet každé barvy a přidat nové karty jako
konstanty. Bitové reprezentace konstant všech karet musí být disjunktní.
Zadané konstanty musí splňovat podmínku, že má-li jedna karta dané
barvy vyšší hodnotu než karta druhá ve stejné barvě, pak jí přiřazená
konstanta musí být také větší než konstanta přiřazená druhé kartě. Na ve-
likostech konstant pro karty různých barev nezáleží. Karta CARD S A musí
mít nejvyšší hodnotu konstanty ze všech karet. Dále musíme upravit kon-
stanty SPADECARDS, HEARTCARDS, DIAMONDCARDS, CLUBCARDS, aby obsa-
hovaly jen platné karty. Protože program nikde používané karty nevyp-
isuje, nemusíme se zabývat operátory pro konverzi z a do typu (char *).
Pro model 6 − 6 − 6 − 6 je (6.4)! více než 264, neboli očekávaný počet
platných her nejsme schopni uložit do 64 bitového čísla, musíme tedy
také vytvořit nový aritmetický typ pro počítání s takto velikými čísly a
tento typ použít všude namísto typu TYPE INT64. U hashovacích tabulek
je potřeba odhadnout, jak velké hodnoty musí hashovat, a na základě
toho nastavit jejich parametr CHashTable::hashItemSize nastavovaný
přes konstruktor. Před samotným výpočtem je nutné mít připravenou
hashovací tabulku odpovídající velikosti vyplňenou nulami. Pokud bude
mít hashovací tabulka menší než požadovanou velikost, výpočet se pouze
zpomalí kvůli zahazování spočítaných hodnot s vysokým hashovacím
klíčem.

Další informace

Další informace viz komentáře datových struktur v hlavičkových sou-
borech, komentáře v kódu a komentáře u jednotlivých funkcí. Program
je napsán v C++ ve Visual Studio 2003 a byl testován na Windows XP
Professional a Windows 2003 Server.

50



4. Přiložené programy a spočítané výsledky

Součástí diplomové práce je několik programů. Programy byly testovány
pod Windows XP Professional a pod Windows 2003 Server.

4.1 PlayCounter

Program PlayCounter přesně počítá všechny platné úplné historie hry
HDBridge pro model X − X − X − X . Ze spočítaných výsledků se dá
snadněji odhadnout, který model je ještě výpočetně únosný pro iterativní
počítání optimální ekvilibriální strategie. Dosažené výsledky udávají tab-
ulky 4.1 až 4.4.

Počet platných Počet platných

n historií hry historií hry/(4n)!

5 14 162 967 106 560 000 (1, 416.1016) 5, 821.10−3

4 762 449 117 184 (7, 624.1011) 3, 644.10−2

3 86 158 080 (8, 616.107) 1, 799.10−1

2 23 040 (2, 304.105) 5, 714.10−1

1 24 1

Tabulka 4.1 Beztrumfové závazky

Počet všech rozdání hry Průměrný počet platných

n HDBridge pro n−n−n−n historií na 1 rozdání

5 184 756 76 657 684 224 (7, 67.1010)

4 12 870 59 242 356

3 924 93 245

2 70 329

1 6 4

Tabulka 4.2 Beztrumfové závazky

Výpočty byly počítány na strojích s procesory Athlon XP 2500+ a Intel
Pentium 4 2,4 GHz a pro model 5−5−5−5 výpočet trval řádově několik
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Počet platných Počet platných

n historií hry historií hry/(4n)!

5 10 162 774 045 440 000 (1, 016.1016) 4, 177.10−3

4 636 533 157 888 (6, 365.1011) 3, 042.10−2

3 79 354 080 (7, 935.107) 1, 657.10−1

2 23 040 (2, 304.105) 5, 714.10−1

1 24 1

Tabulka 4.3 Trumfové závazky (piky jako trumfy)

Počet všech rozdání hry Průměrný počet platných

n HDBridge pro n−n−n−n historií na 1 rozdání

5 184 756 55 006 462 824 (5, 50.1010)

4 12 870 49 458 676

3 924 85 881

2 70 329

1 6 4

Tabulka 4.4 Trumfové závazky (piky jako trumfy)

desítek minut. Další nápovědu k ovládání programu získáte spuštěním
programu s parametrem --help.

4.2 Strategies

Program Strategies konstruuje jednotlivé protistrategie a počítá pos-
tupně 1 až n-tý člen posloupnosti {pA,i}i, {pB,i}i z kapitoly 2.6 metoda
1) a 1 až n-tý člen posloupnosti {cA,i}i, {cB,i}i z kapitoly 2.6 metoda
3), vše pro hru HDBridgek pro zadané rozdání v modelu 4 − 4 − 4 − 4.
Pro model 5−5−5−5 je možné spustit výpočet programem Strategies5.

Na přiloženém CD je 250-tý člen posloupnosti {pA,i}i, {pB,i}i z kapi-
toly 2.6 metoda 1) a posloupnosti {cA,i}i, {cB,i}i z kapitoly 2.6 metoda
3), vše pro hru HDBridgek pro rozdání s indexem 9527 (A|B =�AQJ �KQJ �K �A |�K �A�AQJ �KQJ) v modelu 4− 4− 4− 4.
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V tabulce 4.5 a 4.6 je zobrazen počet platných historií pro náhodně vy-
braná rozdání. Index rozdání odpovídá pořadí kombinace výběru karet.
Spočítání velikosti datové struktury pro rozdání z modelu 5− 5− 5− 5
trvalo na 2GHz dvouprocesorovém stroji cca 17-24 hodin.

Index Barva Počet platných Počet buněk

rozdání trumfů historií hry strategie

0 bez trumfů 371 589 120 972 028 632

1 bez trumfů 162 425 088 418 279 130

152 bez trumfů 142 770 240 357 988 622

723 bez trumfů 49 618 080 117 225 665

1 582 bez trumfů 38 848 896 91 792 036

2 385 bez trumfů 28 064 000 61 250 520

3 842 bez trumfů 41 508 720 96 649 997

4 800 bez trumfů 50 835 456 126 298 384

5 200 bez trumfů 28 729 728 64 634 489

7 023 bez trumfů 41 058 144 96 254 949

9 527 bez trumfů 38 863 296 91 814 068

10 142 bez trumfů 29 499 392 64 649 592

12 006 bez trumfů 52 690 608 125 266 289

3 200 � 37 027 272 84 309 234

4 000 � 39 145 968 89 661 289

9 527 � 35 146 080 84 086 398

Tabulka 4.5 Údaje pro model 4− 4− 4− 4

Index Barva Počet platných Počet buněk

rozdání trumfů historií hry strategie

23 942 bez trumfů 81 559 153 152 193 161 082 434

101 327 bez trumfů 33 199 842 144 71 980 707 500

51 499 bez trumfů 47 483 451 072 110 121 699 740

Tabulka 4.6 Údaje pro model 5− 5− 5− 5
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Program načítá parametry z konfiguračních souborů nebo z příkazového
řádku a počítá iterativně jednotlivé členy posloupností. Informace
o průběhu výpočtu se logují do souborů result.txt, result.ok, result-
finalprob.txt. Výpočet je možné mnoha způsoby parametrizovat a výz-
nam jednotlivých parametrů je možné zjistit z nápovědy vyvolatelné
příkazem Strategies --help.

4.3 StrategyBrowser

Program StrategyBrowser slouží pro prohlížení jednotlivých soubo-
rů strategií. Pomocí tohoto programu je také možné si přes příkazovou
řádku zahrát hru HDBridge, zahrát si proti načtené strategii nebo nechat
hrát strategie proti sobě. Kontextovou nápovědu pro konkrétní situaci
v tomto programu obdržíte kdykoliv zadáním příkazu ’?’. Program
pracuje se strategiemi v modelu 4− 4− 4− 4. Pro model 5− 5− 5− 5
je určen program StrategyBrowser5.

4.4 LP

Přiložený program LP načítá hru zadanou ve strategické formě (jako
matice), nejprve spočítá optimální strategii simplexovou metodou a
následně počítá podle metod 1) až 4) z kapitoly 2.6. Jako 1 „uzelÿ bere
celý vektor smíšené strategie ve strategické formě. Na obrazovce jsou
vypsány vždy mezivýsledky po každé iteraci (pro další iteraci použijte
Enter) a kumulativní chyba přes všechny předchozí iterace (chyba iter-
ace je počítána podle věty 2.7).
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Závěr

Diplomová práce se snažila teoreticky popsat hru Bridge, její vnitřní
principy, závislosti, důvody používání doplňkových konvencí mezi hráči.
Byl zkonstruován její zjednodušený model, hra Half-dummy Bridge, jako
jednoduchý model pro konečné sekvenční extenzivní hry pro dva hráče
s nulovým součtem, s neúplnou informací a vzájemně se překrývajícími
vnějšími signály. Na tomto modelu byl navržen a implementován algorit-
mus pro nalezení optimální protistrategie proti dané strategii. Byl imple-
mentován algoritmus Brown-Robinson pro hledání optimální ekvilibriální
strategie pro jednu hru a dále navrženo a implementováno jeho rozšíření.
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Příloha A: Používané heuristické algoritmy

A.1 Plánovací systémy

Nejstarším přístupem aplikovaným pro vytvoření počítačového pro-
gramu pro hru Bridge bylo použití plánovacích a expertních systémů.
Zjednodušeně řečeno byla snaha převést metody a postupy, jež používá
člověk při hraní Bridge do algoritmů a implementovat je v programu. Přís-
lušný plánovací (expertní) systém rozkládal úkoly na stále menší a menší
podúkoly až na jednotlivé primitivní úlohy a ty byl schopen vykonat
přímo. Systém obsahoval znalostní bázi s takzvanými metodami. Každá
metoda popisovala, jak rozložit nějaký úkol na seznam podúkolů. Tyto
metody také obsahovaly seznam omezujících podmínek, jež omezovaly
použití příslušné metody a kladly nějaké další podmínky na rozložené
podúkoly a vytvářely vztahy mezi těmito podúkoly. Příslušný expertní
systém dostal úkol a snažil se najít metodu, použitelnou na tento úkol a
nebo jej rozložit na podúkoly. Pokud později narazil na vzájemně protik-
ladné požadavky, vrátil se zpět v hierarchii úkolů a hledal jinou použitel-
nou metodu.

Konkrétní implementace ([Smit98]), jež dosáhla snad nejlepších výsledků,
používala takzvaný HTN planning expertní systém a byla známa jako
Tignum 2, jakožto nadstavba programu Bridge Baron. Pro reprezentaci
různých taktických schémat sehrávky Tignum 2 používal struktury
podobné HTN metodám, ale uzpůsobené nejistotě rozložení karet u pro-
tihráčů. Tignum 2 používal množiny stavových informací pro reprezentaci
karet, u nichž hlavní hráč znal jejich polohu, a takzvané belief functions
pro reprezentaci pravděpodobnosti přiřazené k poloze ostatních karet.
Tignum 2 používal také metody, jež se vztahovaly k možným příčinám
hry protivníků. Tignum 2 rozkládal příslušné úkoly do lineárně uspořá-
daných seznamů podúkolů.

Metoda impasu při hře v Bridge je jednoduchý princip, jak se snažit
v rozložení na obrázku A.1 uhrát dva zdvihy.

Je-li Jih na výnosu, záleží na tom, kde je umístěn pikový král. Drží-
li pikového krále Západ, Jih vynese libovolnou kartu, pokud Západ
přidá do zdvihu krále, Jih ze stolu přidá eso, jinak přidá dámu. Drží-
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Obrázek A.1 Konfigurace karet pro Impas.

li pikového krále a další pikové karty Východ, není možné získat dva
zdvihy. Neboli v této situaci můžeme uhrát dva zdvihy s padesátipro-
centní šancí. V daném příkladu nezáleží na hodnotě karet 2 a 3, místo
nich může mít Jih v ruce jakoukoliv jinou kartu stejné barvy (až na krále,
samozřejmě).

Horní část obrázku A.2 ukazuje, jak příslušný algoritmus aplikuje metodu
impasu na konkrétní rozložení karet. Zde se Západ (hlavní hráč) snaží im-
pasovat, použít metodu zahrání vyšší karty až po hráči, jenž by měl držet
vysokou kartu, konkrétně impasovat pikovou královnu s kartami KJ74
oproti A2. Má-li tuto kartu Sever, ale nezahraje-li ji po vynášené nízké
pikové kartě, potom bude Východ (stůl) schopen vyhrát zdvih pikovým
klukem.

Celý obrázek A.2 a obrázek A.3 zobrazuje herní strom, jenž je výsledkem
aplikování příslušných metod na konkrétní případ. Tento strom je výsled-
kem použití jednotlivých plánů a jejich seřazení v pořadí, ve kterém se ob-
jevují. Hlavní hráč má možnost volit mezi metodou impasu a metodou
hraní shora, neboli postupně zahrát vysoké karty a doufat, že kromě
pikové dámy má příslušný hráč nanejvýš jednu pikovou kartu navíc, což
může zajistit vyhrání dalšího zdvihu pikovým klukem. Počet větví ve vy-
generovaném stromě neodpovídá počtu použitelných tahů hráče (přípust-
ných podle pravidel) tak, jako by to bylo v obvyklém stavovém herním
stromu, ale odpovídá počtu různých taktických schémat, jež může přís-
lušný hráč použít. Expertní systém nezkouší všechny karty protivníka,
jen karty reprezentující nějakou podmínku taktického plánu, například�3 ve smyslu „malá piková kartaÿ, protože pravděpodobnosti úspěchu
příslušné metody jsou již součástí jejího popisu. Toto vede k menšímu
faktoru větvení a mnohem menšímu prohledávanému stromu. Systém je
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Obrázek A.2 Taktické plány pro volbu karty.

IMPAS
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Obrázek A.3 Ohodnocení jednotlivých větví taktických plánů.

tak schopen snadněji ohodnotit jednotlivé větve stromu a zvolit kartu.

Takovýto přístup dříve používaný i v prvotních šachových programech
se neosvědčil ani při hraní Bridge a pozdější programy, jež využívaly sílu
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a rychlost počítače a snažily se procházet všechny možnosti stavového
herního stromu, porážely programy založené na plánovacích a expertních
systémech ([Gins01]). Představme si pozici na obrázku A.4.�−�−�A K�−�T�A�−�− S

N

W E

�A Q�−�−�−�K J�−�−�−

Obrázek A.4 Konfigurace karet pro koncovku I.

Prořezáváním stavového herního stromu a jeho analýzou zjistíme, že jed-
inými kartami, jež vyhrají zdvihy z důvodu své hodnoty, jsou pikové eso,
král a dáma. Toto způsobí zobecnění předchozího příkladu na konfiguraci
na obrázku A.5.

kde x značí libovolnou kartu v příslušné barvě. Toto nahrazení garan-
tuje, že jakákoliv pozice, jež je jeho instancí, zaručuje stejný výsledek
jako originální pozice. Takovéto nahrazení se z jiného úhlu pohledu
může jevit jakoby plánem pro programy používající plánovací nebo ex-
pertní systémy. Prořezávání stavového herního stromu s jeho analýzou a
uchováváním takovýchto nahrazení nám ale navíc zaručuje, že objevíme
všechny obecné případy. Na rozdíl od plánovacích a expertních systémů,
jež jsou schopny pracovat pouze s metodami, jež do nich vložil člověk.
Některé z metod se mohou překrývat a jejich výsledek se pak vzájemně
(často složitě) ovlivňuje. Prořezávání herního stavového stromu a jeho
analýza zajistí správný výsledek i v takovém případě na rozdíl od expert-
ního systému. Proto můžeme považovat prohledávání stavového herního
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Obrázek A.5 Konfigurace karet pro koncovku II.

stromu jako zobecněný expertní systém, jenž obsahuje úplně všechny
použitelné metody a dokáže mezi nimi rozhodnout a správně je vyhod-
notit.

A.2 Rozklad na double-dummy problémy

Řešíme-li hledání optimální strategie pro Bridge, běžně (např. v [Gins01])
se v literatuře uvádějí dva problémy. Hledání stategie pro Bridge podle
pravidel popsaných dříve je takzvaný single-dummy problém. Pokud jsou
známy karty ještě jednoho z protihráčů, kromě karet vyložených na stole,
jedná se o double-dummy problém, to znamená hledání optimální strategie
pro Bridge hraný z otevřených karet. V double-dummy problému všichni
hráči mají všechny informace, jedná se o hru s úplnou informací. Stavový
prostor pro double-dummy problémy je výrazně menší než stavový pros-
tor pro původní single-dummy problém. První programy snažící se řešit
hraní Bridge procházením celého stavového prostoru a řešit single-dummy
problém převáděly tento problém na více problémů double-dummy.

Příslušný algoritmus rozkladu na double-dummy problémy vypadal tak,
že hráč, jenž plánoval sehrávku a znal pouze svoje karty a karty ležící
na stole, vygeneroval všechna možná rozložení karet u obránců, spočítal
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optimální strategii pro příslušný double-dummy problém a zvolil kartu,
jež zajišťovala výhru v co možná největším počtu rozložení. Programy za-
ložené na takovémto algoritmu dosahovaly nesrovnatelně lepších výsledků
než programy založené na expertních systémech. Tento algoritmus v sobě
ale obsahoval nebezpečné teoretické chyby ([Fran01]). Pokud hráč volil
kartu podle řešení double-dummy problémů, docházelo k takzvanému
míchání strategií, nebo-li hráč mohl zvolit kartu, jež nebyla součástí
optimální strategie pro single-dummy problém. Často se tak stávalo
při rozhodování, ve kterém bylo možné rozhodnutí odložit dále. Hráč
musel buď vybrat kartu, jež mohla vést k optimální strategii pro single-
dummy problém, nebo mohl volit kartu, jež odložila příslušné rozhod-
nutí, a protože všechny strategie počítal z double-dummy problémů, tak
v pozdějších rozhodnutích již chybně předpokládal, že zná rozložení karet
u protivníka, což mohlo vést k upřednostnění takovéto karty.�A J x x x

?

S

N

W E ?�K T x x

Obrázek A.6 Míchání strategií I.

V rozložení na obrázku A.6 si hráč může vybrat, jestli zahraje impas
na dámu proti některému z protihráčů, což vede k pravděpodobnosti
úspěchu něco přes 50 %, a nebo bude hrát shora karty �AK a bude
doufat, že kromě dámy má příslušný obránce ještě nanejvýš jednu kartu
v dané barvě, což vede k pravděpodobnosti přes 60%. Abychom si vše
ještě lépe demonstrovali na konkrétním příkladu při hře, předpokládejme
situaci na obrázku A.7.

Předpokládejme, že hlavní hráč (Jih) potřebuje uhrát ještě 7 zdvihů,
trefy, 7 kár, 3 pikové karty a 1 srdce už jsou odehrány. To znamená
v pikách mají obránci ještě 4 karty, v srdcích 5 karet a v kárech také 5.
Nechť je na výnosu do zdvihu Západ a vynáší kárového kluka. Nyní hraje
Sever. Sever již nemá žádná kára a musí se zbavit jedné z malých karet.
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�A J x�A K Q x�−�−

?

S

N

W E ?�K T x�x x x�A�−

Obrázek A.7 Míchání strategií II.

Volí tedy mezi odhozem malého srdce a malé piky. Odhodí-li malou piku,
bude se muset snažit získat jeden ze zdvihů na malou srdci a tedy bude
muset zahrát postupně eso, krále a dámu srdcovou a doufat, že srdce
se u obránců nedělí hůře než 3− 2. Pravděpodobnost uhrání potřebného
zdvihu na malou srdci je (

(

5
2

)

+
(

5
3

)

)/25 = 62, 5%, neboli všech možných
rozložení pěti karet mezi Západ a Východ je 25 a Východ má dvě karty
v

(

5
2

)

rozloženích a tři karty v
(

5
3

)

rozloženích. Odhodí-li malou srdci,
pokusí se získat další zdvih zahráním impasu na některého z obránců.
Jaká je pravděpodobnost úspěchu? Předpokládejme, že si vybere zahrát
impas proti Východu. Všechna možná rozložení karet vypadají násle-
dovně:

1 : Qxxxx −

2 : Qxxx x

3 : Qxx xx

4 : Qx xxx

5 : Q xxxx
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6 : − Qxxxx

7 : x Qxxx

8 : xx Qxx

9 : xxx Qx

10 : xxxx Q

Impas proti Východu bude úspěšný v případech 6 až 10. Protože má
hlavní hráč k dispozici jak eso tak krále, může nejdříve zahrát krále
pikového a pojistit se i proti rozložení 5. Výsledná pravděpodobnost tedy
vychází 1/2 + 1/25 = 56, 25%, neboli impas uspěje v polovině případů,
to znamená v případech, kdy je dáma u Východu a ještě v jednom jed-
iném případu, kdy Západ má pouze pikovou dámu a Východ ostatní piky.
Pokud ale použijeme dříve popsaný algoritmus, dojde k míchání strate-
gií. Odhodí-li Sever malou srdci, následně se budou další strategie počí-
tat z double-dummy problémů, tedy z otevřených karet a v otevřených
kartách Jih vždy zahraje impas proti správnému obránci, a tedy im-
pas bude mít mylnou stoprocentní účinnost. Neboli Sever v tomto pří-
padě odložil rozhodnutí, proti kterému z hráčů zahraje příslušný impas,
a na základě špatného předpokladu, že nadále již bude znát rozložení
karet u obránců, zavrhl lepší strategii v tomto konkrétním případě.

A.3 Algoritmus používaný v programu GIB

Výše uvedený algoritmus z kapitoly A.2 v prvních verzích používal také
program GIB, jenž několikrát vyhrál mistrovství světa v Bridge hraném
pouze počítačovými programy. V pozdějších verzích se s mícháním strate-
gií jeho autor vypořádal rozšířením stavového herního stromu ([Gins01]).
Jednotlivé uzly už nejsou ohodnoceny jen počtem uhratelných zdvihů,
ale dvojicí (p, Z), p, Z ⊂ S, kde S je množina všech možných konfigu-
rací obránců (možností jak mohou být rozloženy karty u obránců), p jsou
všechny konfigurace, proti kterým lze uhrát příslušný závazek v tomto
stavu, a Z jsou všechny konfigurace, jež jsou v souladu s pravidly a
dosavadním průběhem hry.

• Kořen stromu je (p0, Z0), kde p0 je hledaná množina konfigurací,
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pro něž lze uhrát závazek, a Z0 je totožná s S.

• Větve do následujících stavů jsou definovány takto:

• Je-li na tahu hlavní hráč (hráč maximalizující počet zdvihů),
uzly jsou vytvořeny vygenerováním všech možných tahů hlavního
hráče a množina Z zůstává nezměněna.

• Je-li na tahu obránce (hráč minimalizující počet zdvihů pro hlav-
ního hráče), uzly jsou vygenerovány pro všechny karty c, jež
jsou přípustné alespoň v jedné konfiguraci, a pro každý z nich
je z množiny Zn zkonstruována množina Zn+1 vyřazením konfig-
urací, jež nejsou v souladu se zahranou kartou.

• U koncových uzlů byly odehrány všechny karty, a tedy korespondují
s konkrétními situacemi s ∈ S, protože poloha všech karet je již
známa. Pokud hlavní hráč uhrál svůj závazek, p je rovno S (množina
všech možných rozložení v kořenu celého herního stromu). Pokud
hlavní hráč nesplnil svůj závazek, hodnota je rovna S \ s.

• Funkce pro minimalizaci a maximalizaci jsou pro množiny konfigurací
U, V ⊂ S následovně:

• f+(U, V ) = U ∪ V pro maximalizaci

• f−(U, V ) = U ∩ V pro minimalizaci

Počítají-li se hodnoty p postupně rekurzivně od koncových uzlů směrem
k vrcholu, kořenu stromu, je možné zjistit hodnotu p0 v kořenu stromu,
to znamená všechny možné konfigurace obránců, pro něž jsme schopni
uhrát příslušný závazek. Stále to není to, co jsme nechtěli zjistit. Přís-
lušná hodnota p0 nám uvádí množinu všech konfigurací, ve kterých může
maximalizující hráč uhrát závazek, pokud by ale měl úplnou informaci
o rozložení karet u obránců, nikoliv množinu situací, ve kterých je možné
uhrát daný závazek při aktuálním stavu informací. Autor tedy ještě dále
rozšířil předchozí stavový herní strom a také přidal předpoklady o strate-
gii obránců. Zavádí tři pravidla pro hru obránců:

1. Protože obě dvě linie se snaží stát se hlavními hráči, většina karet
s figurami je pravděpodobně na straně, jež navrhla příslušný herní
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závazek, a na obránce zbývá jen malý počet figurových bodů (HP).
Na základě licitace protivníka mohou obránci snadněji určit figury, jež
má hlavní hráč, a tedy daleko lépe odhadnout sílu karet spoluhráče.

2. Obránci během sehrávky často používají markování, neboli mohou-li
volit při odhozu nevýznamných karet, obvykle se předem dohodnou
na nějaké konvenci, jež přidává další informaci k odhazované kartě a
tím získávají další informace o kartách spoluhráče.

3. Přibližně po dvou až třech zdvizích se hra obránců daleko více přib-
ližuje hře z otevřených karet než hře hlavního hráče, protože možnost
volby jednotlivých strategií pro obránce je daleko omezenější.

Z předchozích třech bodů autor konstruuje svůj algoritmus tak, že před-
pokládá, že obránci vždy hrají podle optimální strategie pro konkrétní
double-dummy problém, neboli předpokládá, že obráncům je brzy zře-
jmé rozložení všech karet. Toto samozřejmě není pravda, protože někdy
je důležité pro hlavního hráče odhalit nejistotu obránců při jejich volbě
některé z karet. Takovéto případy považuje za výjimky. Dříve popsaný
herní strom rozšiřuje tak, aby bylo možné najít konkrétní strategii, u níž
by nedocházelo k míchání strategií. A tedy dříve definovaná hodnota p
už pro něj není jen množinou všech rozložení karet, pro něž lze uhrát
závazek, tedy podmnožinou S, ale podmnožinou množiny všech množin
rozložení karet S. p0 je pak množina takových množin rozložení karet
u obránců, proti nimž existuje strategie pro hlavního hráče pro splnění
závazku. Například strategie získat chybějící zdvih zahráním impasu
na pikovou dámu u Východu nebo zahráním impasu na pikovou dámu
u Západu nebo hrát na maximálně tři srdce u každého z obránců (hrát
shora). Maximalizující funkci rozšířil následovně:

max(F ,G) = F ∪ G,

kde F a G jsou množiny množin situací. Toto říká, že pokud je max-
imalizující hráč na tahu v situaci (p, Z) a má jeden tah, jímž si může
vybrat z množiny F situace ”pro něž bude hrát” a má-li jiný tah, jež mu
umožní vybrat z množiny G, potom jeho volba na pozici (p, Z) je vybrat
z množiny F ∪ G.

Minimalizující funkce je o něco jednodušší. Předpokládejme, že v uzlu p
může hráč použít tah vedoucí do uzlu s hodnotou F = {Fi} nebo k uzlu
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s hodnotou G = {Gi}. Jakou hodnotu máme tedy přiřadit pro hodnotu p?
Protože obránce, neboli minimalizující hráč, má podle našeho předpok-
ladu úplnou informaci, vždy zahraje tak, že maximalizující hráč dosáhne
minimální hodnoty pro aktuální situaci. Ať už zvolí prvek Fi ∈ F nebo
Gi ∈ G hodnota p bude vždy minimem z Fi a Gi. Jinými slovy

min({Fi}, {Gi}) = {min(Fi, Gi)} = {Fi ∩ Gi}.

Minimalizující hráč se nám tedy snaží co nejvíce stížit rozhodování. Před-
pokládejme tedy, že hodnota p0 v kořenu stromu je rovna T . Potom
množina rozložení T je prvkem T , právě když maximalizující hráč má
strategii, jež vede k uhrání závazku při jakékoliv konfiguraci obránců,
jež je prvkem T za předpokladu, že minimalizující hráč hraje s úplnou
informací. Důkaz viz [Gins01]. Pro bližší přiblížení uvedeného algoritmu
předpokládejme příklad na obrázku A.8.

max

min min max max

min min

S T S T S T

S T S T

{S ∪ T} {S} {T} {S ∪ T}

{S ∪ T}{S} {T}{S ∪ T}

{S ∪ T} {S ∪ T}

Obrázek A.8 Stavový herní strom s ohodnocením v listech.

Předpokládejme, že T je množina konfigurací, ve kterých uspěje strate-
gie impasu na dámu u Východu, S je množina konfigurací, ve kterých
uspěje impas na dámu u Západu. Hráč má zde k dispozici čtyři možnosti.
První možnost je hrát impas na dámu u Východu, druhá možnost je
hrát impas na dámu u Západu, třetí možnost je zahrát kartu, jež odd-
álí toto rozhodnutí a čtvrtá možnost nechť je nějaká jiná strategie, jež
uspěje nezávisle na poloze dámy. Koncové uzly jsou ohodnoceny množi-
nou rozložení, ve kterých daná strategie vede k uhrání závazku. U první
strategie v levé větvi je pro jednoduchost uvažováno, že pokud mini-
malizující hráč zahraje špatně, půjde závazek splnit ve všech případech,
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tedy při libovolném z rozložení S ∪ T . Protože maximalizující hráč je
schopen vyhrát v S, ať už zahraje minimalizující hráč jakkoliv, hod-
nota nadřazeného uzlu bude tedy S. Pro druhou strategii je to podobné.
V tomto stromě předpokládáme, že množiny S a T jsou disjunktní, pokud
by se překrývaly, příslušné popisky by byly o něco složitější, ale celková
analýza situace by se změnila jen málo. Spočítáme-li hodnoty v uzlech
o úroveň výš, dostaneme situaci na obrázku A.9.

max

{S} {T} max {S ∪ T}

{S ∪ T} {S} {T} {S ∪ T}

{S ∪ T}{S} {T}{S ∪ T}

{S ∪ T} {S ∪ T}

{S} {T}

Obrázek A.9 Stavový herní strom s ohodnocenou úrovní nad listy

A dopočítáme-li hodnoty ve všech ostatních uzlech, dostaneme se do situ-
ace na A.10.

{S, T, S ∪ T}

{S} {T} {S, T} {S ∪ T}

{S ∪ T} {S} {T} {S ∪ T}

{S ∪ T}{S} {T}{S ∪ T}

{S ∪ T} {S ∪ T}

{S} {T}

Obrázek A.10 Stavový herní strom s ohodnocením všech uzlů.

Maximalizující hráč si v kořeni pravděpodobně vybere strategii, jež mu
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zaručuje uhrání závazku při libovolném z rozložení (situaci) z množiny
S ∪ T , jež postihuje největší počet situací.

Pozn. Protože celý stavový herní strom jedné partie Bridge je obrovský
(odhadem 13!13!26! ≈ 1, 564.1046 listů stavového herního stromu, pokud
by všechny průběhy byly platné) v počítačových programech, jež reálně
hrají Bridge se používá Monte Carlo metod. Program se vždy snaží gen-
erovat jen situace, jež jsou v souladu dosavadním průběhem hry, pravidly,
licitací, tyto zanalyzovat a na základě jejich výsledku se rozhodnout
pro správnou volbu. Vygeneruje-li dostatečně velký náhodný vzorek situ-
ací, očekává, že výsledky obdržené analýzou tohoto vzorku budou dobře
aproximovat výsledky, jež by obdržel analýzou úplně všech situací.
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