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Kapitola 1 
 

Úvod 
 

1.1 Dots and Boxes 

 

Dots and Boxes (také známá jako Boxes, Squares, Paddocks, Square-it, Dots 

and Dashes, Dots, Smart Dots, Dot Boxing, nebo jednoduše Dot Game) je hra s úplnou 

informací, kterou v roce 1889 publikoval Édouard Lucas. Hrají ji proti sobě dva hráči, 

kteří se střídají po kolech. Začíná se na prázdné hrací ploše, která obsahuje pouze body 

bez hran. Každý hráč může ve svém kole položit jednu vertikální či horizontální hranu. 

V případě, že se někomu povede uzavřít políčko (tj. dodá čtvrtou hranu), získává bod, 

příslušné pole je označeno jeho barvou a hráč pokračuje v pokládání hran. Uzavírání 

políček není povinné, je možné provést jakýkoliv tah, který hráč v dané situaci 

považuje za výhodný. 

 

Hra končí, když už není možné položit další hranu, přičemž vyhrává hráč s 

nejvíce obsazenými políčky. V případě hracích polí se sudým počtem políček se snadno 

může stát, že oba hráči mají stejný počet bodů. V takovém případě nenastává remíza, 

ale vyhrává ten, který začínal jako druhý. Toto pravidlo kompenzuje výhodu prvního 

tahu a Dots and Boxes tak nikdy nekončí remízou, vždy se najde vítěz a poražený. 

Hrací plochou je čtvercová síť, jejíž rozměry nejsou pevně dány a mohou se pohybovat 

od 33×  (plocha tvořená 9 body, vhodná pro začátečníky) a výš. Hrací plocha by 

každopádně měla být konečná. Ke hře není zapotřebí jakýchkoliv figurek či kostek, 

bohatě stačí tužka a papír. 

 

Zatímco začátečníci pokládají mřížky víceméně náhodně, dokud nedojde k 

vytvoření tzv. řetězů, což znamená situaci, ve které po přidání jakékoliv další hrany 

dojde k obarvení velkého počtu stěn, experti používají různé herní strategie, 

například Double-Dealing. Dots and Boxes se pak stávají bitvou o kontrolu nad hracím 

polem. Obecně jsou vyhrávající strategie pro tuto hru velmi komplikované a stále 
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nebyly plně analyzovány. V roce 2001 dokázal David Wilson, že při hře o rozměrech 

64× vyhrává druhý hráč. [1] 

 

 

Obrázek 1: Ukázková hra 33×  

 

1.2 Osnova 

 

Cílem práce bylo vytvořit hratelnou verzi rozšířené varianty Dots and 

Boxes, ve které si uživatel může zahrát proti zabudované umělé inteligenci. Ta by 

měla znát používané strategie a fungovat na různých stupních obtížnosti. Práce také 

obsahuje podrobnou analýzu hry, ze které se některé vybrané techniky použijí v 

implementaci. 

 

V následující kapitole se zavádí ustálené Dots and Boxes pojmy a rozepíší 

se možná rozšíření hry. V dalších dvou kapitolách jsou popsány dva pohledy na 

Dots and Boxes. První z nich se týká pokročilého počítání řetězů, druhá využívá 

teorii kombinatorických her. Jsou zde také odvozena fakta pro zobecněné hry. 

Poslední část práce je věnována aplikacím zmíněných metod v programu. 
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Kapitola 2 
 

Základní pojmy 
 

Tato kapitola poskytne základní terminologii důležitou pro porozumění 

složitějším technikám hry Dots and Boxes. Nejprve zavede přesné pojmy, pomocí 

kterých se následně definují možná rozšíření hry. 

 

2.1 Úvodní terminologie 

 

Hrací plocha se sestává ze stěn (boxes) a hran, které spojují jednotlivé vrcholy 

(dots). Budeme ji reprezentovat jako uspořádanou pětici ),,,,(, ϕOFEVG nm = , kde 

),(, EVG nm =  je jednoduchý mřížkový graf (grid graph) odpovídající Kartézskému 

součinu nm PP × , V jeho množina vrcholů, E množina hran. nmG ,  je také rovinný a 2-

souvislý. Jako rozměr hrací plochy se značí počet jejích vrcholů. Jinou používanou 

definicí je počet stěn. V klasické verzi má G nm×  vrcholů a )1( −× nm  horizontálních 

hran a nm ×− )1(  vertikálních hran. Celkem je tak možné za jednu hru provést 

mnmn −−2  tahů. Mimo hran a vrcholů obsahuje G také množinu F, ve které každý 

prvek značí množinu hran příslušejících nějaké stěně grafu G (vnější stěna není 

zahrnuta). Platí, že každá stěna obsahuje právě čtyři hrany. Obarvováním (neboli jinak 

také pokládáním) hran hráči uzavírají stěny, za což se jim přičítají body k jejich skóre. 

Za každou uzavřenou stěnu se příslušnému hráči připíše ke skóre jeden bod, můžeme 

tedy považovat stěny za ohodnocené funkcí NF →:ϕ  danou předpisem 

1)(: =∈∀ XFX ϕ . Na začátku hry není položena žádná hrana, množina obarvených 

hran O je tedy zpočátku prázdná a plní se až v průběhu hry. 

 

Jako řetěz (chain) se označuje posloupnost stěn, ve které každé 2 sousední stěny 

sdílejí právě 1 neobarvenou hranu. Formálně se jedná o posloupnost R takovou, že 

{ } { } { },:1,...,1,2:,...,1, 11 eXXkiOeXeFXkiXR iiii
k

ii =∩−=∀≤∉∈∧∈=∀= +=
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OeEe ∉∈ , . Je zřejmé, že se v žádném řetězu nemohou vyskytovat obarvené stěny, 

protože každá musí obsahovat alespoň jednu neobarvenou hranu. Podle délky řetězu, 

která je definována jako počet jeho stěn, se rozlišují řetězy dlouhé (long chain) a krátké 

(short chain). Dlouhý řetěz má délku alespoň tři, zatímco délka krátkého je buď jedna, 

nebo dva. Cyklem (cycle) se nazývá takový řetěz, u kterého navíc platí 

{ } OeEeeXX k ∉∈=∩ ,,1 . I zde se rozlišují cykly dlouhé (délka alespoň 4) a krátké 

(délka 3), přičemž krátké cykly se vyskytují pouze v rozšířené verzi Dots and Boxes. 

Smysl rozdělení řetězů a cyklů do těchto kategorií se ukáže ve třetí kapitole. 

 

Jako délka stěny se chápe počet jejích neobarvených hran. Stěny délky větší než 

2 se nazývají spoji (joints) a jako nabízený řetěz se označuje takový, který obsahuje 

alespoň jednu stěnu délky jedna. Nezávislý řetěz sousedí oběma svými konci s vnější 

stěnou. Říká se, že hráč má kontrolu nad hrou, jestliže dokáže přinutit soupeře 

nabídnout dlouhý řetěz. Stanovíme pravidlo, že hráč, který začíná, bude označen jako 

A, jeho protivník jako B. A hraje kola značená lichými čísly, B sudými. 

 

Obrázek 2 : Hrací plocha o rozměrech 45× obsahující  

řetězy délek 1 a 5, cyklus délky 4 a jeden spoj 

 

2.2 Strings and Coins 

 

K Dots and Boxes existuje duální verze nazývaná Strings and Coins [3], kterou 

si je možné představit jako hru s provázky, mincemi a nůžkami. Konec každého 

provázku je připevněn buď ke dvěma různým mincím, nebo k minci a podkladu. Každý 
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hráč ve svém kole přeruší nový provázek, přičemž pokud tahem oddělí nějakou minci 

od ostatních, musí táhnout znovu. Hra končí, jakmile již nezbývají žádné nepřetržené 

provázky a  vítězí hráč, který oddělil v ětší počet mincí. 

 

Je snadné převést Dots and Boxes pozici na odpovídající ve Strings and Coins. 

Každá stěna je ekvivalentní s mincí, hrany odpovídají provázkům a přetržení provázku 

je to samé jako obarvení hrany. Pokud neuvažujeme rozšířenou verzi hry (konkrétně 

libovolné tvary stěn), potom existují pozice, které nelze převést opačným směrem. 

Mezi takové patří například liché cykly, nebo jakýkoliv graf obsahující vrchol se  

stupněm větším než čtyři. Jestliže ovšem uvažujeme různé stěny, potom jsou obě hry 

skutečně ekvivalentní (za předpokladu, že každý Strings and Coins graf je rovinný bez 

smyček). 

 

Jestliže hrací plochu Dots and Boxes chápeme jako uvedený rovinný graf G, 

potom je odpovídající plocha ve Strings and Coins jeho duální graf G*, kde odtrhnutí 

vrcholu reprezentujícího vnější stěnu nepřináší žádný zisk. Formálně zapsáno se jedná 

o ),( ∗∗∗ = EVG  takový, že: 

{ }vFV ∪=∗ , kde v značí vnější stěnu 

{ } { }{ }eYXEeVYXYXE =∩∈∃∧∈= ∗∗ ,,,  

0)(,1)(,: =∈∀=→∗ vFXXNV ϕϕϕ  

 

Obrázek 3: Převod Dots and Boxes na Strings and Coins 

(hrany vedoucí do vnější stěny jsou znázorněny šipkami) 
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Definice řetězů, cyklů a spojů zůstávají zachovány, přičemž řetězy lze navíc 

definovat jako úseky mezi dvěma spoji (pokud je vnější stěna považována za speciální 

spoj). Hra Strings and Coins je vhodná pro snazší nahlédnutí některých faktů a budeme 

ji později využívat při popisování technik pomocí příbuzné hry Nimstring. 

 

2.3 Zobecněné verze 

 

K Dots and Boxes existuje několik možných zobecnění, která lze mezi sebou 

kombinovat. Následujícími rozšířeními se budeme v práci zabývat a všechna jsou také 

součástí implementované verze. 

 

2.3.1 Hra více hráčů 

Při hře se může utkat více hráčů než jen dva. Stále se střídají po kolech, 

přičemž vítězí hráč, který uzavřel nejvíce stěn. V případě shodného počtu bodů se 

za vítězného považuje ten, který začínal později. Zachovává se tak nemožnost 

remízy. Hra více hráčů má velký dopad na používané strategie, protože při ní nemá 

smysl provádět takzvané doublecrossed tahy, které jsou základem prakticky všech 

pokročilejších technik. Proto toto rozšíření není z hlediska používaných strategií 

příliš zajímavé a nebudeme se mu příliš věnovat. V implementované verzi je možná 

hra pro dva až čtyři hráče. 

 

2.3.2 Modifikace hrací plochy 

Dots and Boxes se nemusejí nutně hrát na mřížkových mapách, jako hrací 

plochu můžeme považovat prakticky libovolný rovinný graf sestávající se z 2-

souvislých komponent. Graf musí být rovinný, aby bylo možné zavést pojem stěny, 

bez kterých hra ztrácí na názornosti. Podmínka 2-souvislosti komponent je 

vyžadována z důvodu, aby každá hrana byla sdílena dvěma různými stěnami. Bez 

této podmínky by mohly existovat hrany, jejíchž obarvením se nesníží délka žádné 

vnitřní stěny. Není nutné, aby celý graf byl souvislý, protože lze hrát na více 

grafech současně. Zobecněním grafu přestávají platit dříve uvedené vzorce pro 

počet hran a počet provedených tahů. Důležité je, že definice řetězů a cyklů 



 11 

zůstávají nezměněny, ačkoliv se mohou objevit nové typy (například cyklus délky 

3, který je považován za krátký). 

 

Toto rozšíření zachovává nejvýznamnější vlastnosti klasické hry a po 

menších úpravách i většinu známých technik. Speciální tvary map, na kterých se 

Dots and Boxes běžně hraje, jsou trojúhelníkové a šestiúhelníkové. Existuje i jistá 

varianta hry v Bolívii, jejíž hrací plochou je Incký kříž [10]. 

 

2.3.3 Předznačené hrany 

Toto rozšíření umožňuje, aby některé hrany mohly být obarvené ještě před 

samotným začátkem hry, tedy množina O je na začátku hry neprázdná. 

Předbarvování hran by mělo respektovat jistá pravidla, předně by každá stěna měla 

mít alespoň jednu neobarvenou hranu, jinak by ji žádný hráč nemohl uzavřít. Hrany 

by také měly být předbarvené tak, aby žádný z hráčů nebyl výrazně zvýhodněn. 

 

Speciálními případy her s předbarvenými hranami jsou tzv. Islandská a 

Švédská hra. Obě jsou hrány na mřížkových mapách a na první z nich je předem 

označena polovina obvodu mapy (např. levá a horní strana plochy). Ve Švédské hře 

je předznačen celý obvod hrací plochy. 

 

2.3.4 Počítání skóre 

Pokud máme libovolný tvar stěn, je zřejmé, že čím více hran stěna obsahuje, 

tím obtížnější je dostat ji pod svou kontrolu. Toho lze využít při počítání skóre. 

Namísto zisku jednoho bodu za každou stěnu lze ke skóre hráče připsat počet hran 

uzavřené stěny. Tohoto rozšíření lze dosáhnout upravením předpisu ohodnocovací 

funkce ϕ  na tvar XXFX =∈∀ )(:ϕ . Možných zápisů ohodnocovací funkce je 

samozřejmě více, mezi použitelné lze také zahrnout např. nula-jedničkové 

{ }1,0)(: ∈∈∀ XFX ϕ . 
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Kapitola 3 
 

Pokročilé počítání řetězů 
 

Existují dva používané způsoby, kterými se dají hledat vítězné tahy ve hře Dots 

and Boxes. Jsou jimi pokročilé počítání řetězů (Advanced Chain Counting) a strategie 

založená na Sprague-Grundy teorii, známé z kombinatorické teorie her. Nejdříve se 

budeme věnovat pokročilému počítání řetězů, které je sice obecně slabší než druhý 

zmíněný způsob, ale mnohem méně náročné na výpočty a tedy i vhodnější pro 

následnou implementaci. 

 

Tato kapitola se zaměří na známá fakta a strategie pokročilého počítání řetězů 

včetně jejich změn po rozšířeních hry. Poté se bude věnovat implementaci těchto 

technik v programu, který je součástí práce. 

 

3.1 Double-Dealing 

 

Naprostá většina partií Dots and Boxes začíná víceméně náhodným pokládáním 

hran, které následně vede k rozdělení hrací plochy na řetězy a cykly, které hráči 

v dalších tazích postupně zabírají. Řídit se hladovým algoritmem (tj. přijmout všechny 

nabízené stěny a obětovat nejmenší oblasti za účelem minimalizovat soupeřův zisk) 

není vždy nejlepší volbou. Základní strategií je takzvaný Double-Dealing zakončovaný 

doublecrossed tahy, které značí uzavření dvou stěn jediným tahem. 

 

Double-Dealing spočívá v zabrání všech nabízených řetězů, až na jeden, ve 

kterém hráč vybarví všechny stěny mimo posledních dvou. Využívá se tak svobody 

tahu, která hráče nenutí zabrat všechna nabízená políčka. V dalším kole soupeř obvykle 

nemá žádnou jinou možnost, než přijmout nedokončený řetěz a nabídnout další.  
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Následující obrázek ilustruje použití Double-Dealing. Na tahu je hráč A, 

kterému je nabízen řetěz délky 4. Pokud by A postupoval hladovým algoritmem, vyhrál 

by jeho protivník v poměru 5:4. Při použití double-dealing strategie nechá A v řetězu 

nevyplněné poslední dvě stěny, na kterých bude muset B v dalším tahu provést 

Doublecross. Hra poté končí 7:2 ve prospěch prvního hráče. 

 

 

Obrázek 4: Ukázka použití Double-Dealing 

 

Double-Dealing je možné použít i na cyklech, kde se nechávají neobarvené 

hrany dvě – poslední a třetí ve směru obarvování. Soupeři se tak nabízejí celkem čtyři 

stěny a je třeba více zvážit, zda se takový tah vyplatí. V Dots and Boxes s libovolným 

tvarem hrací plochy se vyskytuje i cyklus délky 3, který je považován za krátký, 

protože na něm nelze Double-Dealing pro cykly provést. 

 

Obrázek 5: Double-Dealing provedený na cyklu délky 6 
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Víme, že řetězy jsou rozdělené na krátké a dlouhé. Toto rozdělení se používá 

právě kvůli double-dealing strategii, protože na krátkých řetězech se doublecrossed 

tahy neprovádějí. Řetěz délky 2 sice lze nabídnout tak, že je na něm Double-Dealing 

možný, ale těmto tahům se říká polovičaté (half-hearted move) a  vyplatí se jim 

vyhnout [9]. Hráče, který nabídne řetěz délky 2 polovičatým tahem, může totiž soupeř 

donutit provést doublecrossed tah a získat tak kontrolu nad hrou. Jakýmsi opakem 

polovičatých jsou nemilosrdné tahy (hard-hearted move), na které protivník nemůže 

rozumně reagovat jinak, než přijmutím nabízených políček. Spočívají v rozdělení 

řetězu na dva délky jedna.  

 

Obrázek 6: Polovičaté tahy 

 

Obrázek 7: Nemilosrdné tahy 

 

Celkem existují tři typy tahů, kterým se říká bláznivé (loony). Jedná se o 

polovičaté tahy na krátkých řetězech a cyklech, nabízení dlouhého řetězu (délky 

alespoň 3) a nabídnutí dlouhého cyklu (délky alespoň 4). Jestliže oponent provede 

nějaký z nich, potom nezávisle na stavu hry můžeme získat nejméně polovinu 

zbývajících stěn. Toto tvrzení se dokazuje použitím nekonstruktivního argumentu o 

kradení strategie [2]. Jako reakci na polovičatý tah máme na výběr ze dvou možností. 

Buď přijmeme nabízené stěny a ve zbytku hry postupujeme jako první, nebo je 

zamítneme a jako první tak dál postupuje soupeř. Nejlepší, co může udělat, je zabrat 

nabízená políčka a tím se dostane přesně do situace, ve které bychom se ocitli my 

v prvním případě. Pokud bychom tedy věděli, jak by zbytek hry zahrál perfektní hráč, 

stačilo by si vybrat stranu, která je pro nás nejvýhodnější. Podobně se postupuje, pokud 

soupeř nabídne dlouhý řetěz (resp. cyklus). Stačí zabrat všechny stěny až na poslední 
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dvě (resp. 4) a dál se na základě globální analýzy rozhodnout, zda přijmout i tyto stěny 

a pokračovat tak ve zbytku hry jako první či druhý. 

 

Pokud jsou všechny zbývající řetězy a cykly dlouhé, potom každý tah, který 

následuje, je bláznivý.  V takovém případě lze pro hrací plochu G definovat počet 

dlouhých řetězů jako ∗∗ − VE , kde ),( ∗∗∗ = EVG  reprezentuje hrací plochu příslušné 

Strings and Coins hry. Tento vztah nám umožňuje počítat řetězy i v komplikovanějších 

situacích (např. s vnitřními spoji). 

 

Double-Dealing je metodou, která je použitelná pouze pro hru dvou hráčů. 

V případě rozšíření hry na 3 a více hráčů neposkytuje prakticky žádnou výhodu, 

protože nedokážeme soupeře donutit k bláznivému tahu. 

 

3.2 Long Chain Rule 

 

Při používání double-dealing strategie je třeba rozehrát hru tak, aby soupeř byl 

tím, kdo první nabídne dlouhý řetěz. Z Dots and Boxes se tak stává bitva o kontrolu nad 

hrou, ve které se hráči navzájem snaží vytvořit dlouhé řetězy a donutit protivníka 

nabídnout jeden z nich. Jakmile jeden hráč získá kontrolu, pak (za předpokladu, že 

nezbývají žádné krátké řetězy či cykly) obětováním posledních dvou (resp. 4 u cyklů) 

stěn každého řetězu už o ni nikdy nepřijde. Long Chain Rule (pravidlo  o dlouhých 

řetězech) nám říká, jak dosáhnout kontroly nad hrou. 

 

Záleží na tom, zda jsme hráč A, nebo B (budeme nyní stále uvažovat hru dvou 

hráčů, pro kterou má pojem kontroly nad hrou smysl) a celé pravidlo zní: „Nechť hrací 

plocha odpovídá trojici ),,(, FEVG nm = , potom se hráč A pro udržení kontroly nad 

hrou snaží udržet součet (V  + počet doublecrossed tahů) lichý. Hráč B se snaží tento 

součet udržet sudý.“ Ve speciálních případech, ve kterých nepočítáme s cykly, je počet 

doublecrossed tahů o 1 nižší než počet dlouhých řetězů (na posledním řetězu se totiž 

Doublecross neprovádí), Long Chain Rule potom může vypadat následovně: „Nechť 
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hrací plocha odpovídá trojici ),,(, FEVG nm = , potom se hráč A snaží udržet součet (V  

+ počet dlouhých řetězů) sudý. Hráč B se snaží udržet tento součet lichý.“. 

 

Odvození principu Long Chain Rule vychází ze vztahů pro počty vrcholů a 

hran. Nechť má hrací plocha rozměry nm× , potom platí: 

� počet vrcholů = V  = nm×  

� počet vertikálních + horizontálních hran = nmnm ×−+−× )1()1(  = E  

� celkový počet tahů = E  = nmmn −−2  

� počet stěn = F  = )1()1( −×− nm = 1+−− nmmn  

� počet hran – počet stěn = 1−mn  

� počet dokončených kol = E  + počet doublecrossed tahů – F  = 1−mn + 

počet doublecrossed tahů = V  + počet doublecrossed tahů - 1 

Poslední tah ve hře musí nutně obarvit stěnu a poslední kolo tak zůstává nedokončené. 

Po jeho přidání dostáváme: 

� počet kol = V + počet doublecrossed tahů 

V naprosté většině případů platí, že hráč, který táhne poslední, zvítězí (na posledním 

dlouhém řetězu zabírá i poslední dvě stěny). Proto se A snaží udržet počet kol lichý a 

hráč B sudý. 

 

Z odvození pravidla je vidět, že rozšířená verze hry bude potřebovat odlišné 

znění, vztahy o počtech vrcholů a hran totiž nemusejí platit. Zobecněné Long Chain 

Rule zní následovně: „Nechť je hrací plocha reprezentována čtveřicí G = (V,E,F,O), 

buď O množina předem obarvených hran, F množina stěn. Potom se hráč A snaží 

udržet počet ( FOE −−  + počet doublecrossed tahů )1+  lichý, hráč B sudý.“ 

Rozšíření lze odvodit podobně jako nezobecněné Long Chain Rule. Oba soupeři chtějí 

být tím posledním, kdo ve hře provede tah. Jelikož A odehrává lichá kola a B sudá, 

snaží se udržet i počet kol lichý, resp. sudý. Každá hrana, mimo těch předem 

označených, musí být obarvena a za každou uzavřenou stěnu hraje hráč znovu, takže 

pro počet kol vychází vztah ( )FOE +− . K tomuto číslu je třeba ještě přičíst počet 

doublecrossed tahů, protože každý z nich uzavírá 2 stěny najednou. Poslední kolo 
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zůstává nedokončené, takže je nutné zvýšit výsledek o 1, čímž vyjde kýžená rovnost 

(počet kol = FOE −−  + počet doublecrossed tahů + 1). Ve speciálním případě hry 

bez dlouhých cyklů se provádí o jeden Doublecross méně než je počet dlouhých řetězů 

a znění tak lze opět upravit, aby záviselo na počtu dlouhých řetězů. 

 

Tento počet je tedy pro Long Chain Rule velmi důležitý a vyplatí se umět jej 

odhadnout i v dřívějších fázích hry. Budeme dodržovat značení: „Jestliže některý 

z hráčů dokáže změnit počet dlouhých řetězů na sudý, potom je tento počet sudý.“ 

Podobně pro lichý. Říká se, že pozice neobsahuje žádný dlouhý řetěz, jestliže každý 

z hráčů dokáže zabránit jeho vzniku. Pozice může obsahovat i tzv. neurčený 

(unresolved) počet dlouhých řetězů. Toto nastává, pokud je některý hráč v situaci, ze 

které se dokáže dostat buď do pozice s nulovým nebo nenulovým počtem dlouhých 

řetězů. Obvyklý stav hrací plochy těsně před rozdělením na řetězy odpovídá navzájem 

disjunktním oblastem, z nichž jedna má neurčený počet dlouhých řetězů. Běžným 

způsobem, jak v takovém případě zvítězit nad soupeřem, je provést tah, který danou 

oblast rozdělí na vhodný počet dlouhých řetězů, který nám podle Long Chain Rule 

zajistí kontrolu. 

 

3.3 Zakončení hry 

 

Získat kontrolu nad hrou sice znamená výhodu, ale ne vždy se její udržení může 

vyplatit. Důležité je správně analyzovat zakončení hry. Nechť hráč zareaguje na 

soupeřův bláznivý tah udržením kontroly. Jestliže dál hraje perfektně, budiž pak jeho 

skóre ve zbytku hry o D větší než protivníkovo (D může být i záporné číslo). Pokud by 

si kontrolu naopak udržet nechtěl, přijal by i poslední 2 stěny a táhnul první ve zbytku, 

pak by ve zbytku hry získal o D méně bodů než soupeř. Takže udržení kontroly se 

vyplácí, pokud je D kladné. Problémem je, že hodnotu D obecně neznáme. Nicméně za 

předpokladu, že se hrací plocha skládá pouze z dlouhých řetězů délek klll ,...,, 21 , platí, 

že 4)4(...)4()4( 21 +−++−+−= klllD . Odvození vztahu je pak následující - nechť 

udržením kontroly získám o D bodů víc než soupeř, který jich utrží 2k – 2 kvůli 

Double-Dealing. Součet mého a soupeřova skóre se rovná celkovému počtu zbývajících 

stěn, takže: 
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Vztah je možné přeformulovat následovně: „Udržení či získávání kontroly se nevyplatí, 

pokud je součet (průměrná délka řetězu + 4/k) menší než 4.“ 

 

Říkáme, že zakončení je bláznivé (loony endgame), jestliže jsou možné pouze 

bláznivé tahy. V takovém případě jsou již všechny krátké řetězy obarvené a spějí k 

němu prakticky veškeré hry Dots and Boxes. Pokud jsme na tahu a zbývají pouze 

dlouhé řetězy, je nezbytné provést bláznivý tah. Stále je ovšem možné vyhrát, pokud je 

naše skóre dostatečně vysoké. Ukazuje se, že najít takový tah, který by soupeři zabránil 

zvítězit, je NP obtížný problém. [3] 

Pro zjednodušení předpokládejme, že soupeř bude dodržovat Double-Dealing, 

mimo poslední tah, který se odehraje na nezávislém dlouhém řetězu. Nechť provedeme 

c tahů na izolovaných cyklech a r tahů na dlouhých řetězech. Potom naše skóre na 

konci hry činí 224 −+ rc . Nechť hrací plocha obsahuje s spojů. Za každý konec 

řetězu, který sousedí s vnější stěnou, přičteme k celkové délce všech spojů jedničku a 

dostaneme číslo d. Obarvení izolovaného cyklu nemá na d žádný vliv a obarvení 

každého dlouhého řetězu ho sníží o 1 za každý svůj konec. To vše kromě případu 

smazání spoje, tj. momentu,  kdy jeho délka klesne ze 3 na 2, což nastává pro každý 

spoj právě jednou za hru. Takže srd 22 += a po dosazení do skóre dostáváme 

224 −−+ sdc . Protože s a d jsou dány pevně, je vidět, že naší snahou by mělo být 

maximalizovat c, a tedy musíme najít největší množinu navzájem vrcholově 

disjunktních cyklů v nějakém grafu, což je známé jako NP obtížný problém. 
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Kapitola 4 

 

Nimstring 
 

Druhým způsobem, jak hledat vítězné pozice v Dots and Boxes, je přístup přes 

podobnou hru zvanou Nimstring [3]. Tento postup využívá výsledků Sprague-Grundy 

teorie o kombinatorických hrách. V této kapitole se nejdříve ukáže, jak spolu obě hry 

korespondují a poté se budeme věnovat technikám samotné hry Nimstring, jejichž 

zvládnutí posune naše znalosti Dots and Boxes na vyšší úroveň. Na konci lze najít část 

pojednávající o kanonických hrách. 

 

Implementace hry sice může vycházet z teorie okolo Nimstring, jak se ostatně 

ukazuje v programu PRsBoxes od Paul R. Stevense [8], ale já jsem nakonec zvolil 

přístup přes pokročilé počítání řetězů, které má menší výpočetní složitost a funguje 

rychleji. Přesto byly některé poznatky z této kapitoly nakonec použity i ve výsledném 

programu. 

 

V celém následujícím textu se předpokládá Strings and Coins notace. 

 

4.1. Vztah k Dots and Boxes 

 

Kombinatorickými hrami [4] se nazývají takové, které hrají 2 hráči, je dána 

(obvykle konečná) množina možných tahů a jejichž pravidla určují pro každého hráče 

v každé pozici možné další tahy. Hráči se ve svých tazích střídají a hra končí ve chvíli, 

kdy není možné provést další tah (tato možnost nastává po konečném počtu tahů bez 

ohledu na zahrávané tahy). Pokud navíc pravidla hry nerozlišují hráče, pak se říká, že je 

nestranná (impartial) [5]. Při normální hře (Normal Play Rule), vítězí hráč, který učinil 

poslední tah. Nimstring je nestranná kombinatorická hra, která je hrána na stejných 

grafech jako Strings and Coins a provádí se v ní naprosto stejné tahy odpovídající 

přetržení provázku, kdy odtržení mince dává extra kolo navíc. Nimstring navíc patří 

mezi normální kombinatorické hry, protože na rozdíl od Strings and Coins neprohrává 
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hráč, který oddělil menší počet mincí, ale ten, který získal poslední minci. Poté totiž 

musí provést další tah, ale to již není možné. V Nimstring grafu však může být 

obsažena hrana, která spojuje vnější stěnu samu se sebou, a pokud ji takový hráč ve 

svém posledním tahu přetrhne, pak naopak vyhrál. 

 

I přesto, že se Nimstring na první pohled zdá velmi odlišný od hry Strings and 

Coins, platí, že je pouze jejím speciálním případem. Zde je konstruktivní důkaz tohoto 

tvrzení. Mějme graf G, který reprezentuje libovolný Nimstring problém. Přidáme-li 

k němu dlouhý řetěz obsahující více vrcholů, než je v celém G, potom lze považovat 

vzniklý graf G′  jako Strings and Coins problém. Žádný z hráčů se neodváží táhnout na 

přidaném řetězu, protože tím by soupeři dovolil získat všechny jeho vrcholy a vyhrát 

tak celou hru. Takže jediným způsobem, jak vyhrát Strings and Coins hru na G′ , je 

použít na něm vyhrávající Nimstring strategii z G. 

 

Dobře odehrané Dots and Boxes zpravidla vede k podobné pozici, která se 

sestává z Nimstring problému a z pr dlouhých řetězů a pc dlouhých cyklů. Vyhrávající 

strategie je pak následující: „Pokud soupeř táhne v G, odpověz tahem z vyhrávající 

Nimstring strategie. Jestliže táhne v některém z dlouhých řetězů, resp. cyklů, odtrhni 

všechny mince až na poslední dvě, resp. čtyři.“. Hráč dodržující tato pravidla vyhraje, 

jestliže je součet cr ppGV 84)( ++  menší než počet vrcholů v přidaných řetězech. 

Dobré Dots and Boxes hry se tak až na úplný konec hrají stejně jako ty odpovídající 

v Nimstring, kde se provádí Double-Dealing i na posledním řetězu. Ze vztahu mezi 

oběma hrami je také vidět, jak blízko má Dots and Boxes k nestranným hrám. 

 

4.2. Hraní Nimstring 

 

Z předešlé části plyne, že pro zvládnutí Dots and Boxes je důležité porozumět 

technikám hry Nimstring. Tato podkapitola se bude zabývat právě jimi. Nejdůležitější 

je poznat, kdy se vyplatí oddělit nabízený vrchol. Pro některé grafy je jeho odtržení 

dobrým tahem, u jiných se naopak nevyplácí. Rozeznat od sebe tyto situace vyžaduje 

znát celý graf, ale uspokojivých výsledků může být dosaženo i ze znalostí jeho 
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lokálních částí. Jak tvrdí Berlekamp [2], každý nabízený vrchol musí vypadat jako 

jedna z těchto možností: 

 

 

Obrázek 8: Nabízené vrcholy ve hře Nimstring 

 

Hrana e do nabízeného vrcholu vchází buď z vnější stěny (tj. vrcholu, který ji 

reprezentuje), nebo z jiného vrcholu. Pokud jde z druhého vrcholu, potom je jeho 

stupeň 1, 2 nebo vyšší. V případě vrcholu stupně 2 ho druhá hrana f spojuje s jiným 

nabízeným, s vnější stěnou, nebo s vrcholem stupně alespoň 2. Obláček na obrázku 

reprezentuje vrcholy a hrany, které nejsou dostatečně blízko nabízenému. Čárkovaná 

hrana zase značí případné další hrany. V prvních čtyřech případech může hráč na tahu 

klidně přijmout všechny nabízené vrcholy. Kdyby totiž z těchto pozic vedla vyhrávající 

strategie, která začíná přetržením nějakých neoznačených hran, potom by jeho soupeř 

mohl v dalším kole nejdříve odstranit označené hrany. Do stejné situace by se ale 

dostal, pokud by je na začátku odstranil první hráč. V posledních dvou možnostech 

nabízení vrcholů je na výběr buď přetrhnout hranu e, nebo f. Pomocí argumentu o 

kradení strategie lze ukázat, že nezávisle na zbytku hry je jeden z těchto tahů vítězný. 

Vyhrát totiž musí buď hráč, který táhne první v G, nebo ten druhý. Jestliže vyhrává 

hráč táhnoucí první v G, potom v obou možnostech stačí přetrhnout hranu e, následně f 

a po prvním tahu v G ukradnout vyhrávající strategii. Ve zbylém případě vítězí hru 

odstranění hrany f a donucení soupeře začít v G. V Dots and Boxes je někdy ještě třeba 

dávat pozor, aby zamítnutí dvou nabízených vrcholů nezměnilo příliš nepříznivě 

výsledek hry . 
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Z kombinatorické teorie her je známo, že grafové hry jako je např. Nimstring 

mohou být zkoumány prostřednictvím Sprague-Grundy funkce. Jelikož je Nimstring 

nestranná hra, je ekvivalentní hře Nim a každá pozice tak může být reprezentována 

číslem, tzv. nimber hodnotou g (jinak také Grundyho čísla či Nimstring hodnota). 

Nimber hodnota každého stavu hry je buď nezáporné celé číslo, nebo speciální hodnota 

∇ , která se nazývá bláznivá a svým chováním připomíná nekonečně velké číslo. K 

určení Grundyho čísel slouží rekurzivní výpočet používající funkci mex (odvozeno z 

“minimal exludant“ = minimální vyloučený), která je pro konečnou množinu X 

nezáporných celých čísel definována předpisem { }XnNnXmex ∉∈= 0min)( . 

Samotné znění této rekurzivní funkce je následující: 

 

� 0)( =nEg pro prázdný graf na n vrcholech 

� }){()( vGgGg −= pro graf s vrcholem v nabízeným způsobem 1) – 4) 

� ∇=)(Gg pro graf s vrcholem nabízeným jedním ze způsobů 5), 6) 

� { }( ){ }( )EeeGgmexGg ∈−=)(  pro graf bez nabízených vrcholů 

 

Je vidět, že určení nimber hodnoty daného grafu je časově velmi náročné, což byl jeden 

z hlavních důvodů, proč je výsledná implementace založená na pokročilém počítání 

řetězů a ne na hře Nimstring. Podle obvyklého značení se všechny takové hodnoty 

mimo 0 a ∇  zapisují s prefixem *. Následující obrázek ilustruje použití funkce pro 

obvyklou pozici v Dots and Boxes. Nad každou hranou je napsána nimber hodnota 

podgrafu, který vznikne jejím odebráním. 

 

 

Obrázek 9: Islandská hra 33×   a její nimber hodnoty 
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Platí pravidlo, že změnou nenulové hodnoty nějaké Nimstring pozice na nulovou může 

hráč vyhrát hru. Pokud je hodnota některé pozice nulová, pak může vyhrát hráč, který 

provedl předchozí tah. 

 

V kombinatorických hrách si lze jednotlivé stavy hry představit jako vrcholy a 

tahy mezi těmito stavy jako příslušné hrany. Každá hra tak odpovídá orientovanému 

grafu ),( TSH = , kde S je neprázdná množina stavů a T je zobrazení, které každému 

stavu v přiřadí množinu následníků, tj. stavů, do kterých se lze z v dostat jedním tahem. 

Jestliže φ=)(vT , pak se v nazývá koncovým stavem. Často se v Dots and Boxes stává, 

že se hrací plocha rozdělí na několik disjunktních oblastí a jedna partie H se tak 

v podstatě rozpadne na několik menších kHH ,...,1 . Určit nimber hodnotu H může být 

velmi náročné, naštěstí platí Boutonova věta (1901), která říká jak ji spočítat snadněji. 

Podle ní totiž platí, že [ ] [ ] [ ]2212 )(...)()( kHgHgHg ⊕⊕= , kde [ ]2x  značí binární 

zápis čísla x a ⊕   je funkce XOR. Pro bláznivé hodnoty platí speciální pravidla 

∇=∇+∇==∇+=∇+ ...1*0 . Tato věta je velmi silný výsledek, neboť dovoluje 

vypočítat nimber hodnoty mnoha pozic při vynaložení podstatně menšího úsilí. 

Fakticky se jedná o speciálnější verzi Sprague-Grundyho věty. Velikost změny nimber 

hodnoty po provedení nějakého tahu se nazývá Nimstring podnět (Nimstring incentive). 

Každý nenulový nimber může být podnětem, přičemž nejobvyklejší podnět je *1. 

 

Počítání řetězů a Nimstring spolu úzce souvisí. Každá pozice, ve které 

dokážeme určit počet dlouhých řetězů, má nimber hodnotu rovnou 0 či 1 v závislosti na 

tom, zda je součet (počet vrcholů + počet hran + parita počtu dlouhých řetězů) sudý či 

lichý. Situace s neurčeným počtem dlouhých řetězů mají zase nimber hodnotu ≥ 2 (tzv. 

velká hodnota), což vyplývá z funkce mex, jejímž vstupem jsou v tomto případě čísla 0 

i 1. Počítání řetězů je obecně slabší než přístup přes Nimstring, obzvláště v případech, 

kdy má více oblastí neurčený počet řetězů. Na druhou stranu je tento postup velmi 

efektivní v situacích, kdy je počet řetězů neurčený pouze v jedné oblasti. Tam pak 

k vyhrání hry stačí vyřešit počet řetězů k našemu prospěchu (tj. nastavit nimber 

hodnotu z velké na nulu). Už bylo ukázáno určení parity řetězů v bláznivých pozicích 

za pomoci rozdílu počtu hran a vrcholů. Při použití hry Nimstring lze toto pravidlo 

rozšířit na situace s hodnotou 0. 
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4.3. Kanonické hry 

 

Tahy jsou označovány jako kanonické, pokud vyhrávají i proti perfektnímu 

protihráči. Neznamená to ovšem, že pouze kanonické tahy jsou vítězné. Ve hře 

Nimstring odpovídají kanonickým tahům ty, které snižují nimber hodnotu svojí oblasti. 

Těm, které ji zvyšují, se říká nekanonické a patří mezi ně např. polovičaté tahy, o 

kterých je známo, že mají  nimber hodnotu ∇ . Ve hře Nimstring platí, že pokud v ní 

existuje vítězný tah, potom je možné najít i kanonický vítězný tah. Pomocí tzv. “Man in 

the Middle“ argumentu lze ukázat [2], že nekanonický tah nemůže vyhrát tam, kde by 

příslušný kanonický prohrál. Samotný “Man in the Middle“ argument spočívá 

v umístění hráče mezi dva jiné, např. perfektní. Mějme dvě hry probíhající paralelně, ve 

kterých se proti sobě utká hráč A proti B a B proti C. Potom říkáme, že hráč B je 

umístěn mezi A a C, jestliže může kopírovat tahy svých soupeřů. Ti tak vlastně nehrají 

proti B, ale proti sobě navzájem a B má zajištěno, že v alespoň jedné hře určitě zvítězí, 

protože hráči A a C nikdy nemohou vyhrát oba zároveň. 

 

Kanonické tahy ve hrách Strings and Coins a Nimstring jsou povětšinou shodné. 

I v první z nich kanonický hráč vždy odtrhne minci nabízenou jedním ze způsobů 1) až 

4) a také provádí Double-Dealing na dlouhých řetězech a cyklech. Rozdílem je např. 

zmíněné přijmutí všech mincí v posledním řetězu. Kanonický Strings and Coins hráč 

také dá přednost tahům, kterými získá většinu mincí před těmi, které zajišťují poslední 

tah ve hře. Tahy se stejnými Nimstring podněty mohou mít také různý dopad na 

konečné Dots and Boxes skóre, proto se vyplatí provádět ty z nich, které toto skóre 

nejvíce zvýší. 

 

“Man in the Middle“ argument může posloužit i k ověření následujících 

pravidel chování kanonického hráče. Kanonický hráč tedy nikdy nezahraje polovičatý 

tah, vždy preferuje nemilosrdné nabízení řetězu. Také nikdy nenabídne nezávislý řetěz 

pokud je k dispozici nějaký kratší nezávislý. Stejné tvrzení platí i pro cykly a plyne 

odtud fakt, že se vyplatí nejdříve odehrát hru na krátkých řetězech a až poté nabízet 

dlouhé. Při bláznivém zakončení, které obsahuje cyklus délky c a nezávislý řetěz délky 

cr ≥ , preferuje kanonický hráč vždy hru na cyklu, vyjma případu kdy r = c = 4. 



 25 

Kapitola 5 

 

O implementaci 
 

Součástí práce je program Dots and Boxes, který představuje implementaci 

metod z předchozích kapitol. Program byl vytvořen v nástroji Flash 8 za použití 

programovacího jazyka ActionScript 2.0. 

 

 Implementovaná verze nabízí rozšířenou hru Dots and Boxes až pro čtyři hráče. 

Hraje se na libovolných mapách s možností předznačování hran a se dvěma způsoby 

ohodnocení stěn. Při hře 2 hráčů je možné nastavit tři různé stupně inteligence 

počítačových protivníků. Součástí programu je také editor hracích ploch a možnost 

přehrávání odehraných her. Záznamy vybraných partií lze uložit a v souboru je již 

přibaleno 15 úvodních hracích ploch. 

 

5.1 Nižší úroveň umělé inteligence 

 

Umělá inteligence je rozdělena na tři stupně – lehký, střední a těžký počítačový 

protivník. Algoritmus každé varianty využívá prvek náhody, takže partie na stejných 

mapách hraje počítačový oponent různě. Lehká varianta se řídí hladovým algoritmem, 

zabírá si maximum nabízených stěn a v případě nutnosti obětuje minimum území. 

Kvůli absenci double-dealing strategie je vhodná i pro utkání tří a více hráčů, narozdíl 

od umělých inteligencí vyšší úrovně, které lze nasadit jen při hře dvou hráčů. Vyšší 

úrovně obtížnosti fungují hlavně na principu pokročilého počítání řetězů, ale využívají i 

některá fakta z předchozí kapitoly. 

 

Střední úroveň již používá double-dealing strategii, ale stále ještě nepropočítává 

tahy dopředu. K udržení kontroly nad hrou používá techniky pokročilého počítání 

řetězů, takže jakmile jednou získá kontrolu, nemůže už o ni přijít. V případech, ve 

kterých určí, že se  její udržení nevyplatí, se jí vzdá dobrovolně. Tento postup se 

provádí pouze při nulovém počtu spojů a za předpokladu, že poslední tah bude 
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proveden na dlouhém řetězu. Program pak vyhodnocuje zisk 1Z  při udržení kontroly a 

2Z  při jejím odevzdání: 

24)1(21 −−−−++= crcr ppvvnZ  

cr ppnZ 4)1(22 +−+=  

kde n = velikost nabízeného území, rv , cv = velikost nenabízených dlouhých řetězů a 

cyklů, rp , cp = počet nenabízených dlouhých řetězů a cyklů. 

 

Počítač nikdy nepoužívá polovičaté tahy a také nikdy nehraje na nezávislém 

dlouhém řetězu, pokud ještě zbývá nějaký krátký. Z předešlé kapitoly víme, že 

kanonický hráč by takové tahy nikdy neprovedl. Středně obtížná varianta se snaží, aby 

její soupeř musel provést doublecrossed tahy na dlouhých řetězech spíš než na cyklech, 

na kterých je třeba obětovat dvě stěny navíc. V případě, že počítač nezíská kontrolu nad 

hrou, nabízí vždy nejdříve oblasti, na kterých si jeho protivník přijde na nejmenší zisk. 

Při rozšířeném ohodnocení stěn podle počtu jejich hran je i Doublecross navržen 

s ohledem na minimální ztrátu. 

 

5.2 Vyšší úroveň umělé inteligence 

 

Nejobtížnější umělý protivník používá všechny techniky střední varianty a navíc 

se ještě snaží propočítáváním tahů dopředu aktivně získat kontrolu nad hrou. K tomu 

využívá rozhodovací algoritmus Minimax, který od jisté fáze hry prochází možná 

rozdělení hrací plochy na řetězy a provádí jejich obodování ohodnocovací funkcí f. Ta 

vrací 1 v případě, že na dané pozici je možné získat kontrolu, -1 pokud to nelze a 0 

v nejistém případě. K určení, jak má funkce  f ohodnotit pozici, se v programu 

nepoužívá Long Chain Rule, protože při jeho aplikaci potřebujeme znát počet 

doublecrossed tahů. Ten však dokážeme přesně určit pouze, pokud se na hrací ploše 

nevyskytují cykly. V opačném případě totiž není jasné, zda náhodou nebude poslední 

tah proveden na cyklu, kdy by byl počet doublecross tahů o 1 nižší. V implementaci se 

místo Long Chain Rule používá jiný postup. Pokud dané rozdělení hrací plochy 

obsahuje v mém kole lichý nebo v soupeřově kole sudý počet krátkých řetězů, potom f 
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vrací 1. Jinak -1. Ohodnocovací funkci tak stačí pouze jednou projít hrací plochu a 

spočítat krátké řetězy a cykly, čímž získáváme složitost )( FOf ∈ . 

 

Zdůvodnění tohoto postupu vychází ze skutečnosti, že kanonický hráč nikdy 

nehraje na dlouhém řetězu, pokud je k dispozici krátký. Proto můžeme předpokládat, že 

v bláznivém zakončení hry dojde nejprve k obarvení všech krátkých a až poté bude 

muset některý z hráčů nabídnout dlouhý. Když je tedy v mém kole počet krátkých 

lichý, nebo v soupeřově sudý, potom prvním, kdo provede bláznivý tah, bude soupeř. 

Algoritmus má však problémy se spoji. Konkrétně s takovými rozděleními, které 

obsahují řetěz, jehož oba konce jsou napojeny na nějaké spoje. Oblast s podobným 

řetězem se může rozpadnout až na exponenciálně možných rozdělení a jejich nalezení 

by bylo časově příliš náročné. Tyto oblasti jsou funkcí f ohodnoceny nulou a jsou brány 

jako nejisté případy. Spojům se tedy vyplatí vyhnout, a počítač se proto snaží ještě před 

nasazením rekurze jejich počet redukovat. 

 

V programu jsou použita i některá urychlení snižující nároky na výpočty 

Minimaxu, který má exponenciální složitost. Například hloubka rekurze se mění 

v závislosti na počtu stěn a hran dané hrací plochy, obarvení některých hran je 

považováno za ekvivalentní (pro takové hrany se vytváří společná větev výpočtu) a 

jsou navrženy datové struktury pro rychlejší procházení řetězů. V případě bezvýchodné 

situace, kdy není možné na žádné pozici získat kontrolu, může počítač obětovat hranu a 

zkusit tak zvrátit průběh hry. Za vhodné hrany k obětování jsou považovány takové, 

které jsou obsažené ve dlouhém řetězu, který sousedí se spojem. Ze vhodných hran se 

vybere ta, která způsobuje nejmenší ztrátu. 

 

5.3 Editor map 

 

Součástí programu je i editor hracích ploch, ve kterém si uživatelé mohou 

nakreslit vlastní mapy a posléze na nich hrát. Uživatel na vstupu zadá rozměry m, n a 

poté se vykreslí prázdný mřížkový graf )),()((, φnmnm PVPVH ×= , na kterém už lze 

vytvářet vlastní mapy. Způsob konstrukce vychází z tzv. ušatého lemma, nakreslení 

hrací plochy se provádí po jednotlivých stěnách, kde první odpovídá úvodní kružnici a 
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ostatní přidávaným uším. Výstupem editoru je libovolný rovinný graf s 2-souvislými 

komponentami, který lze vytvořit na pevném nakreslení grafu nmH , . 

 

Hrany, které by porušovaly rovinnost, nelze položit. Detekce kolizí je založena 

na řešeních směrnicových rovnic přímek, protože jazyk ActionScript 2.0 nenabízí 

žádnou použitelnou metodu pro zjišťování kolizí dvou přímek. 
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Kapitola 6 

 

Závěr 
 

Na internetu lze nalézt celou řadu již existujících Dots and Boxes programů, ať 

už se jedná o online hry [6], či stažitelné verze. Nicméně prakticky všechny fungují 

pouze pro klasickou mřížkovou verzi hry dvou hráčů a jednotlivé mapy se od sebe liší 

pouze svými rozměry. Implementovanou verzi jsem testoval proti několika jejím 

příbuzným a jediným výrazně silnějším byl program Dabble [7], který je také založen 

na algoritmu Minimax s Alfa-beta ořezáváním a spíše než na herní strategie se soustředí 

na hrubou sílu. 

 

Motivací této práce bylo vytvořit program s příjemným uživatelským 

prostředím, který umožní hrát rozšířené Dots and Boxes proti umělému protivníkovi za 

použití výše popsaných metod. Na klasických mapách je implementovaná verze o něco 

silnější než na obecnějších, na kterých dochází k vytvoření velkého počtu spojů. S těmi 

rychle rostou nároky na výpočetní kapacitu a umělá inteligence se tak nemusí ukázat 

v plné síle. K programu by se v budoucnu mohla přidat možnost online hry více 

uživatelů, která se při použití nástroje Flash přímo nabízí. Nicméně tato práce byla 

soustředěna spíše na implementaci umělé inteligence, než na hru po síti. Mezi další 

zajímavá vylepšení by mohlo patřit upravení editoru tak, aby nakreslené mapy 

nemusely vycházet z mřížkového grafu. 
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Přílohy 

 

A. Obsah přiloženého CD 

 

Na přiloženém CD se kromě samotné bakalářské práce ve formátu pdf nachází 

celkem 3 složky: bin, src a doc. 

 

Ve složce bin se nachází spustitelná verze hry Dots_and_Boxes .exe v češtině. 

Přibalena je i verze ve formátu swf, pro jejíž přehrávání v internetovém prohlížeči je 

třeba mít nainstalovaný Flash Player. Složka src obsahuje soubor Dots_and_Boxes.fla, 

který obsahuje všechny zdrojové kódy. Pro otevření tohoto souboru je třeba mít 

nainstalovaný Flash 8. Součástí je i skladba Klockworx, která je obsažená ve hře. 

V poslední složce lze nalézt uživatelskou a programátorskou dokumentaci ve formátu 

pdf. 

 

B. Uživatelská dokumentace 

 

Program byl testován na Windows XP a Windows Vista. Instalace není 

vyžadována, stačí pouze spustit soubor Dots_and_Boxes.exe. Systémové požadavky 

odpovídají  alespoň 128 MB operační paměti a 3 MB volného místa na disku. Není 

nutné mít nainstalovaný Flash Player, přehrávač je obsažen v samotném souboru. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Po spuštění programu přejde hra do 

hlavního menu, ze kterého se uživatel může 

dostat do čtyř sekcí – Nastavení hry, Editor 

map, Pravidla a Záznamy odehraných her. 

Všechna nastavení hráčů, map a použitých 

rozšíření se provádí před samotným utkáním 

v oddílu Nastavení hry. Každému hráči lze 

přiřadit jedna ze šesti barev, jméno, typ (člověk 

nebo počítač) a v případě hry 2 hráčů lze volit 

ze tří stupňů inteligence. Součástí této sekce je 

Obrázek 10: Hlavní menu 
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 správce uložených map, které je možné mazat, 

či upravovat. 

 

 V editoru map je nutné nejdříve zadat 

jméno a rozměry kreslené plochy (maximální 

velikost činí 2020× ) a poté je možné po 

jednotlivých stěnách vytvářet mapku. 

K usnadnění práce slouží tlačítka Zpět a Vpřed. 

Po zhotovení mapy a jejím uložení se hra 

přepne zpět do hlavního menu. 

 

 Posledními dvěma sekcemi jsou 

Pravidla, kde je na ukázkové hře 22×  stručně 

vysvětlen princip Dots and Boxes, a Odehrané 

hry, odkud je možné přehrávat záznamy dříve 

uložených partií. Maximální počet uložených 

záznamů je nastaven na 50, po jeho překročení 

se začnou přepisovat ty nejstarší. 

 

 K ovládání samotné hry stačí myš, 

klikem na šedou hranu se obarví. Jméno hráče 

na tahu je vždy zvýrazněno. Přehrávání zvuků 

a běh v okně či celoobrazovkovém režimu je 

možné vypnout v kterémkoliv menu. Po 

obarvení poslední hrany se vypíše umístění 

hráčů a nabídne se možnost přehrát záznam 

partie, který jde uložit. 

  

Obrázek 11: Nastavení hry 

Obrázek 12: Editor map 

Obrázek 13: Pravidla 

Obrázek 14: Odehrané hry 
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