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Cílem diplomové práce bylo prozkoumat možnosti rozšíření MCTS technik používaných v progra-

mech hrajících go.

Diplomová práce nás seznamuje postupně s pravidly hry go a základy techniky Monte Carlo Tree

Search. Při popisu MCTS je kladen důraz na jednotlivé „detailyÿ jakými jsou techniky výběru tahů

při náhodné sehrávce, ale i techniky efektivní inicializace stromové části MCTS. Vždy jsou diskutovány

různé možnosti používané jinými úspěšnými programy a je naznačena jaká volba byla pro diplomantem

vyvýjený program Pachi zvolena jako nejvhodnější. Jako základní technika sdílení informací mezi výpo-

četními větvemi je popsána technika RAVE. Autor popisuje problémy způsobené efektem horizontu a

definuje další statistiky založené na velkém počtu sehrávek.

V další kapitole se již diplomant věnuje vlastní implementaci programu Pachi. Naznačuje základní

architekturu programu a popisuje datové struktury použité programem. Velice důležitou částí pro kva-

litu programu bylo testování a ladění parametrů. Diplomant provedl velké množství testů, jimiž prokazo-

val/vyvracel užitečnost jednotlivých rozšíření. Výsledky experimentů například prokázaly, že (s použitím

RAVE) je použití UCT sčítance kontraproduktivní. Pomocí experimentů bylo laděno použití jednotlivých

„strategických rádcůÿ pro inicializaci pomocí „odhadnutých výsledků neprovedených simulacíÿ. Dále byly

prováděny experimenty s dynamickým hospodařením s herním časem a paralelizací s konceptem „vir-

tuální prohryÿ pro rozpracované simulace. Experimentálně bylo laděno také použití různých rádců v

sehrávce.

Další kapitola je věnována problému ztráty citlivosti MCTS v případě, že jeden z hráčů má velkou

výhodu ve hře. Je to způsobeno tím, že se MCTS rozhoduje na základě toho, kdo sehrávku vyhrál, nikoli

na základě toho o kolik (výrazné vítězství v jedné náhodné sehrávce by nemělo převážit spoustu malých

proher). Diplomant toto částečně koriguje tím, že 4% ohodnocení ponechává na rozlišení malého intervalu

hodnot v okolí zlomu výsledku partie. Pokud je ale vedení jednoho z hráčů tak velké, že překračuje toto

okolí, vycházejí výsledky většiny simulací stejně a program volí více méně náhodně. Diplomant tento

problém řeší zavedením „dynamického komiÿ. Na základě stavu hry (dřívějších simulací i dávek simulací

v rámci daného tahu) je upravován odhad zlomu výsledku partie. Zvláštní je, že posouvání hranice

není efektivní, pokud program prohrává. Toto rozšíření výrazně zlepšilo hru programu v handikepových

partiích.

V dalších kapitolách jsou popsány techniky související s kritičností oblastí, haštabulkami svobod a

naznačeny možnosti dalšího vývoje.

Práce je napsána dle mého názoru dobrou angličtinou, velice dobře se čte a dává čtenáři dobrou

představu o implementačních problémech spojených s vývojem dobrého herního programu. Diplomant

dobře zvládl nejen základní programování, ale hlavně proces ladění parametrů programu a vytvořil tak

program, který hraje go na světově uznávané úrovni.

Práci doporučuji uznat jako diplomovou.
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