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Arimaa je moderní desková hra připomínající šachy, ovšem výrazně obtížnější pro počítačové
hráče. Při jejím řešení lze využít klasické metody herních algoritmů — minimax s α, β prořezá-
váním, omezenou hloubkou prohledávání a ohodnocovací funkcí v listech. Přesnost ohodnocovací
funkce je v tomto schématu klíčová pro herní sílu programu a diplomová práce se zabývá právě
konstrukcí co nejpřesnější ohodnocovací funkce.

Po implementační stránce považuji diplomovou práci za plně odpovídající. Navrhovaná
ohodnocovací funkce je naimplementována v jazyce C++ (stejně jako související učící algo-
ritmy), zasazena do jednoduchého minimaxového algoritmu a opatřena standardizovaným roz-
hraním pro počítačové hráče Arimy. Součástí je přiměřeně stručná dokumentace, projekt je
dobře strukturovaný, zběžně komentovaný a vesměs čitelný, výsledný program bot_drake běží
stabilně.

Po textové stránce je diplomová práce odpovídající. Práce je psána anglicky a až na
drobnosti je gramaticky správně, poměrně dobře se čte, je typograficky upravena a obsahuje
přehledné diagramy. Místy bych se ohradil proti přílišné upovídanosti,1 práce je dosti rozsáhlá
a text by šel snadno krátit bez újmy na obsahu.

Některé podkapitoly (např. 4.4 nebo 5.2) jsou příliš dlouhé a čtenář v nich těžko udržuje
orientaci, tam by přišlo vhod jemnější rozdělení textu. Lepšímu uspořádání by prospělo i výraz-
nější oddělení diskuze funkčního popisu, algoritmů nezávislých na zbytku a (jistě podstatných)
implementačních otázek — v práci se vše vzájemně prolíná a není to myslím ku prospěchu
srozumitelnosti.

Po obsahové stránce se práce bohužel hodnotí komplikovaně. Je evidentní, že student
práci věnoval mnoho úsilí, pronikl do hloubky tématu a v problematice se orientuje. Zároveň
prokázal schopnost řešit problémy pomocí nejen aplikace, ale i konstrukce pokročilých algoritmů;
je nutno zde zmínit třeba algoritmus z oddílu 4.5 (párování figur a obranných polí u pastí) i
učení ohodnocovací funkce pomocí lineárního programování, přístup bezesporu široce zajímavý a
aplikovatelný napříč různými doménami. Autorovo řešení hlavního tématu práce (ohodnocovací
funkce) je strukturované, systematické a dobře navržené.

Přesto zde musím práci vytknout dle mého mínění zásadní nedostatky, kvůli kterým se
domnívám, že se pohybuje na hranici přijatelnosti. Za problematickou považuji neukotvenost
v kontextu současného vědeckého výzkumu v této oblasti, totiž absenci rešerše problému.
Obvyklou součástí úvodu bývá v těchto pracech popis jiných přístupů k řešení daného problému
(v tomto případě hry Arimaa), jejich krátké srovnání a z toho vyplývající motivace práce a
zvoleného přístupu. To také dává čtenáři možnost posoudit, co práce přináší nového oproti
state-of-art přístupům a posoudit zlepšení oproti stávajícím metodám.

Zde konkrétně např. nevíme:

• jaké prohledávací algoritmy a ohodnocovací funkce používají současné (publikované) Ari-
maa programy a kam směřují hlavní výzkumné trendy;

• jsou-li zde představené heuristiky např. v oblasti analýzy mobility vesměs známé (a jde
tak zejména o syntézu) či úplnými novinkami;

• jakou strukturu mají ohodnocovací funkce v jiných podobných hrách;
1Odbíhání od tématu, např. měření hodnoty figury králíka při rozpravě o škálování ohodnocovacích funkcí,

patří myslím spíše pod čáru.
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• jaké metody strojového učení ohodnocovacích funkcí jsou nejúspěšnější.2

S tím souvisí má další závažná výhrada. Práce má, i vzhledem ke svému rozsahu, neobvykle
útlou bibliografii. To souvisí zčásti s chybějící rešerší problematiky, ovšem ukazuje se, že chy-
bí citace nejen na prominutelných místech (zmínky v textu, např. α, β algoritmus, použité LP
solvery, …), ale i u popisu některých datových struktur, např. bitsetů, bitboardů nebo quad-
bitsetů, které nejenže nejsou původním výsledkem, ale zběžné prohledání internetu ukáže, že
ani jejich aplikace na hru Arimaa není původní!

Nepovažuji samo o sobě toto opominutí za závažný prohřešek proti vědecké etice nebo úmy-
slné opominutí, protože zmíněné datové struktury jsou v této oblasti poměrně známé a zdo-
kumentované; pokládám to tedy spíše za určitou nepořádnost autora. Problém však v tom
okamžiku stejně vyvstává, přestává být totiž jasné, které další popsané algoritmy jsou původ-
ním výsledkem a které jsou převzaty. Tento problém je dále umocněn chybějící úvodní rešerší
a meandrujícím stylem textu, ve kterém pak trochu splývají různé části řešení.

Analýza mobility je, zdá se mi, celkem evidentně hlavním původním přínosem práce. Otázky
se ovšem nabízejí zejména v případě dalších představených netriviálních algoritmů:

1. Algoritmu pro párování figur a obranných políček u pastí (4.5)

2. Algoritmu pro rychlý výpočet hodnoty polynomů více proměnných (5.2)3

3. “a,b,c,d” loss function pro učení ohodnocovací funkce (5.4.2)

Jako třetí závažný nedostatek shledávám nedostatečné zhodocení přínosu práce pro herní
sílu algoritmu. Analýza praktického přínosu implementované heuristiky je stěžejní pro posouzení
celé práce. Není to přitom nutně tak, že se cení pouze výborné herní výsledky, užitečné poznatky
mohou vyplynout i z podrobnější analýzy na první pohled horšího výsledku.

Zde víme prakticky pouze to, že implementovaný program v určitém nastavení skončil v žeb-
říčku programů po 92 hrách (což je celkem málo) druhý. Není ale jasné z kolika, jak daleko byl
v žebříčku program na třetím místě, jak by přesně dopadlo srovnání při soutěži ve “volném
stylu” bez omezení na 2 plies a proč. Nevíme nic o algoritmické stránce softwarových proti-
hráčů, ani nesrovnáváme výslednou herní sílu daného prohledávacího algoritmu s jednoduchou
a naučenou ohodnocovací funkcí.4 Navíc s 92 odehranými partiemi bude rating nejspíše stále
velmi nepřesný — proč nebylo odehráno více partií, jsou k dispozici nějací strojoví protihráči,
které je možno kvůli testování spouštět lokálně?

Méně podstatné poznámky a nejasnosti:

1. PositionAnalyzer::analyze() je funkce čítající 6500 řádek! extrémně špagetového, rozko-
pírovaného kódu; zvažoval autor použití cyklů, dekompozici na menší funkce či automa-
tické generování kódu z nějaké kompaktnější reprezentace?5 Domnívá se, že někdo jiný
(nebo on sám po několika měsících) bude ještě někdy schopen tu funkci upravovat?

2. lastGame.html log se odkazuje na /home/tomas/Arimaa
2Ohledně strojového učení obsahuje práce několik odkazů na práce o reinforcement learningu ve hrách, ovšem

tato reference působí pouze jako nahodilý střípek, a několik odkazů na přístupy velmi podobné navrženému
algoritmu LP-learning. Šlo-li v případě Arimy o kompletní rešerši dosud provedených pokusů v oblasti strojového
učení, z textu to nevyplývá.

3Je překvapující, že autor je první, kdo by tento problém (v kontextu vektorizace kódu) řešil? Oponent není
expertem na toto téma, zajímalo by ho srovnání třeba s Lodha a Goldman: A unified approach to evaluation
algorithms for multivariate polynomials. Jde-li o původní algoritmus, byl by zajímavým výsledkem sám o sobě?
Ale v takovém případě by se patřila hlubší analýza — jeho systematický popis, důkaz správnosti a analýza
výpočetní složitosti.

4Něco lze dovodit ze statistiky partií mezi těmito dvěma funkcemi, self-play výsledky jsou však obecně velmi
zkreslující. Hezké by také bylo mít srovnání s nějakou “zcela primitivní” funkci vůbec nevyužívající implemento-
vané pokročilé analýzy, je-li to snadno realizovatelné.

5Nutno uznat, že tuto možnost zmiňuje v rámci diskuze o testování.
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3. * Zmínku bot_drake “alpha-beta search with a few basic extensions” považuji za nedosta-
tečnou i v případě, že prohledávací algoritmus není těžištěm práce. Informace o použitých
rozšířeních je klíčová při pokusu dosažené výsledky reprodukovat i ohodnotit přínos ohod-
nocovací funkce oproti jiným částem programu.

4. * Při testování optimalizované implementace analýzy mobility se srovnávají výsledky s ne-
optimalizovanou verzí. Lze tedy snadno provést další srovnání — jak velké zrychlení na-
konec optimalizace přinesla?

5. * Dává použití popsaného párovacího algoritmu (4.5) vlastně smysl? Nalezneme krásné
párování figur a pastí, pokud má ale figura nakonec něco lepšího na práci, další vrstvy
ohodnocovací funkce tomu dají přednost místo zvoleného párování a tím se celé párování
rychle rozpadá? Nebylo by nakonec výhodnější, aby se jednoduše každá figura chtěla
hladově dostat k pasti, která potřebuje ochranu, je-li dost blízko a ochrana je potřeba?

6. Práce Haizhi Zhonga aplikující na Arimu TD(λ) learning je v textu zmíněna, ovšem citace
chybí.

7. * V textu to není explicitně zmíněno, ovšem usuzuji, že ohodnocovací funkce pro pře-
chod z pozice do pozice posuzuje vždy plný tah, tedy čtyři dílčí tahy v celku, a takovým
způsobem se i učí. Skutečně by nešlo plný tah alespoň částečně dekomponovat a rozdělit
ohodnocení na mezipozice? Zdá se mi, že učení by se tím podstatně zefektivnilo.

8. Jakou časovou složitost má algoritmus pro rychlý výpočet hodnoty polynomů více pro-
měnných (5.2)?

9. Jsou-li v 5.4.1 w a h(p) vektory, měly by tak být označeny, zvláště v násobení.

10. * U “a,b,c,d” loss function pro učení ohodnocovací funkce (5.4.2) je škoda, že v textu
nezvažujeme alternativní metody hodnocení přesnosti funkce. Je problém s d-škálováním
v praxi vážný, jak často se projevuje? Nerozumím výpočtu regularizačního členu R, jak
souvisí se složitostí funkce absolutní hodnoty vah?

11. V E3 algoritmu (zjednodušený LP-learning, 5.4.4) mne mate člen ri, jde o ten samý jako
R? Navíc mi na první přečtení nebylo jasné, že hlavní pointa vyloučení členů b, c je
zmenšení počtu ohodnocovaných kombinací.

12. * Dává v LP-learningu opravdu smysl koeficienty pro a-hodnotu a d-hodnotu optimalizovat
zvlášť pro každou jednotlivou pozici? Později se ukáže, že u E3 je to kvůli posuzování
důležitosti pozic, ale u pokročilejšího učení?

13. V hodnocení chybějí intervaly spolehlivosti, zejména v případě tabulky 5.8.

14. * Při hodnocení jednotlivých strategií se nezačíná z počáteční pozice, ale až po několika
odehraných tazích. Vyplývá to z nízké kvality hry počítače v zahájení, nebo je pro to
nějaký jiný důvod?

Závěr: Z práce to nyní nelze přesně posoudit, zdá se ovšem, že implementovaná vyhodnoco-
vací funkce dosáhla působivých výsledků; k odevzdané práci mám však přesto velmi podstatné
výhrady. Ve většině aspektů práce vyhovuje požadavkům, pro její uznání jako diplomovou však
považuji za nezbytné, aby se student při obhajobě dobře vypořádal s nejzávažnějšími nedostatky,
zejména upřesnil, které datové struktury a algoritmy jsou původní, doplnil seznam bibliografie
alespoň o nejdůležitější položky a pokusil se lépe zasadit do kontextu jak svoji práci, tak herní
výsledky programu bot_drake.

Dále považuji k diskusi při obhajobě zajímavé některé z bodů označených hvězdičkou, zbude-
li chvíle času.

Petr Baudiš
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