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„Arimaa challenge – static evaluation functionÿ

Napsat dobrou ohodnocovací funkci pro hru Arimaa není vůbec jednoduché, přitom je to velmi

podstatný stavební kámen programu (bota), který by měl dobře hrát tuto hru. Arimaa je velice statická

hra v tom smyslu, že je velice těžké vytvořit situaci, při níž by soupeř ztrácel materiál. V některých

partiích sice dochází k intenzivním výměnám, ale často trvá partie i desítky tahů bez toho, že by byla

odstraněna byť jen jediná figura ze hry. Toto je důvod, proč ohodnocovací funkce založené čistě na

„hodnotě materiáluÿ nemohou být úspěšné. Lidé hrající Arimaa postupně pojmenovali různé významné

situace, které se ve hře často objevují. Potíž je v tom, že hranice těchto pojmů jsou natolik neostré, že je

těžké vytvořit ohodnocovací funkci založenou na těchto pojmech. Příkladem je pojem zajatec (hostage),

který je v nejužším vnímání soupeřův kámen ve vzdálenosti 2 od pasti, který se nemůže se hýbat a na

políčku mezi ním a pastí je hráčův silnější kámen, často je pojem vnímán i tak, že kámen pouze nemůže

opustit oblast blízko pasti, ale nemusí být znehybněn, ani být v bezprostředním nebezpečí sebrání. Výčet

vzorů takové ohodnocovací funkce by byl velice rozsáhlý a pravděpodobně neúplný.

Diplomant se ve své práci vydal zcela jinou cestou. Jako první cíl si vytyčil vektorově paralelní

výpočet jednotahové dosažitelnosti jednotlivých polí desky jednotlivými kameny. Výsledkem je kód jehož

hlavní část má 6500 řádek templatů kde často jediným příkazem adresuje 10 qaudbitsetů resp. 40 bitsetů

(bitových informací o hrací desce). Práce na tomto úkolu zabrala neuvěřitelné množství času, některé

chyby nalezlo intenzivní testování až při testování druhé miliardy náhodných pozic. Tato dosažitelnost

byla následně využita jako základ pro určování vlastností jednotlivých kamenů. Zároveň je pomocí toho

například testována jednotahová možnost výhry.

Z hlediska pravidel existují dva druhy kamenů. Jedním z nich jsou králíci, kteří mohou rozhodnout

hru dosažením opačného konce desky, druhým z nich jsou zbylé kameny, které mohou omezovat a pře-

mísťovat králíky, ale dle hierarchie síly i případné další kameny. Tyto dva druhy kamenů se z hlediska

množiny charakteristik liší tím, že králíci mají šanci proběhnout, zatímco zbylé kameny mají sílu. Ostatní

vlastnosti jsou společné, patří mezi ně mobilita, mobilita soupeřem, ohrožení, strach, podpora, vertikální

postup a horizontální centralizace. Kromě toho má každý kámen kvalitativní vlastnost a tou je vlastník.

Kromě kamenů se výpočtu ohodnocovací funkce zůčastňují i pasti, které mají pouze dvě vlastnosti a těmi

jsou ochrany jednotlivých hráčů. Diplomantovou ideou je ohodnocovací funkce jakožto součet funkcí nad

příslušnými charakteristikami jednotlivých kamenů a pastí. Jako tvar funkcí byly zvoleny polynomy tře-

tího stupně, jejichž koeficienty byly naučeny lineárním resp. kvadratickým programováním na základě

dat z her nejlepších hráčů.

Diplomant nakonec k ohodnocovací funkci přidal nepříliš optimalizovaný prohledávací algoritmus a

vznikl bot, který snadno vystoupal žebříček botů, na nichž se začínající hráči seznamují s hrou a jeho

nejvyšší rating dosáhl aktuální výše 25. hráče na světě mezi lidmi a boty. Vypadá to, že jeho aktuální

síla odpovídá zhruba 75. hráči světa.

Základním problémem při prezentaci výsledků práce bylo to, jak dosažené výsledky prezentovat a

nepřekročit při tom běžný počet stran používaný v diplomových prácích. Výsledkem je, že pro jednotlivé

řešené problémy jsou naznačeny techniky použité k jejich řešení. Mám pocit, že čtenář přečtením práce

získá dostatečnou představu o rozsahu a kvalitě zvoleného řešení. Diplomová práce je psána anglicky,

protože očekáváme, že naprostá většina jejich potenciálních čtenářů by češtině nerozuměla. Tuto volbu

jsme dělali s vědomím, že práce bude mnohem náchylnější na gramatické a stylistické chyby. Mám pocit

že to dopadlo poměrně dobře.

Diplomant se ve své práci soustředí na optimalizaci na všech možných úrovních paralelizace. Při

řešení jednotlivých úloh volí efektivní netriviální algoritmy (např. párování při přiřazování odpovědností

za hlídání pastí). Musím zmínit i novou metodu strojového učení na základě her expertů. Těchto metod

bylo použito několik, byly na ně použity různé řešiče druhých stran. S naučenými boty bylo provedeno

spoustu experimentů. Za vším tím je obrovské množství práce a času.



Co se týče výtek, musím zmínit nevhodně zvolený název mirror pro středovou symetrii, v tabulce

vlastností kamenů je v záhlaví kvalitativní, ale mělo být kvantitativní. Dokážu si představit ve zdrojových

kódech lepší kmentář dané situace než např. pattern 4 — to že jsou patterny popsány externě komplikuje

budoucí údržbu kódu (tedy pokud by v této rutině měly být prováděny zásahy).

Práce na vývoji dobrého bota nikdy nekončí, vždy je co vylepšovat. Mám následující nápady, které

by mohli pomoci v dalším zdokonalení:

A) Mám pocit, že bot hraje velice dobře pozičně co se týče krátkodobých a lokálních cílů, ale zdá se

mi, že je v ohodnocení zanedbán dlouhodobý rozměr. Myslím si, že globální materiální ohodnocení

bez ohledu na pozici kamenů by mělo být přidáno do sady vlastností.

B) Neznám efektivní implementaci, ale určitě by kvalitu ohodnocování zvýšilo ohodnocení druhé úrovně,

pokud by kromě mobility byla brána i „vážená mobilitaÿ – mobilita, kde jsou uvažovány pouze tahy,

při nichž ohodnocení první úrovně neklesne o stanovenou hodnotu. Takovéto ohodnocení by lépe

vnímalo mobilitu „přišpendlenýchÿ kamenů, ale taky by motivovalo k rotacím v případě různých

blokád a rámů. Současné ohodnocování je spokojeno s tím, že soupěř se nemůže hýbat, a my máme

zdánlivě volný kámen. Pokud bychom ale kamenem pohli, výhodu ztratíme, protože soupeřova figura

získá mobilitu. Často může několik slabších kamenů zastat práci jednoho silnějšího či jeden slabší

jednoho silnějšího. Věřím tomu, že vážená mobilita by motivaci k rotacím poskytovala bez toho,

aniž bychom se pustili do programování výčtem specifických vzorů.

C) Strojovému učení by pomohlo, pokud bychom ručně analyzovali pozice, kde aktuálně naučená ohod-

nocovací funkce nejvíce nesouhlasí se zahraným tahem. V mnoha případech je zahraný tah skutečně

chybný a vyřazení takového chybného vzoru z tréninkových vzorů by učení zlepšilo.

D) Nevidím důvod pro vyřazení her končících na vypršení času z tréninkové množiny, stejně tak nevi-

dím důvod pro vyřazení her, začínajících úmyslnou obětí materiálu. Samozřejmě je potřeba vyřadit

úvodní tahy, při nichž k oběti materálu došlo, ale není důvod vyřadit zbytek partie. Komplikovanější

situace je u nehodnocených partií. Tam je větší pravděpodobnost výskytu nekvalitních tahů. Přesto

bych doporučil udělat jednu výjimku. Všechny partie mistra světa z roku 2012 kromě těch z mistrov-

ství světa byly označeny za nehodnocené, protože tento hráč (hanzack) úmyslně končil partie tak,

že místo odeslání vítězného závěrečného tahu ukončoval partii pomocí rezignace. Kvůli tomu má

poměrně malý rating na to, o jak kvalitního hráče se jedná, dokud byly jeho partie hodnocené, byl

jeho rating mnohem nižší než u začínajích hráčů. Myslím, že kvalitě strojového učení partie tohoto

hráče prospějí.

E) Při čtení zhruba první desetiny z oněch 6500 řádků algoritmu pro výpočet mobility jsem narazil na

několik málo příkladů logických výrazů, které v daném kontextu nemohly záviset na jednom z ope-

randů. „Mírnýmÿ zásahem do zdrojových kódů by bylo možno vytvořit debugovací verzi kódu, která

by na takováto potenciální místa upozornila (při testování miliardy náhodných pozic je podezřelé,

když vždy na daném parametru nezáleží).

Práci doporučuji uznat za diplomovou.
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