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Abstrakt: 

Texas Hold'em Poker je nejoblíbenější pokerovou variantou. I přesto existuje jen 

velice málo efektivních způsobů jak nahradit člověka počítačem při jeho hraní. Jedná 

se o hru s neúplnou informací a proto je většina přístupů velice složitá a ne vždy 

dávají správné výsledky. 

Cílem práce je některé z těchto přístupů teoreticky popsat a následně ty jednodušší 

implementovat. Pro tento účel byl vytvořen pokerový server a pokeroví AI agenti, 

kteří implementují různé části různých řešení. Následně byli tito agenti testováni 

proti sobě pro porovnání účinnosti jednotlivých přístupů k problému umělé 

inteligence v Texas Hold'em Poker. 

 

 

Klíčová slova:   poker, agent, umělá inteligence, server, algoritmus 

 

 

 

 
  



 

Title:    Artificial Intelligence for Texas Hold'em Poker 

 

Author:    Martin Pilný 

 

Department:    Katedra teoretické informatiky a matematické logiky  

 

Supervisor:                           Mgr. Martin Pilát, Ph.D. 

 

Abstract 

Although Texas Hold'em is among the most popular poker variants, there are only a 

few effective ways to replace the human by a computer while playing it. Poker is a 

game with incomplete information, thus most of the approaches are complicated and 

they do not provide correct results most of the time. 

 

The goal of this work is to describe some of the theoretical approaches and 

implement some of them. To this end, a poker server and poker AI agents using some 

of the solutions were implemented. These agents were tested against each other to 

compare the performance of the different approaches to artificial intelligence in 

Texas hold'em poker. 
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1 Úvod 

První písemné zmínky o hře, která může být považována za předchůdce pokeru, jsou 

datovány do roku 1526. Jednalo se o španělskou hru „Primero“. V této hře se 

rozdávaly tři karty každému hráči. Posléze každý hráč vsázel na to, že drží v ruce 

silnější karty, než soupeři. Pro tuto hru bylo typické blufování, kterým se hráč snažil 

oklamat soupeře vysokými sázkami i s relativně slabou kombinací karet v ruce. 

Nástupcem hry Primero se v 17. stolení stala francouzská hra „Poque“, kterou si 

kolonisté přivezli sebou na Americký kontinent, kde se po řece Mississippi velice 

rychle rozšířila po celých spojených státech.  

 

Oblíbenou hazardní hrou se poker stal během Americké občanské války. Byl 

oblíbený u všech vojáků bez ohledu na to, za kterou stranu bojovali, pro svá 

jednoduchá pravidla a jistý nádech hazardu. V této době začali vznikat i varianty 

jako draw poker či stud poker (varianta five-card) [1].  

 

S nástupem on-line pokerových heren se obliba pokeru prudce zvýšila a stále roste.  

Dnes je poker oblíbený u milionů hráčů z celého světa a z celosvětových pokerových 

turnajů si výherci odnášejí výhry v milionech dolarů.  

 

Ještě před několika lety byl Texas Hold‘em poker hrou provozovanou pouze 

v kasinech a v domácích podmínkách. To se však rychle změnilo s nástupem 

internetu. Začaly vznikat první internetové herny a poker začal být dostupnější pro 

širší veřejnost, která nechtěla trávit svůj čas v kasinech, ale chtěla hrát z pohodlí 

svého domova s novými hráči. Tento způsob hraní je stále populárnější.  

 

Jednou z nejdůležitějších součástí hry je bezpochyby správný odhad protihráče. To je 

při hraní on-line ztížené tím, že nemůžeme pozorovat reakce vašeho soupeře a jeho 

řeč těla. Tyto dva faktory jsou natolik důležité, že v živých turnajích si hráči často 

berou legrační paruky a velké sluneční brýle, aby své emoce zamaskovali. Jediné co 

můžeme při on-line pokeru pozorovat je protihráčova výsledná reakce na náš podnět 

a dalším částečným vodítkem může být doba, za kterou hráč zareagoval. Tato 

skutečnost může být chápána z části i jako výhoda pro začínající hráče, kteří neumí 

své emoce maskovat.  
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Se vznikem prvních on-line heren se začal rodit i nápad vytvořit „chytrého“ 

počítačového agenta, který by hrál za člověka a vydělával peníze. Ačkoli vše vypadá 

na první pohled velice jednoduše, po zamyšlení zjistíme, že se jedná o velice složitý 

problém. Takový agent musí být přizpůsobivý herním stylům protihráče, musí ho 

umět odhadnout a musí umět odhalit blaf a dokonce sám blafovat. 

 

Protože tvorba takových agentů patří bezpochyby mezi zajímavé problémy, rozhodli 

jsme se prozkoumat, jaké jsou dostupné metody pro vývoj těchto agentů a pokusit se 

některé z nich implementovat. V České Republice je nelegální nechat za sebe hrát 

nějaký software.  Tento zákon je často obcházen tím, že si hráč nechá „napovídat“ od 

nějakého softwaru, takže se stává jen mechanicky klikajícím automatem. Z právního 

hlediska není možné, aby námi vytvoření agenti hráli v některé z on-line heren. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit vlastní server, na kterém budou moci 

vytvoření agenti hrát. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První části, teoretické, se seznámíme se 

stručnou historií pokeru, jeho pravidly a s přístupy pro implementaci pokerové 

inteligence. Druhá část se zaměřuje na praktickou implementaci některých postupů 

uvedených v teoretické části, zjištění jejich limitů a praktického testování se 

závěrečnými výsledky. 
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2 Pravidla pro hru poker 

 
Pro vytvoření agenta hrajícího poker a serveru, na kterém bude hrát, je nutné 

dokonale znát pravidla hry. V této kapitole jsou uvedeny některé rozšířené varianty 

hry poker, společná pravidla pro většinu variant a pravidla hry texas hold’em poker. 

 

2.1 Herní varianty pokeru 

 

Jednotlivé varianty pokeru se rozdělují do různých variant. V kasinech a on-line 

hernách je nejoblíbenější varianta Community card poker, ve které jsou používány 

společné karty (community cards).  Tyto karty jsou obvykle rozdány uprostřed stolu 

lícem nahoru a jsou společné pro všechny zúčastněné hráče. Společným kartám, 

které jsou již vyloženy na stůl, se říká board.  Každý hráč také dostává svoje karty, 

které jsou otočeny lícem nahoru.  Těmto kartám se říká hole cards. Pokerové 

kombinace hráč následně tvoří pomocí svých hole cards a community cards 

rozdaných na stole.  V domácích hrách je nejoblíbenější varianta Draw poker, ve 

které dostane hráč všechny své karty před prvním kolem sázek. Svojí kombinaci 

může poté vylepšit (nebo zhoršit) výměnou některých ze svých karet. Této výměně 

se říká draw. 

 

2.2 Společná pravidla pro většinu variant hry poker 

 

Protože se odhaduje, že na světě existuje více než 1000 různých variant pokeru, 

nemá cenu zde uvádět všechny. Většina z nich má ale tato pravidla společná: 

 

1. Hraje se s 52 kartami ve čtyřech barvách s hodnotami 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

jack; queen; king; ace. 
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2. Pokerová hra se nazývá partie.  Partie se dělí do několika kol, během nich 

hráč vsází do společného banku, který se nazývá pot.  V některých kolech 

hráč dostává karty, nebo si je může vyměnit. Snahou hráčů je během těchto 

kol maximalizovat svůj počet žetonů a nevypadnout z pokerového turnaje. 

3. Poker se hraje vždy po směru hodinových ručiček. Na začátku každé hry 

rozdá dealer každému hráči určitý počet karet. Některé jsou jen pro 

samotného hráče (hole cards) a některé jsou určeny pro všechny (community 

cards). 

4. Pokud se hráč dostane na řadu, má několik možností, jak hrát. Pokud ještě 

nebylo vsazeno, nebo má dorovnáno, může pokračovat bez sázky (check).  

Může dorovnat vsázku (call), anebo zvýšit sázku (rise). Pokud hráč usoudí, 

že s jeho kartami nemá cenu pokračovat ve hře a riskovat další ztrátu, může 

složit karty (fold) a tak nepokračovat ve hře. 

5. Pokud se hráči dostanou přes všechna sázková kola, musí ukázat své karty. 

Pot získá hráč s nejlepší výherní kombinací. 

 

2.3 Pravidla pro texas hold’em poker 

 

Fáze hry Texas Hold’em poker jsou [1]: 

1. Rozdání dvou hole cards všem hráčům a povinné sázky blinds 

2. První sázkové kolo nazývané pre-flop round 

3. Rozdání tří comunity cards nazývaných flop 

4. Druhé sázkové kolo nazývané flop round 

5. Rozdání čtvrté comunity card nazývané turn 

6. Třetí sázkové kolo nazývané turn round 

7. Rozdání páté comunity card nazývané river 

8. Čtvrté sázkové kolo a následné odkrytí karet nazývané showdown 

9. Určení hráče (hráčů) s nejlepší kombinací, který vyhrává pot 
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Cílem hry je sestavit co nejlepší kombinaci 5 karet. K sestavení kombinace může 

hráč použít libovolných 5 karet ze 7, které má k dispozici (tj. 5 comunity cards a dvě 

hole cards). 

Hráč s nejlepší výherní kombinací získává pot. Pokud má více hráčů rovnocennou 

kombinaci, která je zároveň výherní, pot se dělí rovným dílem mezi tyto hráče. 

Dalším způsobem ukončení hry je složení karet ostatními hráči. V tom případě získá 

bank poslední hráč ve hře a je nepodstatné, jestli jeho kombinace byla nejlepší ve hře 

nebo ne, protože v takovém případě hráči své karty neukazují. 

Každé hry se může účastnit 2 až 10 hráčů. Teoreticky se může jedné hry účastnit až 

23 hráčů. To je však velice neobvyklé. Nejdůležitější pozice u stolu je dealer. Tento 

hráč se stará o rozdávání karet a hlídá průběh hry. I pokud karty rozdává krupiér, 

nebo se o to stará software v on-line herně, je tato pozice zachována a je označována 

jako centrální místo. Pozice dealera bývá obvykle označena žetonem. Další hráči 

jsou usazováni po levé ruce dealera ve směru hodinových ručiček. 

Jednotlivé pozice hráčů u stolu jsou odvozeny právě od místa, kde sedí dealer. Někdy 

je jeho pozice nazývána nultá pozice. Další pozice jsou počítány po směru 

hodinových ručiček. První pozice po dealerovi se nazývá small blind a druhá big 

blind. Tyto pozice patří hráčům, kteří vsázejí povinnou sázku do hry, i když se dané 

hry nechtějí účastnit. Další pozice mají také své označení. Pozice 3, 4 a 5 je 

nazývána early position. Pozice 6, 7 a 8 se nazývá middle position a pozice 9 a 10 

late position. Po každé hře se pozice dealera posune o jednu pozici ve směru 

hodinových ručiček a s ním i ostatní pozice. Tedy hráč, který byl v minulé hře na 

pozici small blind, je po posunutí pozic dealer. 

Před tím, než dealer rozdá hráčům karty, musí první dva hráči (small a big blind 

pozice) vložit první sázku ještě před rozdáním karet. Proto se těmto sázkám říká 

sázky blinds, tedy sázky naslepo. Cílem těchto sázek je vytvoření minimálního potu 

pro start hry, o který následně hrají všichni hráči. Small blind je většinou polovinou 

big blindu. Výše big blindu je zároveň minimální investicí pro vstup do hry pro 

ostatní hráče, pokud někdo nezvýší sázku. V turnajových hrách sázka big blind roste 

a s ní i small blind. Důvod navyšování blinds je prostý. Pomáhá postupně vyřazovat 

hráče s menším počtem žetonů. Aktuální výše blinds výrazně ovlivňuje rozhodování 

hráčů a je důležitým prvkem jejich strategie. 
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Fáze 1. 

Hráči na pozicích small a big blind vsadí své povinné sázky. Poté dealer rozdává 

karty všem hráčům ve hře. Každému hráči rozdá dvě zakryté karty (hole cards). 

První kartu dostává small blind a rozdávání pokračuje ve směru hodinových ručiček. 

Poslední kartu dostává samotný dealer. Pokud se hraje poker naživo, je obvyklé že se 

tzv. „pálí karty“. V tom případě dá dealer po zamíchání karet před rozdáváním na 

stranu první kartu v balíčku. Pokud dojde v průběhu rozdávání k otočení karty lícem 

nahoru, dokončí dealer rozdávání běžným způsobem a převrácenou kartu vymění za 

vrchní odloženou kartu z balíčku. Otočená karta je použita jako tzv. „spálená karta“. 

Pokud při rozdávání dojde k otočení více jak jedné karet, je rozdávání většinou 

považováno za neplatné a rozdává se znovu. Každý hráč má nyní své dvě karty, na 

které se podívá, ale nesmí je ukazovat žádnému z protihráčů (až do showdown). 

 

Fáze 2. 

Jako první je na tahu hráč sedící po levici big blindu. Ten má prakticky tři možnosti 

jak hrát. Může složit karty, vyrovnat aktuální sázku (big blind) anebo zvýšit sázku. 

Další hráči postupně hrají po směru hodinových ručiček stejným způsobem. Pokud 

během hry nikdo nevsadil více, než je hodnota big blindu, stačí hráči na pozici small 

blind pouze dorovnat do výše big blind. Poté má big blind možnost navýšit svoji 

sázku. Do dalšího kola se postupuje, jakmile jsou sázky všech hráčů srovnány na 

stejnou hodnotu. 

 

Fáze 3. 

Po skončení preflop sázkového kola se umístí všechny žetony na jedno místo. 

Následně dealer rozdá tři společné karty na stůl. 

 

Fáze 4. 

Sázky ve druhém sázkovém kole probíhají podobně jako kolo první. Jediný rozdíl je 

v tom, že hráč, který je první na tahu nemusí nic dorovnávat, protože minimální 

sázka tohoto kola není zatížena sázkou big blind. Tedy hráč může dát pouze check 

tedy nevsadit nic. Tedy pokud všichni hráči provedou check, získají další kartu 

zdarma, tedy bez sázky. 
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Fáze 5. 

Po skončení sázek se opět shromáždí všechny žetony na jednom místě. Na stůl se 

vyloží poslední pátá společná karta („river“).  

 

Fáze 6. 

Po vyložení poslední páté karty probíhá poslední sázkové kolo. Po jeho skončení 

jsou hráči vyzváni, aby ukázali své karty. První ukazuje ten, kdo naposledy sázel. 

Jestliže se v posledním kole zdrželi všichni hráči sázek, první ukazuje karty ten, 

který hrál jako první v posledním sázkovém kole. 

První hráč ukáže svou kombinaci. Následující hráč ukáže svou kombinaci v případě, 

že je silnější (nebo stejně silná) jako nejsilnější ukázaná kombinace. Pokud je jeho 

kombinace slabší, má hráč možnosti rozhodnout se, zda své karty ukáže, nebo je 

schová. Tomu se říká muck. Bank vyhrává hráč s nejlepší kombinací. Pokud se 

v průběhu hry stalo, že některý z hráčů vsadil všechny své žetony a tento hráč 

vyhraje, dostane z banku částku do výše vyrovnání jeho žetonů. Zbytek si rozdělí 

ostatní hráči, kteří se dostali do fáze showdown rovným dílem.  Pokud vyhrává více 

hráčů (mají stejně silné kombinace), bank se dělí mezi ně rovným dílem. Pokud nelze 

bank rozdělit rovným dílem, zbytek po dělení dostává hráč sedící nejblíže k dealerovi 

proti směru hodinových ručiček.  

Pokud po vyplacení výhry zůstávají u stolu alespoň dva hráči, kteří mají nenulový 

počet žetonů, začíná nová hra. 

 

Omaha poker 

Tato varianta je odvozena od Texas Hold’em pokeru. Oproti Texas Hold’em pokeru 

hráč dostane 4 hole cards. Výslednou kombinaci hráč skládá ze dvou vlastních karet 

a 3 společných karet. Bank vyhrává hráč s nejvyšší kombinací. 

 

Omaha Hi/Lo poker 

Tato varianta je známá také jako Omaha/8 a je odvozena z Omaha pokeru. Rozdíl je 

v tom, že bank (část banku) může vyhrát hráč, který má nejvyšší kombinaci karet, ale 

také hráč s tzv. nízkou kombinací. Bank se dělí na dvě části. První část vyhrává hráč 

s nejlepší kombinací a druhou část hráč s nejlepší nízkou kombinací. Pokud má hráč 

nejlepší nízkou i vysokou kombinaci, vyhrává celý bank. Nízká kombinace je taková, 

která neobsahuje karty vyšší, než 8. Hráč také nesmí mít žádné dvojice nebo trojice. 
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Poté platí, že čím nižší karty, tím silnější nízká kombinace to je. Při porovnávání se 

porovnává první nejvyšší karta, pokud nastane shoda, pokračuje se v porovnání 

druhé nejvyšší karty až do páté nejvyšší. Z toho vyplývá, že nejsilnější nízká 

kombinace je postupka začínající esem a končící pětkou. Takové kombinaci se říká 

wheel. Tato postupka se dá zároveň použít jako silná vysoká kombinace. Pokud tedy 

máme v ruce například A-K-10-2 a společné karty jsou A-A-7-6-4, je váš nejlepší 

vysoký list A-K-A-A-7 (trojice), a váš nejlepší nízký list A-2-7-6-4. Eso můžete 

nasadit v obou listech. Z těchto pravidel je jasné, že aby hráč byl schopen sestavit 

nízkou kombinaci, musí být ve společných kartách alespoň tři karty nižší, nebo rovny 

kartě s číslem 8. 

 

7 card stud poker 

Tato hra patří do skupiny draw poker. Tedy nemá žádná comunity cards. Hráč má 

tedy všechny karty u sebe. Hru hraje nejvíce 8 lidí a dealer. Během jednotlivých kol 

mají hráči možnost vyměnit si některé své karty za jiné a tím zlepšit šanci na dobrou 

kombinaci. 

 

5 card stud poker 

Hra je naprosto identická s 7 card stud poker. Jediný rozdíl je v tom, že hráči drží 

pouze 5 karet. Toto byla původní a velice oblíbená varianta, ale v dnešní době je 

oblíbenější a hranější 7 stud card. 

 

Razz poker 

Tato varianta je velice podobná 7 card stud pokeru. Rozdíl je v tom, že hráči se snaží 

získat co nejnižší kombinaci karet. Proto se této hře někdy říká 7 card stud low. 
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3 Vyhodnocení situace a modelování oponenta 

 

Existuje mnoho přístupů k tomu, jak vyhodnocovat aktuální situaci, ve které se agent 

nachází. Některé z nich vycházejí z pokeru mezi reálnými hráči, některé byly 

vytvořeny pouze pro hraní agenta proti člověku a některé pro hraní agenta proti 

agentovi. Některé z těchto přístupů jsou tak výpočetně a tedy i časově náročné, že se 

buď neimplementují, nebo se implementují jejich jednodušší verze. Pomocí 

kombinace různých algoritmů agent vyhodnocuje situaci a podle jiných z nich se 

zase rozhoduje, jak hrát. Některé důležité okolnosti, ke kterým musí  pokerový agent 

přihlížet, jsou [3]: 

• V jaké části hry se nachází 

• Kolik hráčů sedí u stolu. 

• Jaké typy hráčů u stolu sedí (jaké používají strategie) 

• Poměr svého počtu žetonů oproti blinds, popřípadě ante 

• Poměr svého počtu žetonů vůči banku 

• Rozmístění hráčů kolem stolu vzhledem k jejich strategii, pořadí vzhledem 

k dealerovi 

• Aktuální situace hry, stav na stole 

• Kolik zbývá aktivních hráčů v aktuální hře. 

• Jaká je šance na výhru a jaké jsou hráčovy karty 

 

3.1 Náhled na problematiku hry poker 

 

Ke hře se dá přistupovat dvěma základními způsoby – agresivní (dynamická) hra 

(adaptivní strategie měnící se během hry v závislosti na oponentovi a jeho 

modelování během hry) a optimální hra (rozhodnutí na základě pevně daných 

pravidel, které se během hry nemění v závislosti na protihráči). 
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Perfektní strategií pro optimální hru se nazývá Nashova rovnováha (Nashova 

rovnováha je v teorii her taková situace, kdy žádný z hráčů nemůže jednostrannou 

změnou zvolené strategie vylepšit svoji situaci [4].) 

Pro nalezení Nashovy rovnováhy v pokeru, nebo alespoň její aproximace je potřeba 

nasimulovat co nejvíce případů her proti různým hráčům. Pro tyto účely se nejlépe 

hodí záznamy z velkých pokerových turnajů, které obsahují tisíce odehraných her od 

stovek hráčů. Čím více záznamů her máme k dispozici, tím lepší aproximace 

Nashovy rovnováhy dosáhneme. Další možností je si takové záznamy vytvořit 

pomocí simulace her (například hrou několika agentů proti sobě). Agenti musí hrát 

do jisté míry náhodně, jinak by aproximace Nashovy rovnováhy odhadnutá 

z takovýchto záznamů byla využitelná opět jen pro hru proti agentům, kteří byli 

využiti pro generování záznamů. Záznamy generované z her agentů, kteří hrají 

náhodně, je možné si vytvořit v libovolném množství, ale jejich kvalita pro výpočet 

aproximace Nashovy rovnováhy je nesrovnatelně nižší, než záznamy reálných her. 

 

3.2 Algoritmy vyhodnocující potencionál handu 

Pro vyhodnocení potencionálu handu se využívají algoritmy, které ohodnocují 

potencionální šanci na výhru s kartami, které právě držíme v ruce. Jednotlivé 

algoritmy mohou mít velice rozdílné rozhodování o tom, jakou má daná sada karet 

šanci na výhru, proto je nutné dobře vybírat, který algoritmus (nebo kombinaci 

algoritmů) využijeme. Nejčastěji se využívá jeden hlavní algoritmus a případně 

několik vedlejších s menší prioritou. 

 

3.2.1 Hand Strength 

Algoritmus hand strength je navržen pro výpočet aktuální pravděpodobnosti na 

výhru v případě, že by byly jednotlivé handy porovnávány mezi sebou nezávisle na 

tom, jaké budou rozdány zbývající karty. Tedy tento algoritmus slouží ke zhodnocení 

aktuální situace, ve které se hráč nachází. Pro výpočet hand strength se vezmou 

v potaz všechny možné kombinace aktuálně rozdaných karet (od dvojice při blinds 

po sedmice při river) a podělí se počtem kombinací, které jsou slabší (nebo rovny) 

než hand, pro který se hand strength počítá.[6] 
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Příklad:  

Agent drží v ruce karty A♣ Q♥ a flop je 3♦ 4♠ J ♥. V balíčku tedy zbývá 47 karet. 

Z nich se dá vytvořit 1081 různých karetních dvojic. Vzorovou handu poráží 444 

kombinací. Devět kombinací je stejně silných a zbývajících 628 kombinací jsou 

slabší. V tomto případě tedy hand strenght vychází na 0.585, tedy 58,5%. Takto 

spočítaná hodnota platí pouze proti jednomu hráči. Pokud je hodnota počítána proti 

více protihráčům, musí se výsledek umocnit počtem protihráčů. 

Pokud tedy v ruce držíme karty A♣ Q♥ a flop je 3♦ 4♠ J ♥ a přitom uvažuji o třech 

protihráčích, výsledek hand strength algoritmu je 20%. 

 

3.2.2 Hand Potential 

Algoritmus hand potential počítá, na rozdíl od algoritmu hand strength, 

pravděpodobnost výhry s ohledem na zbývající nerozdané karty. To je důvod, proč je 

hand potential mnohem důležitější, než hand strength. Počítá totiž s „potenciálem“ 

dané handy. Tento algoritmus se ve zjednodušené formě používá i v živém pokeru. 

Hráči se často učí nazpaměť kombinace karet, které se „vyplatí“ hrát a u kterých se 

nevyplatí riskovat a rovnou karty skládají. Kombinace karet se dělí do skupin, u 

kterých je dána míra rizikovosti. Hráči se tedy stačí naučit několik kombinací 

(skupin), u kterých se vyplatí hrát a nemusí se učit nazpaměť všechny možné 

kombinace [6]. 

 

Příklad: 

Dobrým příkladem může být situace, kdy v ruce držíme 6♦ 7♦ a flop je 5♦ A♠ 8♦. 

Algoritmus Hand Strength spočítá velmi malou sílu dané handy. Hand Potential 

oproti tomu vezme v potaz karty, které by mohly danou handu vylepšit. Taková karta 

může být libovolná křížová karta, nebo karta doplňující postupku (9, 4). Dohromady 

existuje 15 karet, které dokáží zlepšit aktuální handu. Hand Potential tedy vypočítá 

šanci 56,2 % na výhru při showdown. 

 



 12 

3.2.3 Odhadovaná hodnota  

Odhadovaná hodnota (OH) se využívá při strategii hry AI agenta, který zvažuje 

všechny možné scénáře další hry. Pro výpočet se používá hand potential. Dále je 

potřeba co nejlépe odhadnout pravděpodobnost jednotlivých akcí protihráče. Toho 

docílíme pomocí modelování oponenta [6]. 

 

Příklad výpočtu odhadované hodnoty: 

Hand potential je 0.562. Pot je 14 žetonů. Oba hráči mají po 90 žetonech.  

Pokud tedy protihráč provede call, odhadovaná hodnota bude (celkový pot * hand 

potential) = ((90+14)*0.562) = 58 žetonů. 

Pokud hráč provede fold odhadovaná hodnota se bude rovnat hodnotě potu = 14 

žetonů. 

Při all-in se je odhadovaná hodnota = ((OH call * pravděpodobnost akce) + ( OHfold 

* pravděpodobnost akce)) = (58*0.5) + (14*0.5) = 36 žetonů. 

Pravděpodobnosti jednotlivých akcí se získají například pomocí modelování 

oponenta. 

 

Nevýhoda tohoto výpočtu je ta, že Hand potential uvádí průměrný případ. Není 

schopen vzít v potaz další vlivy, jako například předchozí sázky, pozici hráče 

vzhledem k agentovi atd. Větší přesnosti odhadované hodnoty lze dosáhnout 

přesnějším a komplexnějším modelováním oponenta a tím i přesnějších 

pravděpodobností jeho jednotlivých akcí. 

 

3.3 Modelování oponenta 

 

Modelování oponenta je bezpochyby nejdůležitější součástí adaptivních strategií hry 

AI agentů.  Jedná se také o nejtěžší součást strojového učení, protože čím lepšího a 

přesnějšího modelování chceme dosáhnout, tím více dat musíme brát v úvahu a 

zpracovávat je. Navíc máme většinou k dispozici velice malou množinu informací, 

protože odehraných her nebývá mnoho. Další omezení může být čas, který máme 

k dispozici pro rozhodnutí, takže veškeré učení musí probíhat relativně rychle. 
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Většinou je k dispozici pouze několik vteřin. Při modelování je velice těžké 

rozhodnout, která data jsou relevantní a která nemají skoro žádnou hodnotu 

(takovým říkáme šum). Kvalitního modelování můžeme dosáhnout, pokud dokážeme 

efektivně filtrovat relevantní data v obrovském množství nasbíraných dat, dokážeme 

je efektivně zpracovat a podle toho odhadnout, jaký bude další protihráčův tah.  

 

Bylo by jednoduché implementovat modelování oponenta založené na odborných 

znalostech hráčů (například pokud hrajeme proti hráči, který je opatrný v pre-fop fázi 

hry, můžeme hrát 70% handů podle pravděpodobnosti výhry), ale z vědeckého 

hlediska je lepší toto neimplementovat a začít modelovat od nuly. Důvodem pro 

modelování oponenta od nuly je skutečnost, že odborně definované pravidlo může 

být příliš abstraktní reprezentace komplexních scénářů, které se mohou objevit ve 

hře. Modelování oponenta od nuly dokáže mnohem lépe vystihnout větší počet méně 

abstraktních scénářů, než by bylo možné při modelování založeném na odborných 

znalostech [7]. 

 

3.3.1 Využití neuronových sítí 

Pro modelování oponenta se velice často využívá neuronových sítí [4]. Neuronové 

sítě jsou využívány ke komplexnímu modelování vztahu mezi vstupy a výstupy, 

mezi kterými se snaží najít vzorce, které by tento vztah vyjádřily. Navíc jsou známy 

svou efektivitou při operacích na doméně s velkým šumem. Pro trénování 

neuronových sítí potřebujeme množinu, na které neuronovou síť trénujeme. Jednou 

z nejlepších množin může být záznam z velikého množství her odehraných lidmi. 

Další možnost je si takovou množinu vytvořit pomocí hry několika agentů proti sobě, 

kteří hrají víceméně náhodně. První možnost je ale mnohem cennější a efektivnější. 

Problémem ale může být to, že při záznamu her není ve velkém procentu případů 

známé, jaké karty hráči ve skutečnosti měli. 

Na vstupu neuronové sítě může být například [4]: fáze hry, počet žetonů držící hráč, 

počet žetonů v banku, aktuální vsázka, známé karty ve své handě a na stole, pořadí 

hráčů, pozice dealera, little a big blindu, velikost little a big blindu, předchozí 

chování hráče v podobné situaci, hand strength a hand potential svých karet a mnoho 

dalších. 
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Jako výstup bývá většinou jedna z akcí – call, rise, fold, allIn, check a případně 

částka jaká se má vsadit. 

Plně naučená a neuronová síť může mít úspěšnost předpovědi vyšší než 81% bez 

závislosti na datech, kterými je síť učena. Neuronová síť může dávat velice dobré 

výsledky při modelování oponenta. I přesto, úspěšnost předpovědí může být snížena 

proti soupeřům s nevyrovnaným, nebo téměř náhodným stylem hry. Proto je nutné, 

aby byla neuronová síť učena na doméně, ve které bude následně agent využíván [8]. 

4 Implementace serveru 

Veškeré softwarové řešení je vlastní práce. Při řešení nebyl použit žádný software ani 

knihovna třetí strany. Jediná výjimka je využití základu algoritmu pro síťové 

připojení pomocí IPv4 protokolu na socketové úrovni. Zde bylo čerpáno z bakalářské 

práce Michala Knocha [9]. Bohužel tento algoritmus byl natolik nedokonalý, že 

musel být rapidně upraven. Pro vývoj bylo použito vývojové prostředí  MS Visual 

Studio se studentskou licencí a Netbeans s free licencí. 

 

4.1 Motivace k vytvoření vlastního serveru 

 

Aby bylo možno  implementovat některé agenty a jejich přístup ke hře, bylo nutno 

mít k dispozici server, který by byl schopen asynchronně obsluhovat několik hráčů 

najednou, automaticky vytvářel nové hry a dovoloval hráčům se k nim připojit. Další 

požadavek byl, aby server komunikoval pomocí protokolu IPv4 a díky tomu mohly 

být jednotlivé klientské aplikace psány různými technologiemi a různými 

programovacími jazyky. Další požadavek na server byl, aby využíval veškeré 

dostupné systémové prostředky. To znamená, že server musí podporovat více 

vláknové zpracování. Takový program se nám nepovedlo získat, proto bylo 

rozhodnuto nejdříve vytvořit serverovou část aplikace. Byl nadefinován vlastní 

komunikační protokol psaný v XML, kterým server komunikuje s jednotlivými 

klienty. Server byl psán tak, aby klientovi poskytoval co nejvíce informací o stavu 

hry a o jeho možnostech. Díky tomu mohou být klienti relativně jednoduché aplikace 

využívající logiky serveru, ale mohou si tuto logiku implementovat samy. Server si 
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vytváří kompletní záznamy o každé hře. Tyto záznamy mohou být následně použity 

pro strojové učení některých agentů. 

 

4.2 Použité technologie 

Jako vývojové prostředí bylo zvoleno Microsoft Visual Studio 2010 (později 2012).  

Server a výslední AI agenti byly vyvinuti v tomto prostředí v jazyce C# ( + základní 

rozšíření o síťovou komunikaci a práci se sockety) v .NET Framework. 

 

Další vývojové prostředí bylo Netbeans IDE 7 s jazykem java pro grafického klienta, 

díky kterému se může člověk zapojit do hry. 

 

4.3 Komponenty serveru a použité algoritmy 

 

Server se skládá ze 5 hlavních komponent, které mezi sebou komunikují. Třída 

Communication zajišťuje připojení klientů, síťovou komunikaci, přijímání zpráv od 

klientů a jejich posílání. Třída Server slouží k vykonávání požadavků od klientů a ke 

správě všech stolů. Třída Table se stará o jednu konkrétní hru. Třída Logger zajišťuje 

veškerý potřebný záznam aktivit jednotlivých komponent. Logování rozlišuje podle 

priority a dovede filtrovat zprávy podle jednotlivých priorit. Poslední komponentou 

je grafické rozhraní. 

 

Třída communication 

Třída communication zajišťuje síťovou asynchronní komunikaci mezi jednotlivými 

klienty a serverovou částí aplikace a zařizuje správu připojených klientů. 

 

4.4 Správa klientů 

 

Pokud se nějaký klient připojí na server, je mu přiřazeno ID. Pokud je na serveru 

připojen maximální počet klientů, je při pokusu o připojení dalšího klienta 

vygenerována chybová hláška, která se zobrazí v logu serveru a klientovi se není 

dovoleno připojit. Maximální počet hráčů pro server je nastaven na 100. Toto číslo 
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značně převyšuje naše nároky, ve kterých není počítáno s více jak 20 připojenými 

klienty. Každé 3 vteřiny probíhá kontrola, zda jsou klienti aktivní. Toho docílí tak, že 

pošlou libovolnou zprávu na server. Pokud klient v daný časový úsek neposlal 

žádnou zprávu spojenou s hrou, je povinen se serveru „ohlásit“ například pomocí 

zprávy „imAlive“, která se zpracuje ve třídě Communication. Díky této zprávě bude 

zaznamenáno, že klient během časového úseku tří vteřin komunikoval se serverem. 

Pokud se klient do tohoto časového úseku neozve, je automaticky odpojen a na další 

jeho požadavky se již nereaguje. 

 

Mechanismus spuštění serveru a připojování klientů 

Po zpustění serveru a zmáčknutí tlačítka „Start“ se spustí funkce se stejným názvem, 

která je umístěna v Communication.cs. Funkce sama vyhledá nejvhodnější IPv4 

adresu a spustí funkci „listen“ v novém vlákně. Ta vytvoří nový socket, ke kterému 

se může klient připojit. Poté pozastaví vlákno a čeká na připojení klienta. Jakmile se 

klient připojí, vytvoří se nové vlákno a v něm je daná událost zpracovávána. Původní 

vlákno čeká na další připojení. Novému klientovi se přiřadí ID a je zaznamenán do 

tabulky připojených klientů. 

 

4.5 Mechanismus ukončení serveru 

 

Aby mohl být server korektně ukončen, je potřeba přerušit asynchronní smyčku 

čekající na připojení. Toho lze docílit tak, že server nejdříve změní podmínky tak, 

aby smyčka již nemohla pokračovat (např. změna boolovské proměnné) a potom 

spustí připojení nového klienta. Jako klient může sloužit samotný server. Díky tomu 

se smyčka uzavře a nevytváří se nový listener pro událost připojení klienta. Pokud 

bysme pouze smyčku ukončili a nepřipojili nového klienta, zůstal by na socketu 

listener a tím pádem by po ukončení serveru zůstal tento proces aktivní. Tím pádem 

by se neuvolnily systémové prostředky a vedlo by to k potížím při opětovném 

spuštění aplikace. Dále je potřeba odpojit všechna stávající spojení s klienty.  
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4.6 Síťová komunikace 

 

Server komunikuje pomocí TCP/IPv4 a nadefinovaného XML protokolu, který bylo 

potřeba vytvořit. Toto řešení je výhodné v tom, že každému, kdo by si chtěl 

naimplementovat vlastního agenta, který by uměl hrát na vytvořeném serveru, stačí 

znát tento XML protokol. Tedy klienti jsou platformě nezávislí. Agent může být 

napsán v libovolném vhodném jazyce, který podporuje síťovou komunikaci. To dává 

dalším vývojářům více možností pro využití serveru pro své účely. 

Definice XML protokolu: 

Pro komunikaci mezi serverovou částí aplikace a jednotlivými klienty byl navržen 

vlastní XML komunikační protokol.  Kompletní definice XML protokolu je součástí 

přílohy 1 a 2. 

 

4.7 Zpracování příchozí zprávy 

 

Každá přijatá zpráva může obsahovat jeden, nebo více příkazů v XML. Každá zpráva 

je oddělena kořenovým tagem <message>, proto musí být přijatý text rozparsován 

podle těchto tagů. Jelikož v momentu zpracování zprávy může stále probíhat 

komunikace, může se stát, že zpráva ještě není doručena celá. Proto zbytek zprávy, 

který není ukončen kořenovým tagem </message> vrátíme na zásobník a zpracujeme 

ji v další iteraci. Přijaté zprávy rozparsujeme na jednotlivé XML příkazy a následně 

pro každý příkaz spustíme jedno serverové vlákno pro jeho zpracování. Pokud 

zpráva  není  v požadovaném tvaru server ji ignoruje. 

 

 

2.2.2. Třída server 

Třída server zajišťuje správu jednotlivých stolů. Je také prostředníkem pro 

komunikaci mezi hráčem a stolem. Hráč si nemusí pamatovat ID stolu, u kterého 

právě hraje. Třída Server sama zajistí to, že se zpráva vyslaná klientem dostane ke 

správnému stolu, u kterého hráč právě hraje. Díky tomu je účinně předcházeno 

chybám, ke kterým by mohlo dojít v případě, že klient posílá instrukce nesprávnému 
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stolu. Tato vlastnost vyplývá z požadavku na co nejchytřejší serverovou část aplikace 

tak, aby na klienta zbývalo co nejméně nutné práce.  

 

4.8 Třída table 

Tato třída se stará o běh hry u jednoho stolu. Implementuje veškerá pravidla hry, 

která jsou popsána v pravidlech hry. Dále třída vyzývá hráče k akci. Ve výzvě je také 

obsažena informace, jak hráč může hrát (bet, rise, allin, fold a také maximální možná 

částka pro vsázku). To opět vyplývá z požadavku na co nejchytřejší serverovou část. 

Bylo velice těžké zjistit, jak probíhají výplaty výher u některých okrajových případů 

hry, kde vyhrává několik hráčů a někteří z nich jsou allIn. Přesto bylo nutné tyto 

případy ošetřit a výhru korektně rozdělit mezi hráče, kteří zůstali ve hře. Například se 

pravidla nezmiňují, co se stane, pokud jsou všichni výherci allIn. Podle pravidel si 

každý z banku vezme pouze dvojnásobek svého celkového vkladu do banku. Zbytek 

se tedy musí rozdělit mezi zbylé hráče. Pravidla se ale nezmiňují jak. Proto byl tento 

stav vyřešen tak, že zbytek banku si všichni hráči, kteří se dostali do posledního kola, 

rozdělí rovným dílem. Takové okrajové případy mají však tak malou 

pravděpodobnost výskytu, že i kdyby byly nekorektně ošetřeny (například by se celý 

bank rozdělil rovným dílem) na výsledek statistik a celé hry to nebude mít podstatný 

vliv.  

 

4.9 Grafické rozhraní serveru 

Grafické rozhraní bylo navrženo co nejpřehledněji a nejjednodušeji tak, jak je u 

serverových aplikací zvykem. Zajišťuje základní přehled o stavu serveru, 

připojených hráčích, počtu spuštěných her a o statistikách. Mezi funkčnosti patří 

spuštění/zastavení serveru, možnost odpojit určitého hráče, nastavit jeden ze dvou 

módů a také volba lokální IP adresy. 
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5 Umělá inteligence 

5.1 Společná část implementace jednotlivých AI agentů 

 

Společnou část pro všechny agenty psané v .NET Framework C# jsou :  

- Síťová komunikace 

- Konfigurační soubory 

- Připojení na databázi 

- Vyhodnocení pravděpodobnosti výhry na základě aktuálního stavu hry a 

všech karet 

 

Síťová komunikace 

Stejně jako u serveru je síťová komunikace zajištěna třídou Communication.cs. Tato 

třída má podobné jádro jako server. Zpracovává podobné XML zprávy. Třída je 

upravena tak, aby se připojila na server se zadanou síťovou IPV4 adresou. Po 

připojení třída asynchronně přijímá a odesílá požadavky na server. 

 

Konfigurační soubory 

Konfigurace jsou načítány z textového souboru „config.txt“ uloženého na disku 

vedle spustitelného souboru. O jeho čtení se stará třída Config.cs. Tato třída načte 

stringovou hodnotu podle zadaného klíče. Také některé základní nastavení generuje 

sama. 

 

Připojení k databázi 

Při návrhu agentů vyvstala otázka kam ukládat nastřádaná data.   

První návrh zněl ukládat nastřádaná data do logu v *.txt souboru.  Výhody tohoto 

řešení jsou především jednoduchá implementace. Nevýhody jsou pomalý přístup na 

disk a hlavně sekvenční čtení souboru, což znamená, že pokud bychom hledali 

určitou informaci v takovémto logu, mohlo by se stát, že ho musíme projít celý, což 

může být časově náročné. 

Druhý návrh počítal s tím, že by se data uchovávala přímo v paměti programu ve 

třídě, která by svou datovou strukturou umožňovala rychlý přístup k datům. Největší 

výhoda tohoto řešení je, že data jsou uložena přímo v paměti RAM a proto není 
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problém náhodný a velice rychlý přístup. Nevýhodou je paměťová neúspornost 

takového řešení. V případě, kdy ukládám miliony záznamů je takovýto přístup 

nevhodný. Další úskalí tohoto řešení jsou v tom, že je nutné zajistit načtení již 

zaznamenaných dat například serializací/deserializací třídy na disk při 

startu/ukončení programu. Pokud program z nějakých důvodů při práci spadne, 

nedojde k serializaci a ztratí se dosavadní postup od začátku běhu programu. 

Poslední návrh počítal s databází uloženou na lokálním disku a přístupu do ní. 

Výhody tohoto řešení jsou v úspornosti místa a možnosti náhodného přístupu, který 

řeší databáze velice efektivně. Velikou překážkou se časem ukázala nutnost přístupu 

na disk při čtení/zápisu do databáze. Toto agenta nesmírně zpomalovalo. Tuto věc 

bylo potřeba minimalizovat, nebo nejlépe odstranit. Výsledkem byly pokusy o 

změnu média, kde je uchována databáze (paměť flash USB, SSD disk…). To však 

bylo stále pomalé. Nejefektivnější řešení, které zcela eliminuje přístup na pomalé 

médium, bylo nasimulovat disk pomocí části paměti RAM. Pokud byla databáze 

uložena na takovémto virtuálním médiu, byl přístup na disk úplně vyloučen 

z procesu zápisu a přistupovalo se pouze do paměti RAM, která disk simulovala. 

Jediné, na co se musí dávat pozor, je záloha databáze před vypnutím počítače, 

protože data v paměti RAM by se ztratila. Naštěstí program, který byl pro tento účel 

použit SoftPerfect RAM Disk, před vypnutím počítače zazálohuje data na virtuálním 

médiu na skutečný disk a po startu počítače je opět načte. 

Jako databázi jsme použili knihovnu SQLite, která vytváří na disku jeden soubor, 

který funguje jako celá databáze. O přístup k této databázi prostřednictvím knihovno 

SQLite se stará knihovna DataBase.cs. Název souboru vytvářeného na disku je 

„rules.db3“. 

 

Vyhodnocení pravděpodobnosti výhry na základě aktuálního stavu hry a všech 

karet 

Pravděpodobnost, že jsou naše karty nejlepší a tedy že vyhrajeme hru, pokud se 

dostaneme do fáze showdown, kdy hráči odkrývají své karty, se dá zjistit třemi 

způsoby: 

1. Matematický výpočet pravděpodobnosti 

2. Simulace všech možných handů, které mohou nastat 

3. Simulace většího počtu handů, které mohou nastat (Metoda Monte Carlo) 
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Matematický výpočet pravděpodobnosti 

Pro matematický výpočet pravděpodobnosti potřebujeme znát všechny možné 

karetní kombinace, které mohou nastat. Tento výpočet by byl jistě nejefektivnější, 

ale také nejsložitější. Na internetu není k nalezení žádná knihovna, která by takovýto 

algoritmus implementovala. Jelikož cílem bakalářské práce není co nejefektivnější 

vyhodnocování pravděpodobnosti výhry s určitými kartami, nebyl tento přístup 

implementován. 

 

Simulace všech možných handů, které mohou nastat 

Simulace všech možných kombinací karet, které mohou nastat, nalezneme u mnoha 

AI agentů. Jedná se zřejmě o nejjednodušší algoritmus, který dá vždy přesnou 

hodnotu, což je jeho nesporná výhoda. Jednoduše se iterují všechny možné zbývající 

karty a skládá se z nich ruka protihráče. Poté se dá situace vyhodnotit nějaké 

knihovně, která řekne který z hráčů má silnější hand. Nevýhodou tohoto přístupu je 

časová náročnost.  

 

Simulace většího počtu handů, které mohou nastat 

Simulace většího počtu kombinací karet, které mohou nastat, využívá 

pravděpodobnostní metodu Monte Carlo. Chceme-li určit střední hodnotu naší 

pravděpodobnosti, která je dána kartami, které držíme a které jsou rozdány na stole, 

je třeba pouze náhodně vybírat karty, ze kterých se sestaví soupeřova ruka 

(samozřejmě nepoužíváme karty, které držíme v ruce). Poté je vyhodnoceno, čí ruka 

je lepší. Pokud takovýto děj opakujeme dostatečně dlouho, dostaneme celkem 

přesnou pravděpodobnost skládající se z jednotlivých porovnání toho, čí ruka byla 

silnější. 

 

Žádný ze zkoumaných pokerových agentů tento algoritmus neimplementoval, proto 

nebylo před odzkoušením tohoto algoritmu jasné, zda bude fungovat a zda bude 

poskytovat dostatečně přesné výsledky s přijatelným počtem iterací. 

 

Při rozhodování o tom, jak bude náš agent nadále postupovat ve hře, obvykle 

nepotřebujeme přesný údaj pravděpodobnosti, protože je to jen jeden z faktorů, podle 

kterého se agent rozhoduje. Stačí nám pouze přibližná hodnota. Proto je metoda 

využívající Monte Carlo výhodná pro zjišťování přibližné pravděpodobnosti výhry. 
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Každý výpočet trvá zlomek toho, kolik by trval výpočet při iteraci přes všechny 

možnosti. Z pozorování vyplývá, že naše metoda už na 1000 iteracích dokáže dávat 

velice relevantní výsledky lišící se maximálně o 5%. Na 10 000 iteracích dává 

výsledky, které se liší maximálně o 1%, což je v naší toleranci. Výpočet se přitom 

provádí v řádech desítek milisekund. Další optimalizace byla rozdělení výpočtu do 

vhodného počtu vláken, který se rovná počtu fyzických jader procesoru. Při zpuštění 

algoritmu pro výpočet pravděpodobnosti pomocí metody Monte Carlo se vezme 

požadovaný počet iterací a rozdělí se do vhodného počtu vláken. Po skončení práce 

všech zapojených vláken se výsledek zprůměruje a tím dostaneme shodná data jako 

při běhu algoritmu v jednom vláknu. Čas ušetřený při výpočtu je téměř roven 

původnímu času dělenému počtem vláken. Při menším počtu iterací (testy bylo 

zjištěno pod 500 na procesoru Intel CoreTM2 Duo) se tato metoda stává méně 

efektivní, protože spustit nové vlákno trvá netriviální strojový čas. 

 

Další implementované vylepšení vyšlo z úvahy, že nejvíce požadavků na zjištění 

pravděpodobnosti na výhru bude právě z počáteční fáze hry, kde se agent rozhoduje, 

zda má cenu snažit se hrát dál. Tato fáze se nazývá pre-flop. Pro tuto fázi není tolik 

kombinací jako pro ostatní fáze. Proto je možné zadat všechny možné kombinace 

držených karet (dvojic) do tabulky a vybírat přesnou pravděpodobnost přímo z nich. 

Díky tomu není potřeba náročně iterovat a výsledek máme prakticky ihned. Navíc je 

úplně přesný. 

 

Výpočet ohodnocení 

Pro vyhodnocení, která ze dvou sad karet je lepší, jsme implementovali vlastní 

řešení. Hlavní důvod implementace vlastního algoritmu vyhodnocení byla možnost 

pozdějšího rozšíření o monitorovací funkce a jinou funkcionalitu, která by byla 

dobrým rozšířením stávajícího algoritmu.  

Vyhodnocení probíhá průchodem přes všech 7 karet a uložením informací do 

předpřipravených čítačů. Následným porovnáním jejich hodnot zjistíme, jakou 

nejvyšší kombinaci ruka obsahuje.  

 

Příklad zjišťování pravděpodobnosti pomocí metody Monte Carlo 

Na začátku algoritmu pro zjištění pravděpodobnosti pomocí metody Monte Carlo 

dostaneme seznam karet, které držíme v ruce, popřípadě ty, které leží na stole a jsou 
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odkryté. Dále dostaneme číslo, které udává počet porovnání, tedy počet cyklů, ve 

kterých budeme porovnávat naši sadu karet proti náhodné sadě zbylých karet.  

V každé iteraci provedeme tyto kroky: 

1. Náhodně dogenerujeme karty, které nám chybí do plného seznamu sedmi 

karet (2 v ruce a 5 na stole). Například pokud jsme ve fázi hry, kdy vidíme 

své dvě karty a jednu společnou kartu na stole, musíme ze zbývajícího 

balíčku karet vybrat 2 náhodné takové, které prozatím nejsou použity. Ze 

zbylých karet vygenerujeme 2 náhodné, které drží protihráč v ruce.  

2. Poté co máme všech 9 karet (2 naše, 5 společných a 2 soupeřovy) musíme 

zjistit, který hráč má silnější karty. Toho dosáhneme tak, že vytvoříme 2 

instance třídy, která reprezentuje jednu sadu karet. V každé bude 7 karet (5 

společných a 2 hráčovy). Poté se tyto dvě instance třídy porovnají. Podle 

toho, která ruka vyhraje, se připočítá jednička do čítače výher hráče, nebo 

protihráče. V případě remízy se nic nepřičítá. 

3. Opakujeme, dokud čítač počtu iterací nedosáhne požadované hodnoty 

 

Po ukončení cyklu se vydělí čítač udávající počet výher hráče součtem čítače počtu 

výher hráče a protihráče. Tím dostaneme střední hodnotu našeho, iteracemi cyklu 

vygenerovaného, vzorku. Čím větší množství iterací, tím více by se měl výsledek 

blížit skutečné střední hodnotě pro naše karty. 

 

Příklad pro vyhodnocení síly jedné ruky 

Na vstupu dostaneme seznam karet K;A;J;10;J;10;4, který následně setřídíme podle 

velikosti A;K;J;J;10;10;4. Poté postupně procházíme karty od nejvyšší. Pokud 

nalezneme dvě opakující se karty, začneme iterovat první čítač do doby, než 

narazíme na jinou kartu. Poté přepneme algoritmus tak, aby prováděl to samé 

s druhým čítačem. V našem příkladu budeme mít na konci průchodu v obou čítačích 

hodnotu 2. Takže dalším porovnáním čítačů můžeme prohlásit, že ruka obsahuje dva 

páry. Pro barvu se používají 4 čítače, které zvýší svou hodnotu o jedničku vždy, když 

se při průchodu narazí na barvu, kterou reprezentují. Poté se výsledky porovnají 

v pořadí daném silou jednotlivých variací (začíná se královskou postupkou a končí se 

nejvyšší kartou). Ve výsledku budeme mít ve třídě reprezentující jednu sadu karet 

uloženu informaci o tom, jakou nejsilnější kombinaci má daná ruka. 
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To samé se provede u druhé ruky a následně se porovná, která ruka má silnější 

kombinaci, nebo zda mají stejnou sílu. Vše se děje v samotné třídě, která 

implementuje rozhraní IComparible<> a díky tomu ji lze porovnávat s jinou instancí 

téže třídy.  

 

 

5.2 Implementace jednotlivých agentů 

Všichni implementovaní agenti jsou konzolové aplikace. Každý agent byl 

implementován jako samostatný projekt ve společné solution. 

 

5.2.1 Náhodně hrající agent (Agent1) 

 

Tento agent simuluje nejjednodušší logiku hráče, který hraje více méně náhodně. 

Agent si vybere z předložených možností, jak může hrát a podle toho vybere jednu 

z nich. Agent využívá toho, že mu server sám nabízí, jaké možnosti může hrát. Díky 

tomu byla jeho implementace velice jednoduchá a je založena pouze na 

vygenerovaném náhodném číslu a rozhodovacím stromu, který podle velikosti 

vygenerovaného čísla rozhodne, kterou možnost pro další akci si agent vybere. U 

možnosti All-in má sníženou pravděpodobnost na 20% původní pravděpodobnosti. 

Důvod tohoto opatření je ten, že agent, který by vsázel velice často all-in by velice 

rychle vypadl ze hry. Pokud agent zvolí možnost All-in má 80% šanci, že se bude 

rozhodovat znova. Tím lze dosáhnout toho, že se tato možnost nevyskytuje tak často. 

Při zvyšování sázky agent zvyšuje částku v rozmezí od jednoho žetonu až po 10% 

agentových žetonů. Pokud by hodnota pro sázku nebyla shora omezena určitou 

procentuální hodnotou, mohlo by se stát, že agent přijde velice rychle (během 

několika her) o veškeré své žetony. Tento agent slouží jako velice dobrá reference 

toho, zda „chytřejší“ agenti hrají alespoň z části logicky, protože tohoto agenta by 

mělo být v celku jednoduché porazit. 
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5.2.2 Agent rozhodující se podle pravděpodobnosti výhry (Agent2) 

 

Tento agent rozhoduje následující tah podle pravděpodobnosti, kterou si nechá 

spočítat pomocí výše popsané metody využívající Monte Carlo + pre-flop 

optimalizace, takže implementuje optimální přístup ke hře. Nejedná se tedy o 

dynamicky se rozhodujícího agenta. Jakmile zná pravděpodobnost výhry, rozhodne 

se podle ní, zda má složit karty, vyčkat, nebo zvyšovat sázku. Hráč má přesně 

nadefinovaný rozhodovací strom toho, co může v situaci s danou pravděpodobností 

na výhru dělat a co ne. Agent si nechá od serveru „napovědět“ jak může a jak 

nemůže postupovat v dané situaci (zda může/musí provést některé z akcí) a z těchto 

akcí následně vybírá podle rozhodovacího stromu. Protože se v každém následujícím 

kole může šance výrazně měnit, může se na první pohled zdát, že tento agent hraje 

velice chytře, ale je to pouze zdání, na které se přijde tím, že na stejné situace reaguje 

agent pokaždé stejně. Jediná náhodná veličina, kterou tento agent využívá, je výše 

sázky, kterou vsází. Ta se podle nastavených parametrů nechá vygenerovat náhodně 

(s přihlédnutím k pravděpodobnosti na výhru). Strategie, která dokáže agenta 

obvykle porazit je jednoduchá. Stačí pouze vsázet velmi vysokou částku, nebo All-

in. To funguje ve většině případů a agent složí karty. Pokud ale hráč nemá štěstí, má 

agent dost dobré karty na to, aby nesložil karty a pustil se s hráčem do boje. V ten 

okamžik obvykle přijdeme o všechny žetony, nebo alespoň o jejich většinu. 

 

5.2.3 Agent rozhodující se podle pravděpodobnosti výhry se zabudovaným 

náhodným blafováním (Agent3) 

 

Tento agent se zakládá na předchozí verzi agenta.  Hlavní rozdíl oproti předchozí 

verzi je v tom, že se tento agent snaží o jistou míru blafu ve hře. Agent se při 

rozhodování o dalším postupu náhodně rozhodne, zda bude blafovat nebo ne. To je 

řízeno parametrem, který udává jak veliká je pravděpodobnost, že bude blafovat. 

Aby tato vlastnost měla nějaký význam na celkovou statistiku a zároveň nebyla 

kontraproduktivní, je potřeba mnoho pokusů a pozorování pro to, aby se vyladila 

správná hodnota tohoto parametru. I přesto, že se agent pokouší o jistou míru blufu, 

jedná se stále o agenta, který implementuje metodu optimálního přístupu ke hře, 

protože má v sobě stále zabudovaný rozhodovací strom velice podobný agentovi 
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z předchozí verze. I přes to, že se ve stejné situaci nemusí zachovat pokaždé stejně je 

jeho chování řízeno pravidly a tudíž nemůže být považovaný a dynamicky se 

rozhodujícího agenta, který by se učil v průběhu hry, nebo z předchozích odehraných 

záznamů her. Další možností vylepšení by mohl například být údaj, který by říkal, 

zda se agentovi blaf vyplatil či nikoli. Podle toho by mohl zvyšovat, respektive 

snižovat pravděpodobnost, že bude v příštím kole blafovat. 

 

5.2.4 Učící se agent proti určitému Agentovi (Agent4) 

 

Tento agent je snahou o navození Nashovy rovnováhy ve hře proti jednomu soupeři. 

Většina námi zkoumaných agentů se neučila během hry. Pro rozhodování využívali 

již naučené neuronové sítě, stavové automaty a tabulky. Z toho vyplývá, že většina 

agentů se v naprosto stejné situaci zachová vždy stejně, nebo alespoň podobně 

(pokud mají implementovanou nějakou náhodnou veličinu). Takže pokud se náš 

agent dostane do stejné situace, ve které již se stejným soupeřem byl, ví přesně, jak 

soupeř zareaguje. Agent tedy implementuje Q-učení, což je druh zpětnovazebního 

učení s použitím hrubé výpočetní síly. Pro každou akci (v našem případě situaci) je 

definována hodnota určující její sílu/úspěšnost (tzv. action-value). Podle této hodnoty 

se posléze určuje, která akce se provede.[10] Algoritmus tedy vrací výsledek funkce 

� ∶ � × � → �, která vypočítá užitek ze stavu a akce. Před začátkem učení vrací 

funkce konstantu. V našem řešení je funkce nahrazena databází a záznamem variant 

stavu a akce a výsledek nahrazen výdělkem/ztrátou pro danou akci v dané situaci. 

 

U tohoto přístupu k učení musíme počítat s tím, že bude třeba mnoho iterací, aby se 

některé situace začaly opakovat. Proto je možné situace rozdělit do větších skupin a 

ty prohlásit za společný balík situací, které si jsou podobné nebo shodné.  
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Situace lze dělit podle mnoha kritérií. 

- Podle pravděpodobnosti na výhru 

- Podle fáze hry 

- Podle aktuálního stavu banku 

- Podle aktuálního počtu hráčů zůstávajících ve hře 

- Podle výše blinds 

- Podle množství svých žetonů 

- Podle aktuální nejvyšší vsázky 

- A mnoho dalších 

 

Ta nejdůležitější kritéria byla vybrána a podle nich byla vytvořena tabulka v SQL 

databázi. V této tabulce se nacházejí všechny možné balíky situací dělené podle 

šance na výhru, fáze hry, aktuální nejvyšší vsázky, a akce, která se má provést. 

Poslední sloupec tabulky představuje průměrný výdělek/ztrátu při určité akci 

provedené v této situaci. Agent se v každé situaci podívá do databáze a vybere 

doposud nejlepší postup pro danou situaci. S určitou pravděpodobností může agent 

vybrat i jinou akci, aby se nezamezila možnost, která sice napoprvé nedopadla 

nejlépe, ale ve výsledku to může být nejlepší postup (toto není součástí Q-učení, ale 

pro naši implementaci jde velice vhodné vylepšení). Čím větší ztráta/menší zisk pro 

danou akci v dané situaci máme, tím menší je šance, že bude tato akce vybrána.  

Vybranou akci posléze agent provede a čeká, zda se mu to vyplatí, nebo ne. 

Výsledek opět zanese do databáze a tím se upraví výsledná hodnota, která by nyní 

měla být přesnější pro danou situaci a akci, než před tím. 

Pro testování funkčnosti AI agenta byl využit Agent1 s dvakrát 10 000 odehranými 

hrami a Agent2 s třikrát 10 000 odehranými hrami. První iterace znamená čistá 

databáze pravidel, druhá iterace má již odehráno 10 000 her a třetí 20 000. Takže na 

konci třetí iterace je databáze naučena na 30 000 hrách. 

 

Sada testů proti Agentovi1 

Náš předpoklad zněl, že agent nebude proti náhodnému hraní nijak moc úspěšný, 

protože předpokládá, že se protihráč zachová ve stejné nebo podobné situaci 

podobně, jako před tím. Proto bylo veliké překvapení, že i přes to si náš agent vedl 



 28 

velice dobře a dokázal porážet náhodně hrajícího hráče s téměř 90% úspěšností jak je 

vidět na obrázku 9 a 10. Tato úspěšnost by již ale pravděpodobně dále nerostla. 

 

 

Obrázek 9: Graf první iterace proti agentovi1 

 

V první iteraci se úspěšnost výhry vyšplhala na 89,54%, což bylo překvapení proti 

očekávání. 
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Obrázek 10: Graf druhé iterace proti agentovi1 

 

V druhé iteraci se úspěšnost ustálila na 89,16%, což je téměř to samé, co v první 

iteraci. Z toho lze soudit, že hodnota již dále neporoste a proto není potřeba 

pokračovat v pokusech. 

 

Sada testů proti Agentovi3 

Proti Agentovi3 jsme očekávali pozvolné učení, které bude postupně po jednotlivých 

procentech s přibývajícími iteracemi stoupat. Další předpoklad byl, že celkovou 

úspěšnost bude lehce snižovat zabudované blafování Agenta3, což se potvrdilo.  
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Obrázek 11: Graf první iterace proti agentovi3 

 

Na obrázku 11 je vidět postupný proces učení. S přibývajícími iteracemi se úspěšnost 

ustaluje a mírně stoupá. V první iteraci se ustálila na hodnotě 81,47%.  
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Obrázek 12: Graf druhé iterace proti agentovi3 

 

 

Na obrázku 12 pokračuje učení a postupně se zvedá úspěšnost. Ve druhé iterace se 

úspěšnost ustálila na 82,35%, což je o necelé procento více, než v předchozí iteraci. 
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Obrázek 13: Graf třetí iterace proti agentovi3 

 

 

V poslední iteraci se hodnota ustálila na 82,88%, což je o více než půl procenta více, 

než předtím. Z toho vyplývá, že se učení s přibývající úspěšností zpomaluje. 

 

Zkoumáním získaných dat z databáze bylo zjištěno, že některé balíčky situací se 

opakují velice často a některé téměř vůbec. Nejvíce se opakovaly balíčky, které byly 

průnikem středních hodnot jednotlivých veličin definujících daný balíček. To se jak 

teoreticky, tak prakticky potvrdilo.  Z toho důvodu se agent dokázal poměrně rychle 

naučit na velice slušných 80% a výše. Je jasné, že při velkém množství her je 

jakákoli úspěšnost větší, než 50% dostatečná k dosažení zisku. 

Další vhodnou úpravou agenta by bylo „zjemnění“ balíčků situací, které se velice 

často opakují. Jedná se o balíčky blízko průniku středních hodnot veličin, které 

balíček definují. Naopak zahuštění balíčků, které jsou od tohoto pomyslného 

průsečíku daleko, by nejspíše mělo velice malý vliv na celkový výsledek učení. To 

by byl dobrý námět na další výzkum. Tím by se nejspíše také dosáhlo lepších 

výsledků na úkor většího počtu iterací, které jsou k tomu potřeba. 
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5.3 Práce s grafickým rozhraním serveru 

 

Spuštění/odpojení serveru 

Pro zapnutí serverové aplikace klikněte na tlačítko start. Červený nadpis upozorňující 

na stav serveru zezelená a upozorňuje na to, že je server on-line. Dále se zobrazí IP 

adresa, na které server poslouchá. Po spuštění serveru tlačítko Start zmizí a místo něj 

se objeví tlačítko Stop. Po kliknutí na tlačítko Stop se server odpojí. 

 

Obrázek 1: Spuštěný server off-line 

 

Nastavení módu 

Server podporuje dva módy.  

První (Agent mode) byl navržen pro hraní pouze AI agentů. V tomto módu server 

nečeká mezi jednotlivými akcemi tak, jak to u většiny aplikací bývá, aby si stačil 

hráč uvědomit, co se na serveru děje. Tento mód je velice užitečný, protože zbytečně 

nezdržuje hru. Díky tomu se za stejný čas stihne odehrát více her. Dále server nemá 

žádný časový limit, do kterého jsou hráči povinni hrát. Server jednoduše čeká na 

hráčovu odpověď libovolně dlouhou dobu. 

Druhý mód (User mode) byl navržen tak, aby poskytoval určitý komfort i lidskému 

hráči. Mezi jednotlivými akcemi čeká vždy stejnou časovou jednotku tak, aby si hráč 

stačil uvědomit, co se ve hře děje. Tento server prozatím nepodporuje time limit pro 

interakci hráče, protože pro náš účel nebyl potřeba. Je to ale vynikající příležitost 

k dalšímu rozšíření aplikace. 

 

Nastavení lokální adresy IP 

Pokud je CheckBox s názvem „Use local IP“ zatržený, pak se server připojí pouze na 

localhost a není možné na něj přistoupit z počítačové sítě. V takovéto konfiguraci je 

možné se agenty připojit pouze ze stejného počítače. Pokud zatržený není, server 
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sám vyhledá vhodnou IPv4 adresu a na ní začne poslouchat. V takovém případě je 

možné se na server připojit klienty spuštěnými na jiných počítačích ve stejné síti. 

 

Zobrazení okna serverového logu 

Pro zobrazení okna s logem serveru přejděte na horní lištu Show->Log. 

 

Obrázek 2: Zobrazení serverového logu 

 

 

Zobrazení okna s přehledem připojených hráčů 

Pro zobrazení okna s přehledem připojených hráčů přejděte na horní lištu Show-

>Players. 

 

Obrázek 3: Zobrazení hráčů připojených k serveru 

 

 

Zobrazení statistik 

Pro zobrazení okna se statistikami úspěšnosti jednotlivých hráčů přejděte na horní 

lištu Show-Statistics. 
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Obrázek 4: Zobrazení statistik hráčů připojených k serveru 

 

Všechna tři výše uvedená okna jsou výpisy požadovaných údajů, které se každou 

vteřinu obnovují. 

 

Odpojení požadovaného hráče 

Pro odpojení hráče ze serveru přejděte na horní lištu File-Disconnect player. Objeví 

se okno, do kterého je nutné zadat ID hráče, který má být odpojen. ID hráče zjistíme 

například v okně s přehledem připojených hráčů. 

 

Obrázek 5: Odpojení určitého hráče 

 

 

Vypnutí serveru 

Pro vypnutí serveru stiskneme křížek v pravém horním rohu okna, nebo přejdeme na 

horní lištu File-Exit. 
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Obrázek 6: Ukončení serverové aplikace 

 

Sledování stavu serveru 

Ke sledování stavu serveru nám slouží status bar umístěný pod nástrojovou lištou, 

který zobrazuje,  zda je server on line, nebo off line. Další informace zjistíme 

v pravém dolním rohu hlavního okna, kde je uveden aktuální stav počtu připojených 

hráčů, otevřených stolů čekajících na spuštění hry a probíhajících her. V případě 

potřeby máme k dispozici logovací okno s úplnou informací o stavu serveru. 

 

5.4 Popis GUI klienta 

 

GUI klient byl vyvíjen v jiném vývojovém prostředí než zbytek aplikací (Java 

Netbeans IDE6, později 7, později 8). Hlavním důvodem byla snaha demonstrovat 

multiplatformnost, kterou nám dává komunikace pomocí IPV4 protokolu a námi 

nadefinovaného XML protokolu pro komunikaci se serverem. Klient slouží jako 

doplnění softwarového balíku vytvořeného pro tuto práci. Práce není zaměřena na 

grafický design, proto klient obsahuje pouze základní grafické prvky a není graficky 

zpracován s takovou precizností, jaká by byla potřeba, pokud by se tento program 

měl distribuovat. 

Ovládání klienta je velice jednoduché. Je zde pouze jedna nabídka v liště programu, 

která nám nabízí základní akce jako je připojení k serveru a následné odpojení, výběr 

stolu, nastavení vlastního jména, a ukončení aplikace. 

Na spodní liště se v případě, že je hráč na tahu, objeví nabídka s tlačítky 

znázorňujícími jednotlivé akce, které hráč může v dané situaci provést. V pravé části 
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obrazovky se vypisuje log jednotlivých akcí, které provedli ostatní hráč a stav hry. 

Dále je kolem obrázku stolu vidět počet připojených hráčů. Dealer je označený 

žetonem. Hráč je znázorněn oranžovou koulí, ve které je vidět kolik má hráč 

v daném kole vsazeno, jeho jméno a jeho zbývající žetony. 

 

 

Obrázek 7: Ukázka GUI 

 

 

 

 

Postup pro připojení ke hře 

Pro připojení ke hře přejděte na horní lištu file->Connect to server. Objeví se dialog, 

do kterého je třeba zadat IP adresu serveru, ke kterému se chceme připojit. Po 

vyplnění správné IP a potvrzení se objeví další nabídka s otevřenými stoly na serveru 

čekajícími na začátek hry. Vždy je zde napsáno v kolik hodin se stůl uzavírá a začíná 

hra. Pro vybrání příslušného stolu nás k němu server zařadí. Pak stačí jen čekat na 

začátek hry. Jakmile uplyne čas do začátku hry, stůl zkontroluje, zda jsou u něj 

registrováni alespoň dva hráči. Pokud ano, začíná hra. 
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Obrázek 8: Připojení k serveru pomocí GUI 

 

Postup pro změnu jména 

Pro změnu jména přejděte na horní lištu file->Set players name. Objeví se dialog 

podobný dialogu pro zadání IP. Po vyplnění jména a potvrzení se odešle na server 

požadavek na změnu jména. Serveru dokonce nevadí, pokud u stolu sedí víc hráčů se 

stejným jménem, protože každý hráč má své unikátní ID. Podle ID jsou také hráči 

rozmisťováni kolem stolu. 

 

Postup pro odpojení od serveru 

Pro odpojení od serveru přejděte na horní lištu file->Disconnect. Klient se následně 

odpojí od stávajícího serveru. 

 

Postup pro připojení k jinému stolu 

Pro připojení k jinému stolu se stačí od serveru odpojit a následně provést připojení 

ke hře popsané výše. 

 

Postup pro ukončení aplikace 

Pro vypnutí aplikace přejděte na horní lištu file->exit. Další možnost jak vypnout 

aplikaci je použít křížek v pravé části horní lišty. Pokud ukončujeme klienta, není 

potřeba se korektně odhlašovat od serveru. Server detekuje sám ztrátu spojení a 

klienta odpojí. 
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5.5 Práce s konzolovými AI agenty 

 

Konzoloví agenti jsou navrženi tak, aby práce s nimi byla co nejvíce automatizována. 

Byl stanoven požadavek na to, aby jediné co se s agenty muselo provádět ručně, bylo 

spuštění samotné konzolové aplikace. Tohoto požadavku se povedlo dosáhnout 

pomocí konfiguračního souboru, ve kterém jsou potřebná nastavení, která akceptují 

všichni konzoloví agenti. Tento soubor se jmenuje „config.txt“ a je umístěn vždy 

vedle *.exe souboru příslušného agenta. 

Příklad nastavení v config.txt: 

requestNumberOfPlayers=2 

connectIp=127.0.0.1 

maxIterations=100000000 

 

První parametr udává minimální počet hráčů u stolu pro předčasné spuštění hry u 

stolu. Tato funkce byla implementována u klientů i u serveru. Důvod tohoto 

nastavení byla nutnost zrychlení začátku jednotlivých her. Pokud například chceme 

provést simulaci, kdy hrají u stolu 3 hráči, a takové nastavení bychom neměli, tak by 

při každém přihlášení všech tří hráčů ke stolu stůl čekal do termínu pro začátek hry, 

protože by nebyl plně obsazen. Pokud ale od hráčů dostane požadavek na minimální 

počet hráčů u stolu a tento požadavek je u všech hráčů nižší, než aktuálně připojený 

počet hráčů, může se hra začít dříve a tím ušetřit spoustu času. 

Druhý parametr udává IP adresu serveru, ke kterému se má pokusit připojit. Pokud se 

to agentovi nepodaří napoprvé. Zkouší to stále dál s vteřinovým intervalem.  

Třetí parametr uvádí maximální počet her, které má agent odehrát. Toto nastavení 

bylo implementováno z důvodů následného testování. Pokud chceme provést iteraci 

přesně 10 000 her je zbytečné celou dobu probíhající výpočty pozorovat. Jedna 

iterace 10 000 her trvala na dvou zhruba stejně silných počítačích propojených sítí 

LAN (Ethernet) zhruba 18 hodin. S tímto nastavením bylo tedy možné výpočet 

spustit přes den a večer přijít k hotovým výsledkům s tím, že se agent neučil více, 

než jsme chtěli. To by mohlo zkreslit další sadu iterací a tím i celé výsledky. Po 

dosažení maximálního počtu her se agent přestane připojovat k dalším stolům a 

informuje nás o této skutečnosti výpisem na konzoli. 
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6 Závěr 

Cílem práce bylo prozkoumat dostupné metody pro řešení problému poker a umělá 

inteligence. Naneštěstí je většina solidních řešení natolik složitá, že nebylo možné do 

všech proniknout podrobně, proto byl zvolen spíše přehled základních a jednoduše 

aplikovatelných algoritmů. Aplikace všech dostupných přístupů k problému by byla 

nad rámec snad jakékoli práce.  

Další veliká překážka byla implementace samotného serveru. Ukázalo se, že samotná 

implementace by vydala na samostatnou bakalářskou práci.  Výsledný server je však 

velice univerzální a mohl by se stát základem dalších prací zabývajících se 

podobným tématem. Při vytváření síťové části serveru bylo vycházeno z bakalářské 

práce Michala Knocha, která se tímto tématem zabývala. Bohužel se časem ukázalo, 

že tato práce nepočítá při asynchronním spojení s více jak jedním připojeným 

klientem, protože nijak neřešila vícevláknové zpracování a interakci jednotlivých 

společných tříd v různých vláknech. Samotné odladění tohoto problému zabralo 

mnoho času. 

Otázka dalšího vývoje skýtá možnosti vytvoření vlastních chytřejších AI pokerových 

agentů, kteří implementují další z popsaných metod pro vylepšení šance na výhru 

agenta. Stačí pouze znát XML protokol a umět komunikovat pomocí IPV4 protokolu. 

S ohledem zpět je jasné, že některé komponenty serveru by se daly řešit jiným 

způsobem a možná efektivněji. Naštěstí tato část programu poskytuje dostatečnou 

funkcionalitu pro většinu pokusů s pokerovými agenty i pro hraní několika 

pokerových hráčů. Proto není nejspíš nutné tuto část nijak upravovat. 
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8 Slovník pokerových pojmů 

 
All-in – Hráč, který je All-in vsadil všechny své žetony do Potu 

Ante: Vynucená vsázka, kterou dá každý hráč do banku před rozdáním karet. Rozdíl 

oproti blinds je v tom, že tato vsázka se nepočítá do aktuálně vsazené sumy, jako 

blinds. 

Big blind: Neboli velká vsázka naslepo. Tuto vsázku vsází v pořadí druhý hráč od 

dealera. Vsází se vždy před rozdáním karet a je povinná. 

Blinds:  Souhrnný název pro Big blind a Small blind 

Board: název pro komunitní karty vykládané dealerem na stůl 

Call: dorovnání sázky protihráče (protihráčů) 

Check: Je označení pro situaci, kdy se hráč rozhodl nic nevsadit, ale pokračovat ve 

hře. Toto je možné pouze v případě, kdy žádný hráč před vámi nevsadil. 

Draw: Označení pro ruku, která potřebuje další (jinou) kartu pro vylepšení či 

zkompletování kombinace. Také může označovat samotný proces výměny karet. 

Dealer: Dealer je označení pro hráče, který je zodpovědný za rozdávání karet i za 

průběh hry. Bývá často označet výrazným žetonem s písmenem D. 

Early position – Pozice blízko k dealerovi. 

Flop: První tři společné neboli board karty v Texas holdemu nebo Omaze. Tyto karty 

jsou umístěny ve středu stolu. 

Fold: Složení karet a ukončení hry v libovolném kole hry. 

Hand: Kombinace karet, které dokážeme složit ze všech dostupných karet. 

Hole cards: Úvodní dvě karty rozdávané dealerem hráčům na začátku hry. 

Late position: Pozice daleko od dealera. 

Middle position: Pozice středně daleko od dealera. 

Pot: Bank v jedné hře, o který se v pokeru hraje. 

Pre-flop: Stav (kolo) hry před rozdáním tří společných karet, ve kterém se vsází 

pouze podle potencionálu karet, které máte v ruce.  

Rise: Zvýšení aktuální sázky. 

River: Pátá a tedy poslední společná karta vykládaná barvou nahoru. Také se tímto 

termínem označuje stav hry, při kterém se karta vykládá na stůl a jsou prováděny 

sázka. 

Showdown: Fáze hry, při které se vykládají karty zbylých hráčů. 
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Small blind: Neboli malá vsázka na slepo. Tuto vsázku vsází v pořadí první hráč od 

dealera. Vsází se vždy před rozdáním karet a je povinná. 

Turn: Čtvrtá společná karta, obrácená barvou nahoru. 

Wheel: Označení pro nízkou postupku ve hře Omaha Hi/Lo poker (A2345). Pokud je 

v barvě nazývá se Steel Wheel. 
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9 Přílohy 

 
1. Definice XML protokolu pro odchozí komunikace ze serveru 

 

Element popis elementu podelementy atributy Popis atributu 

<message> 
Kořenový element 
zprávy <server>     

    <connection>     
          

<connection> 

Slouží pro 
navázání 
komunikace a její 
udržování.   instruction 

hodnota : 
setID - přidělí 
připojenému 
klientovi 
serverové ID 

          

<server> 

Slouží pro 
komunikaci klienta 
se serverem a 
stolem u kterého 
je připojen. <actionRequest>     

    <tableInfo>     
    <tableList>     
    <confirmName>     

    <tableSitConfirm>     

    <exitTable>     
          

<actionRequest> 
Požadavek pro 
akci hráče u stolu <call>     

    <rise>     

    <allIn>     

    <fold>     

    <check>     
          

<allIn><call> 
<fold><check> 

Konkrétní 
povolené akce pro 
danou situaci hry.       

          

<rise> 

Konkrétní 
povolená akce pro 
danou situaci hry. 
Hodnota je 
maximální možná 
částka pro vsázku       
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<tableInfo> 
Aktuální situace u 
jednoho stolu. <players>     

    <log>     

    <bank>     

    <dealer>     

    <tableStatus>     

    <gamePhase>     

    <flop1>     

    <flop2>     

    <flop3>     

    <turn>     

    <river>     

          

<players> 

Aktuální počet 
hráčů u jednoho 
stolu       

          

<log> 

Zpráva stolu 
popisující aktuální 
dění u stolu       

          

<bank> 
Aktuální stav 
banku u stolu       

          

<dealer> 
ID hráče, který je 
aktuálně dealer       

          

<tableStatus> 
Aktuální status 
stolu       

          

<gamePhase> Aktuální fáze hry       

          

<flop1>, <flop2>, 
<flop3>, <turn>, 
<river> 

Hodnoty karet 
aktuálně 
vyložených na stůl       

          

<tableList> 

Seznam všech 
stolů čekající na 
zahájení hry <table>     

          

<table> 
Informace o 
jednom stolu <timeToStart>     
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čekajícím na 
zahájení hry 

    <countOfPlayers>     
    <tableID>     
          

<timeToStart> 

Čas kdy bude 
zahájena hra u 
daného stolu       

          

<countOfPlayers
> 

Aktuální počet 
připojených hráčů       

          

<tableID> Unikátní ID stolu       
          

<confirmName> 
Potvzení o změně 
hráčova jména       

          

<tableSitConfirm
> 

Potvrzení o 
úspěšném 
přihlášení ke stolu       

          

<exitTable> 

Informace o 
ukončení hry a 
výzva o opuštění 
aktuálního stolu       

 

 

2. Definice XML protokolu pro příchozí komunikaci na server 

 
Element popis elementu podelementy atributy Popis atributu 

<message> Kořenový element <connection> id   

    <server>     

          

<connection> 
Element pro 
komunikaci se 
serverem 

  instruction   

getId – žádost 
o přidělení 
validního ID 
nově se 
připojenému 
klientovi, - 
imAllive – 
pokud klient 
nemá žádné 
zprávy pro 
server, musí 
se  
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<server> 
Kořenový element 
pro komunikaci 
hráče se stolem. 

<setName>     

    <getTableList>     

    <joinGame>     

    <leaveGame>     

    <getTableStatus>     

    <action>     

    
<setMinimalPlayer
sToStartPlay> 

    

    <setDescription>     

<setName> 

Hodnota – string s 
novým jménem 
hráče. Nastavuje 
nové jméno hráče. 
Jméno se může 
kdykoli během hry 
změnit. 

      

<getTableList> 

Vyžaduje výpis 
všech otevřených 
stolů čekajících na 
hráče. 

      

<joinGame> 
Hodnota – int s ID 
otevřeného stolu 

      

<leaveGame> 

Požadavek na 
připojení hráče 
k vybranému 
otevřenému stolu. 

      

<getTableStatus> 

Požadavek na 
podrobné 
informace o 
jednom stolu. 

      

<action> 

Udává akci hráče u 
stolu. Stůl 
následně 
zkontroluje, zda je 
akce validní a zda 
je od validního 
hráče. Pokud ano, 
akci provede. 

<call>     

    <rise>     

    <allIn>     

    <check>     

    <fold>     
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<setMinimalPlay
ersToStartPlay> 

Hotnota – int 
minimální počet 
hráčů u stolu pro 
začátek hry.  
Každý hráč nastaví 
minimální počet 
hráčů u stolu se 
kterým je ochotný 
začít hrát hru. 
Pokud je u všech 
hráčů toto číslo 
menší, než je 
celkový počet 
hráčů u stolu a 
počet hráčů u 
stolu je alespoň 2, 
stůl spustí hru. 

      

<setDescription> 

Hodnota – string 
popis hráče.  
Pokud hráč nastaví 
svůj description, 
říká o sobě, co je 
za typ agenta. 
Takto se dají na 
serveru snadno 
rozlišit typy 
přihlášených 
agentů. Nastavení 
description není 
povinné. 

      

<call> 
Hráč dorovnává 
aktuální nejvyšší 
vsázku. 

      

<rise> 

Hodnota – int 
určující zvýšení 
vsázky 
Hráč zvyšuje 
aktuální nejvyšší 
vsázku. 

      

<allIn> 
Hráč vsází všechny 
prostředky, které 
má. 

      

<check> 
Hráč pokračuje 
bez zvýšení 
vkladu. 

      

<fold> Hráč skládá karty.       
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10 Výpis přiloženého CD 

 
Zdrojové kódy 

Ve zdrojových kódech se nacházejí veškeré zdrojové soubory k programům 

vytvořeným pro tuto práci. Je zde GUI client psaný v javě, server a klienti psané 

v C#. Solution otevřeme v MS Visual Studiu 2012 a pozdějších verzích. Dále je zde 

dokumentace serveru. 

 

Spustitelné soubory 

Ve spustitelných souborech nalezneme zkompilované spustitelné exe a jar soubory 

jednotlivých programů vytvořených pro tuto práci. 

 

Výsledné naučené databáze 

Ve výsledných naučených databázích nalezneme jednotlivé databáze, které jsou 

výsledkem iterací testů v kapitole s učícím se agentem. Výsledky jsou shrnuty 

v souboru výsledky_tabulky.xlsx, kde jsou tabulky s výpisem jednotlivých iterací a 

s grafy. 


