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Abstrakt: Základem sběratelských karetních her, jako je např. Hearthstone, je sbírání 

karet, z nichž poté hráči vytvářejí balíčky pro samotnou hru. Tato činnost je obvykle 

velmi komplexní, zahrnující množství faktorů, jako je např. stabilita výsledků 

balíčku, nebo interakce mezi jednotlivými kartami. Cílem naší práce bylo pokusit se 

skládání balíčku pro Hearthstone automatizovat. Pro tento účel jsme využili 

algoritmus hill-climbing, v němž byly jednotlivé balíčky hodnoceny podle své 

úspěšnosti ve hře proti reálným nejhranějším balíčkům. Použití tohoto algoritmu 

s sebou přineslo množství otázek, jako např. jak omezit obrovský prostor možných 

balíčků; jakou umělou inteligenci použít pro simulaci her, nebo jak stabilizovat 

simulaci v tomto velmi nedeterministickém prostředí. Pokusili jsme se také o nový 

přístup k některým z těchto problémů. Na závěr jsme experimentálně vytvořili dva 

balíčky, které dosáhly v simulacích průměrné úspěšnosti kolem 80, resp. 90 procent 

proti reálným balíčkům. Tento výsledek ukázal, že i v takto nedeterministickém 

prostředí dokáže hill-climbing najít zajímavá řešení, která jsou však silně závislá na 

použité umělé inteligenci a výpočetním čase.  
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Abstract:  Collecting cards and building decks out of them is the basic principle of 

collectible card games (such as Hearthstone). This task is usually very complex and 

requires players to think about a lot of factors, such as stability of deck’s results or 

interactions among cards. The goal of this work is to try to make deckbuilding for 

Hearthstone automatic. Hill-climbing algorithm was used for this task. Generated 

decks were evaluated based on their winrate against chosen human-built actual decks 

from the game. Usage of hill-climbing brought a lot of questions – for instance, how 

to restrict the huge space of possible decks, what artifical intelligence to use for 

games‘ simulation, or how to make the simulation stable enough in such a non-

deterministic environment. We have also tried to apply a new approach to a few of 

these problems. We have conducted two experiments to test our approach. Both 

experimentally created decks reached about 80 percent winrate against human-made 

decks. The results proved that even in such a nondeterministic environment hill-

climbing is able to find interesting solutions. However, these solutions are highly 

dependent on artifical intelligence used in simulations and computational time. 
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1 Úvod 

1.1 Cíl práce 

Primárním cílem této práce je prozkoumání možností automatické tvorby 

balíčků pro karetní hru Hearthstone. Hearthstone: Heroes of Warcraft je digitální 

sběratelská karetní hra vydaná v roce 2014, která je jednou z nejpopulárnějších 

počítačových her současnosti (např. podle [1] a [2]). Základem sběratelských 

karetních her je sbírání karet (jejich nákup za reálnou nebo herní měnu) a následná 

tvorba balíčku, s nímž poté hráči hrají proti sobě. 

Ačkoliv byla hra Hearthstone vydána poměrně nedávno, bylo již o ní napsáno 

několik prací, nejspíš vzhledem k obrovské popularitě. Většina prací se však 

zabývala především problémy souvisejícími s umělou inteligencí, tedy samotným 

průběhem hry (např. [3], [4] a [5]). Naše práce se naproti tomu věnuje problému, 

který doposud příliš prozkoumán nebyl - přípravné fázi hry, tedy stavbě balíčku. 

Ačkoliv jsou totiž pravidla pro tvorbu balíčku v rámci Hearthstonu poměrně volná, 

reální hráči většinou používají pouze omezenou ustálenou sadu úspěšných balíčků, 

případně jejich drobných variací. Tato sada právě hraných balíčků a karet se nazývá 

"metagame". Základní motivací stojící za touto prací byla snaha prozkoumat 

možnosti automatického vytváření balíčků optimalizovaných na hru v rámci dané 

metagame. Předmětem práce pak bylo najít algoritmus, který takový balíček dokáže 

vytvořit. Vzhledem k optimalizačnímu charakteru úlohy a snadné možnosti změny 

balíčků bylo původně plánováno pro generování využít evolučních algoritmů, jejichž 

použití v tomto prostředí s nadějnými výsledky vyzkoušela už jedna předchozí práce 

[6]. 

Použití evolučních algoritmů v tomto prostředí přineslo celou řadu otázek a 

problémů. Museli jsme rozhodnout, jakým způsobem hodnotit kvalitu jednotlivých 

balíčků, což nás vedlo k použití nějakého simulátoru, na němž bychom testovali 

jejich úspěšnost ve hře. Použití simulátoru nás také dovedlo k nalezení vhodné umělé 

inteligence pro hru samotnou. Jedním z hlavních problémů práce byla velká časová 

náročnost simulace a snaha o její urychlení bez větších dopadů na přesnost výsledků. 

Dalším problémem byl také výrazný nedeterminismus hry ovlivňující stabilitu 
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výsledků. Po analýze těchto problémů jsme se nakonec rozhodli použít pro vytváření 

balíčků algoritmus hill-climbing (příbuzný evolučním algoritmům). Na rozdíl od 

evolučních algoritmů tento algoritmus sliboval stabilnější výsledky, zejména díky 

důkladnějšímu (deterministickému) prohledání prostoru možných balíčků. 

Soustředili jsme se také na dobré ohodnocení balíčků fitness funkcí v rámci tohoto 

algoritmu. 

1.2 Struktura textu 

V následující kapitole popisujeme pozadí této práce, tedy hru Hearthstone a 

sběratelské karetní hry obecně. Zmíníme také některé předchozí práce, které se 

zabývaly použitím umělé inteligence v tomto typu her. Zvláštní důraz je pak kladen 

na stavbu balíčku a její pravidla. Krátce také nastíníme základní strategie stavby 

balíčků používané reálnými hráči. Třetí kapitola podává teoretický základ o 

evolučních algoritmech a hill-climbingu. Zdůvodníme zde také konečný výběr hill-

climbingu pro generování balíčků. Ve čtvrté kapitole nastíníme schéma tohoto 

algoritmu v naší práci, a krátce popíšeme jeho jednotlivé kroky. Pátá kapitola 

obsahuje popis výběru prostředí našeho programu. Konkrétně zde zdůvodňujeme 

výběr vhodného simulátoru hry Hearthstone, stejně jako výběr vhodného zdroje 

reálných balíčků a také vstupních vyvíjených balíčků. V šesté kapitole se zabýváme 

problémem umělé inteligence použité v programu. Jsou zde nastíněny základní 

vlastnosti prostředí Hearthstonu z hlediska umělé inteligence, stejně jako přístupy v 

již existujících textech. Popisujeme také konkrétní implementaci naší umělé 

inteligence. Sedmá kapitola se zabývá stěžejní částí práce, samotným hill-

climbingem. Analyzuje jednotlivé kroky algoritmu a problémy s nimi spojené. 

Popíšeme a zdůvodníme zde také naše konečné řešení těchto problémů (jako je 

rychlost simulace, stabilita fitness funkce atd.). Osmá kapitola prezentuje výsledky 

experimentů naší práce (výsledné balíčky) a jejich srovnání s výchozí situací 

(původní balíčky). Pokusíme se také zdůvodnit obsah výsledných balíčků ve vztahu 

k použité umělé inteligenci a balíčkům soupeřů. Závěr práce srovnává dosažené 

výsledky práce s předpoklady. V poslední kapitole se pak zamýšlíme nad dalšími 

možnostmi rozšíření této práce, případně nad jinými možnými přístupy k některým 

z řešených problémů. 
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2 Hearthstone: Heroes of Warcraft 

2.1 Sběratelské karetní hry 

 Sběratelské karetní hry (CCG) patří mezi nejpopulárnější herní odvětví 

poslední doby. Přestože nejslavnější z těchto her, Magic: the Gathering, vychází již 

od roku 1993, teprve přesun tohoto formátu na digitální platformy přinesl raketový 

růst jejich popularity. První hrou, která úspěšně prorazila v digitální podobě, byl 

právě Hearthstone: Heroes of Warcraft, vydaný v roce 2014 společností Blizzard 

Entertainment. Hearthstone přilákal obrovské množství hráčů zejména díky 

zjednodušení pravidel a populárnímu Free-to-Play modelu, který u běžných 

sběratelských karetních her neexistoval. V březnu roku 2017 již Hearthstone hrálo 70 

milionů registrovaných hráčů po celém světě [7], a v současné době jde o jednu 

z nejpopulárnějších online her vůbec. O velké popularitě této hry i v prostředí České 

republiky pak hovoří např. vítězství českého týmu na Hearthstone Global Games 

2017 (obdoba mistrovství světa). 

2.1.1 Umělá inteligence pro CCG 

 Sběratelské karetní hry představují zajímavou výzvu pro tvorbu umělé 

inteligence. Stejně jako v běžných karetních hrách, i zde je typickým znakem 

nedeterminismus spojený s neúplnou informací o hře, se kterou se agent musí 

vypořádat. Na rozdíl od klasických karetních her zde však přichází ke slovu nejen 

velmi komplexní pravidla, ale i rozmanité efekty jednotlivých karet, které spolu 

mohou vytvářet neobvyklé herní kombinace.  

 Většina předchozích prací se zabývala zejména umělou inteligencí z pohledu 

samotné hry a rozhodovacích problémů. Například Markus Zopf ve své práci [3] 

vyzkoušel použití několika variant algoritmu Monte Carlo, které mezi sebou 

srovnával. Překvapivě málo prací se však věnovalo činnosti pro tento typ her tak 

typickou – tedy skládání balíčku. Existují tři práce, které se zabývaly tímto 

problémem.  

 První z nich je práce [8] kolektivu autorů pod vedením Tobiase Mahlmanna. 

Zabývá se hledáním balíčků karet ve hře Dominion pomocí evolučních algoritmů. 

Autoři použili dvě různé fitness funkce pro hledání balíčků ideálních pro vyrovnanou 
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hru. Jejich přístup však byl značně odlišný, protože v Dominionu se vybírá balíček o 

10 kartách z celkových 25, zatímco v Hearthstonu balíček o 30 kartách z cca 700 

karet. 

 Druhou prací [22] je „Deckbuilding in Magic: The Gathering Using a Genetic 

Algorithm“ norských autorů Bjørkeho a Fludala. Práce se pohybuje v prostředí hry 

Magic: The Gathering, která je ve většině principů velmi podobná Hearthstonu. 

Autoři zde používají genetický algoritmus k vytváření balíčku pro turnaj 

specifického typu hry Magic (konkrétně formát „Sealed“). V tomto formátu hráči 

před hrou dostanou celkem 90 náhodných karet, z nichž si vybírají přibližně 23 karet 

pro samotný turnaj. V rámci genetického algoritmu autoři hodnotili vytvořené 

balíčky na základě výsledků simulovaných her proti osmi lidmi vytvořeným 

balíčkům, které měly představovat „typické soupeře“ na běžném turnaji. Dva 

závěrečné experimenty přinesly poměrně slibné balíčky, které však zcela 

nedosahovaly kvalit lidmi vytvořených balíčků. Rozdíl oproti našemu přístupu pak 

představuje zejména velikost (a náhodnost) množiny karet, z níž se balíček skládá, 

stejně jako některé problémy specifické stavbu balíčku ve hře Magic. 

 Třetí z prací je práce kolektivu autorů vydaná pod názvem „Evolutionary 

deckbuilding in Hearthstone“ [6]. Tato práce se zabývá stejným problém jako tento 

text, tedy automatickým generováním balíčků pomocí evolučních algoritmů. 

Ohodnocení fitness funkce jednotlivých balíčků zde představuje výsledek ve hře 

proti reálným balíčkům. Autoři dospěli k slibným výsledkům ukazujícím, že i v takto 

složitém prostředí mohou evoluční algoritmy vést k řešení. Zmínili také některé 

problémy, které mohly ovlivnit příznivý výsledek experimentů. Na rozdíl od této 

práce jsme se pokusili o odlišný přístup k evolučním algoritmům, který nám přišel 

vhodnější vzhledem k stavbě balíčku v reálné hře. Dále bylo také zajímavé přenést 

experimenty s evolučními algoritmy do prostředí současného Hearthstonu, které se 

od doby vydání této práce zvětšilo a změnilo (vzhledem k dalším vydaným kartám).   

2.2 Průběh hry 

Hry Hearthstonu se účastní dva hráči, jejichž cílem je zničit protivníkova 

hrdinu, tedy snížit počet jeho životů na nulu. Před hrou se náhodně vylosuje 

začínající hráč, který začíná se třemi kartami v ruce, zatímco jeho protivník se 



9 

 

čtyřmi. Oba hráči si před začátkem hry můžou vybrat libovolné karty ze své ruky, a 

vyměnit je za náhodné karty z balíčku. Poté, co tak oba hráči učiní, začíná sehrávka. 

V průběhu hry se hráči střídají v tazích, přičemž každý hráč může hrát pouze v rámci 

svého tahu. Hráč má ve svém tahu k dispozici zdroje (tzv. mana krystaly), jejichž 

počet roste lineárně mezi prvním až desátým tahem. Za tyto zdroje může vykládat 

karty z ruky. Kromě toho má možnost útočit svými bytostmi (typ karty) na 

protivníkova hrdinu. Jakmile počet životů jednoho z hrdinů klesne na nulu, tento 

hráč prohrává a vítězí jeho protivník.  

 

Obrázek 2.1: Průběh hry 

2.3 Vlastnosti a typy karet  

Karty ve hře Hearthstone mají několik základních typů, které zde krátce 

představíme. Mezi základní druhy karet patří bytosti, kouzla, tajemství a zbraně. 

Všechny karty mají uvedenou svojí cenu v mana krystalech a svůj efekt. Bytosti 

zůstávají ležet na stole, dokud nejsou zničeny, a kromě svých vlastností mají 

uvedeny ještě charakteristiky - tedy útok a počet životů.  

Bytosti mají možnost útočit na protivníkova hrdinu nebo na jeho bytosti a tím 

jim způsobovat poškození. Kouzla jsou oproti tomu karty s okamžitým efektem - po 

zahrání se jejich efekt vyhodnotí, a poté karta zmizí. Zbraně představují možnost 

útoku pro hrdiny, (podle stejných pravidel, jako je útok bytostí) a kromě útoku mají 

uvedenou vždy i výdrž (počet útoků před vyčerpáním karty). Tajemství jsou pak 

kouzla, jejichž efekt je skrytý pro nepřítele, a vyhodnotí se až ve chvíli naplnění 
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určité tajné podmínky. Kromě toho má každý hráč možnost využít v každém kole 

speciální schopnost hrdiny (Hero power). Ukázka reálné hry je na obrázku 2.2.   

 

Obrázek 2.2: Hrací plocha, zdroj: [O1]  

2.4 Pravidla stavby balíčku 

V této části se podrobněji podíváme na stavbu balíčku, což je činnost z pohledu 

této práce nejdůležitější. Před samotnou stavbou balíčku musí hráč zvolit jednu z 

devíti unikátních tříd, jejíž karty bude v balíčku používat. Kromě karet specifických 

pro tuto třídu pak má hráč možnost použít ještě neutrálních karet. Balíček samotný 

sestává z třiceti karet, přičemž výskyt každé karty je omezen na dvě kopie. Karty ve 

hře mají také rozdílnou raritu, od rarity základní (karty zdarma přístupné všem 

hráčům), po raritu legendární (nejdražší, jejích výskyt v balíčcích je omezen na 

jednu kopii). V současné chvíli je např. pro třídu Druid dostupných celkem kolem 

400 karet, což znamená 400 nad 30 (1.4249049×10
45

) možných balíčků, a to jen 

pokud bychom používali jednu kopii každé karty. Reálně je však většina těchto 

balíčků nepoužitelná, a to i pokud pomineme rozdílnou kvalitu jednotlivých karet. 

Vzhledem k charakteru hry a zejména ceny karet (v mana krystalech) důležité dbát 

také na "manovou vyváženost" (manovou křivku) balíčku, což podstatně snižuje 

počet možností. V rámci nejpopulárnějšího módu této hry (Standard) také existuje 

omezení na maximální možné stáří hraných karet - použitelné jsou pouze karty, které 

vyšly v průběhu posledních dvou kalendářních let. Tato omezení a další nepsaná 

pravidla výrazně snižují vysoký teoretický počet možných balíčků. 
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2.5 Reálné balíčky 

Při reálné stavbě balíčku musí hráč brát v potaz několik faktorů. Za prvé, jaké 

karty vůbec má ve své sbírce, což v naší práci ignorujeme, a používáme neomezenou 

sbírku. Jednotlivé karty ve hře mají také zpravidla velmi rozdílnou kvalitu, což dále 

omezuje možnost výběru. Za druhé si pak hráč musí zvolit základní myšlenku 

balíčku – tedy herní strategii, pomocí níž se jeho balíček bude snažit vyhrát. 

V průběhu let vzniklo v rámci sběratelských karetních her několik základních 

obecných strategií (archetypů balíčků), mezi něž lze zařadit téměř všechny reálné 

balíčky (tedy i ty z Hearthstonu). Tyto archetypy jsou: 

1) Aggro – název pochází z anglického slova „aggression“, které přesně vystihuje 

základní myšlenku balíčku. Základní strategií je získat rychle převahu nad hrou 

pomocí množství levných karet (zpravidla bytostí), a porazit protivníka během 

prvních tahů hry (tedy např. do pátého/šestého kola). Na druhou stranu, v pozdější 

fázi hry Aggro balíčky většinou poněkud ztrácí dech, a pokud hru rychle neukončí, 

zpravidla prohrávají. Dražší bytosti za více man (hrané především v pomalejších 

balíčcích) totiž v pozdějších tazích hry dominují nad levnými bytostmi Aggro 

balíčků. 

 2) Control – jak název napovídá, herním stylem těchto balíčků je kontrola herní 

situace. Jedná se v podstatě o pravý opak Aggra, herní styl je zde tedy převážně 

defenzivní. Kvůli tomu se zde hrají většinou levné „zdržující“ karty a spolu s nimi 

množství drahých karet pro získání rozhodující převahy v pozdní fázi hry. 

3) Combo – výherní strategie těchto balíčků zpravidla závisí na účinné kombinaci 

několika karet (odtud název), jejichž použití dohromady vede buďto přímo 

k vítězství, nebo alespoň k rozhodující převaze. Tento herní styl je také často 

kombinován s ostatními archetypy, zejména s Controlem. 

4) Midrange (Tempo) – poslední používanou strategií jsou Midrange, resp. Tempo 

balíčky. Cílem je zde maximálně využívat manovou křivku v průběhu hry, a 

postupně vytvářet tlak na soupeře pomocí silnějších a silnějších karet. Zjednodušeně 

řečeno, tyto balíčky se snaží být o trochu defenzivnější než Aggro, a o trochu 

agresivnější než Control.  
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Obrázek 2.3: Ukázka balíčků typu Aggro, Control, Combo a Midrange, zdroj: [O2] 

2.5.1 Metagame  

Jak již bylo řečeno, hráči se při stavbě balíčku zpravidla řídí jednou 

z obvyklých strategií uvedených výše. Kromě toho je pro Hearthstone typický 

fenomén zvaný „netdecking“, kdy si hráči staví své balíčky podle informací o těch 

nejhranějších z internetu. Další motivací pro netdecking může být i to, že si hráči 

nechtějí shánět karty do „nevyzkoušených“ neznámých balíčků, a radši dají přednost 

vyzkoušenému balíčku někoho jiného. To všechno vede k tomu, že v každou danou 

chvíli je v reálné hře používána pouze velmi omezená množina nejhranějších balíčků 

a jejich drobných variací. Soubor nejhranějších balíčků v daný moment se nazývá 

metagame.  

Další typickou vlastností vyplývající ze základních vlastností jednotlivých 

balíčků je velmi rozdílná úspěšnost proti různým jiným archetypům. Rychlé Aggro 

balíčky např. zpravidla poráží pomalejší balíčky typu Kombo, jednoduše proto, že 

většinou vyhrají dříve, než se Kombo balíčkům podaří dát dohromady celou svojí 

výherní kombinaci karet. Naopak v dlouhých hrách proti pomalým balíčkům mají 
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kombo balíčky zpravidla navrch (na obrázku 2.4 balíček „Mill Rogue“). Tato 

vlastnost, společně s omezenou velikostí metagame, nás přivedla k myšlence pokusit 

se algoritmicky najít balíček optimalizovaný pro hru proti několika nejhranějším 

typům balíčků. 

 

Obrázek 2.4: Vzájemná úspěšnost v metagame z března 2018, zdroj: [O2] 
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3 Výběr algoritmu 

3.1 Evoluční algoritmy 

Evoluční algoritmy je skupina metaheuristických optimalizačních algoritmů 

inspirovaná evoluční teorií. Předpokládaná řešení problému zde představují jedince 

složeného z genů, kteří dohromady tvoří populaci. Tato řešení jsou v rámci algoritmu 

hodnocena tzv. fitness funkcí, která má aproximovat kvalitu daného řešení. Pomocí 

mechanismů inspirovaných biologickou evolucí jako je mutace a reprodukce se poté 

z několika nejúspěšnějších řešení vytváří další jedinci pomocí záměny/změny 

některých genů.  

Evoluční algoritmy jsou často používány pro nalezení přibližného výsledku u 

problémů s velkým prostorem možných řešení. Výhodou je, že optimalita řešení 

závisí pouze na výsledcích ohodnocení, aniž by bylo nutné cokoli předpokládat o 

prohledávaném prostoru.  Právě hodnocení fitness funkcí je nejproblematičtější částí 

algoritmu, a zabírá naprostou většinu výpočetního času. Ohodnocení totiž v ideálním 

případě musí být jak rychlé, tak i poměrně přesné, neboť výsledky algoritmu závisí 

pouze na těchto hodnotách. Možným řešením je použití odhadu hodnocení, případně 

nějaká verze jeho zjednodušeného výpočtu. Dalšími parametry ovlivňujícími 

výsledek je např. velikost populace nebo způsob výběru nové generace.  

3.1.1 Obecné schéma 

1. A (aktuální populace) :=  A0 (úvodní populace)                                                                                               

2. while not (podmínka ukončení) do        

              a) ohodnoť populaci fitness funkcí (zpravidla částečně náhodně)  

              b) vyber několik nejúspěšnějších jedinců 

              c) pomocí operátorů jako mutace a křížení z těchto jedinců vytvoř novou populaci 

3. end while 

4. vydej nejúspěšnějšího jedince aktuální generace jako řešení 

 

Tabulka 3.1: Obecné schéma evolučního algoritmu 

Jednotlivé druhy a implementace evolučního algoritmu se obvykle liší v tom, 

jakým způsobem vybírat nejúspěšnější jedince, případně jak konkrétně vytvářet další 

generaci. Některé nechávají přežít část starší generace do nové populace, některé jí 
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rovnou nahrazují celou. Konečná podmínka algoritmu pak bývá omezena např. 

dostatečným hodnocením v rámci fitness funkce, konstantním počtem iterací, nebo 

stagnací fitness funkce v několika posledních generacích.  

3.2 Vymezení v rámci problému 

V této části vymezíme možnosti použití evolučních algoritmů v rámci našeho 

problému. Prostor řešení v našem případě představuje prostor všech možných 

balíčků. Balíčky jsou složeny ze třiceti karet, které představují geny v rámci 

algoritmu. Fitness funkce jedinců je vyhodnocována pomocí simulace dostatečného 

počtu her proti balíčkům z dané metagame. Z výsledků této simulace je poté 

spočtena hodnota samotné fitness funkce, což podrobněji rozebereme v dalších 

kapitolách.  

Otázkou, kterou bylo potřeba vyřešit, byl způsob vytváření nových generací. 

Mezi operátory používané v rámci evolučních algoritmů patří zejména dva hlavní. 

První z nich, mutace, vytváří nového jedince ze starého pomocí náhodné záměny 

některých genů (karet) za jiné. Druhým je poté reprodukce, která nového jedince 

vytváří ze dvou předchozích tak, že část genů bere z jednoho, a část z druhého 

rodiče. Tyto operátory jde navíc i kombinovat. Předchozí práce [6] používala oba 

typy těchto operátorů, tedy jak mutaci, tak i křížení (reprodukci). Křížení balíčků 

však podle nás není příliš intuitivní, a to zejména kvůli tomu, že záměnou celých 

částí dvou balíčků mohou být poškozeny důležité a účinné kombinace karet. Ve 

výsledném jedinci pak můžou být např. dvě skupiny karet, které sice fungovaly 

dobře v předchozích jedincích (balíčcích), ale v rámci nového balíčku příliš účinné 

nejsou.  

Našim cílem bylo pokusit se vytvořit dostatečně stabilní postup pro 

automatické vytváření balíčků. Pokud bychom chtěli použít i křížení pro vytváření 

balíčků mezi generacemi, potom by výsledná evoluce mohla být velmi náhodná a 

nestabilní. Rozhodli jsme se proto operátor reprodukce zcela vynechat, a soustředit 

se pouze na mutace. V práci jsme se tedy rozhodli použít jednodušší gradientní 

metodu hill-climbingu, která slibovala lepší možnost úplného (a tedy i více 

deterministického) prohledání možných řešení. Klademe také důraz na dobré 
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ohodnocení fitness funkce balíčku, což, jak se ukáže, není triviální. Popisu 

gradientního algoritmu (hill-climbingu) se budeme věnovat v další části textu.  

3.3 Hill-climbing 

Hill-climbing, nebo také gradientní algoritmus, je jednou ze základních 

prohledávacích optimalizačních metod. Vstupem algoritmu je úvodní uzel (v 

terminologii evolučních algoritmů jedinec), jehož okolí se iterativně prohledává. 

V každém kroku je pak vybrán „nejlepší“ ze sousedů, a celá procedura se opakuje.  

1. A (aktuální jedinec) :=  A0 (úvodní jedinec) 

2. vygeneruj sousedy S1...SN jedince A 

3. ohodnoť tyto sousedy 

4. if existuje soused SK lepší než A0 do   

              a) A0 := SK 

              b) goto 2 

5. else vydej aktuálního jedince jako řešení 

 

Tabulka 3.2: schéma hill-climbingu 

Toto schéma prakticky přesně odpovídá základnímu schématu evolučního 

algoritmu (viz tabulka 3.1). Okolí (sousedé) jedince zde hrají roli populace, a jsou 

vytváření pomocí záměny genů aktuálního jedince. Do další generace pak přežívá 

pouze nejúspěšnější jedinec, jehož okolí se dále prohledává. Rozdíl oproti 

evolučnímu algoritmu je především v tom, že zatímco evoluční algoritmus může 

„náhodně skákat“ v prostoru možných řešení, hill-climbing prohledává detailně 

lokální okolí bodu v prostoru. Gradientní algoritmus je ideální pro hledání globálního 

maxima v konvexních prostorech, v nichž vždy konverguje k optimálnímu řešení. 

V jiných prostorech může být problémem ustrnutí v bodě lokálního maxima, z něhož 

už se algoritmus nikam nepohne. Tento problém jde dále řešit drobnými úpravami, 

např. náhodným posunem v rámci prostoru a restartem celého procesu.  

V případě naší práce představuje úvodního jedince úvodní balíček, který 

chceme optimalizovat a vyvíjet. Populaci pak bude představovat jeho okolí 

v prostoru možných balíčků, které získáme možnými záměnami jednotlivých karet 

(výměnami typu „jedna za jednu“). Fitness funkce, hodnotící jednotlivé balíčky, 

bude počítána z výsledků simulací dostatečného počtu her proti reálným meta-
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balíčkům. Průběh hill-climbingu, včetně analýzy problémů s jeho kroky spojených, 

je podán v následující kapitole.  
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4 Průběh hill-climbingu 

V této kapitole nastíníme kostru gradientního algoritmu v naší práci. Mezi tyto 

kroky patří: nalezení okolí bodu (změna balíčků), hodnocení sousedních balíčků 

(pomocí simulace her) a hill-climbing samotný (výběr nejlepšího kandidáta do další 

generace). Detailní analýze těchto kroků se budeme věnovat v 7. kapitole, stejně jako 

jejich konečné implementaci. 

1. B (aktuální balíček) :=  B0 (vstupní balíček) 

2. vygeneruj okolní balíčky B1...BN balíčku A  

3. s každým z balíčků B1...BN odehraj daný počet her N 

4. ohodnoť B1...BN fitness funkcí (z výsledků simulace N her) 

5. if existuje balíček BK s ohodnocením lepším než ohodnocení B do   

              a) B:= BK 

              b) goto 2 

6. else vydej B jako řešení 

 

Tabulka 4.1: schéma hill-climbingu v naší práci 

4.1 Nalezení okolí balíčku 

Prvním krokem algoritmu je prohledání okolí vstupního balíčku. Prostor, ve 

kterém prohledávání probíhá, je prostor všech možných balíčků (splňujících pravidla 

hry), a vstupní balíček je bod v tomto prostoru. Okolí daného bodu pak představují 

balíčky lišící se od vstupního balíčku právě v jedné kartě. To znamená, že v každé 

iteraci budeme muset testovat přibližně pět až deset tisíc různých balíčků, což je 

poměrně velký počet.  

4.2 Hodnocení sousedních balíčků 

Druhým krokem hill-climbingu je hodnocení okolních bodů, vygenerovaných 

v minulém kroku. Kvalitu balíčku v této hře pak určuje jeho procentuální úspěšnost 

(procento vyhraných her). Vzhledem k poměrně velkému vlivu náhody na hru 

(náhodné rozmíchání balíčku, karty s náhodnými efekty atp.) je však nutné hodnotit 

balíčky na základě dostatečného počtu her (řádově desítky až stovky). Vezmeme-li v 

potaz, že reálné hry trvají řádově jednotky minut, bylo potřeba nalézt simulátor, na 

němž by bylo možné takový počet her odehrát. Také bylo třeba vybrat 

reprezentativní vzorek reálných meta-balíčků, které představovaly pro hodnocené 
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balíčky soupeře ve hře. Použití simulátoru nás dovedlo k nalezení vhodné umělé 

inteligence, která by byla schopná s těmito balíčky hrát.  Otázky ohledně výběru 

simulátoru, vstupních dat, i umělé inteligence, budou rozebírat následující dvě 

kapitoly. 

4.3 Výběr nejlepšího kandidáta 

Posledním krokem algoritmu je samotný hill-climbing, tedy ohodnocení 

balíčků na základě výsledků simulace, a následný výběr kandidáta do další generace. 

Jinými slovy, museli jsme rozhodnout, jakým způsobem přesně definovat fitness 

funkci hodnotící jednotlivé balíčky (jakým způsobem vycházet z jeho procentuální 

úspěšnosti v simulacích, rozptylu této úspěšnosti atp.).   
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5 Výběr prostředí a dat 

V této kapitole se zabýváme výběrem vhodného prostředí a vstupních dat. 

Připomínáme požadavky na simulátor hry plynoucí z povahy úlohy a zdůvodňujeme 

náš výběr. Při popisu simulátoru uvedeme některé detaily spojené s konečným 

stavem práce, a odkazujeme se zde proto na některé pozdější kapitoly. V druhé části 

této kapitoly pak popíšeme výběr zdroje meta-balíčků. Výběr vstupních balíčků pro 

hill-climbing je obsahem poslední části této kapitoly. 

5.1 Výběr simulátoru 

Cílem práce je automatické skládání balíčku pomocí gradientního algoritmu, 

v rámci něhož je nutné implementovat fitness funkci hodnotící jednotlivé balíčky. 

Hodnocení jednotlivých balíčků bude spočítáno na základě výsledků simulace 

dostatečného počtu her proti balíčkům dané metagame. Jedním z prvních rozhodnutí 

proto byl výběr vhodného simulátoru hry Hearthstone. Alternativou bylo vytvoření 

vlastního simulátoru, avšak vzhledem jak k rozsáhlosti, tak k povaze hry, jejíž 

pravidla se neustále rozšiřují, by to bylo na samostatnou bakalářskou práci (viz [21]).  

Měli jsme několik požadavků na hledaný simulátor. Prvním z nich byla 

otevřenost (open-source) projektu, což bylo nutné zejména s ohledem na 

předpokládané úpravy simulátoru pro potřeby této práce. Druhým požadavkem pak 

byla aktuálnost projektu, neboť pro potřeby testování aktuální metagame je nutné mít 

možnost používat nově vydávané karty. Jak bylo zmíněno v kapitole 2.4, v rámci 

Hearthstonu verze Standard (na níž je tato práce omezená) jsou používány pouze 

karty, které vyšly v průběhu posledních dvou let. V neposlední řadě byla pro výběr 

důležitá i celková přehlednost a spolehlivost simulátoru. 

V době psaní této práce existovalo několik open-source projektů na toto téma, 

mezi nimiž jsme se rozhodovali. Předchozí práce [6] na toto téma využívala 

simulátor Metastone [9], psaný v jazyce Java. Tento simulátor je poměrně přehledně 

napsaný, a dokonce obsahuje několik jednodušších umělých inteligencí pro hru. 

Bohužel však nebyl aktualizovaný od března 2017, proto jsme jeho použití vyloučili. 

Dalším kandidátem na vhodný simulátor pak byl FirePlace [10] v jazyce Python. 

FirePlace využívala jedna z předchozích prací [4] zabývající se Hearthstonem z této 

fakulty, což z něj dělalo slibného kandidáta. Bohužel, stejně jako Metastone, ani 
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tento simulátor byl v době začátků této práce v neudržovaném stavu, takže jsme dál 

hledali aktuálnější alternativu.  

Tou se ukázal být simulátor SabberStone [11], tentokrát v jazyce C#. Jeho 

hlavními výhodami byla aktuálnost v době začátku vývoje našeho programu a také 

velmi přehledné API. Jako jediný ze simulátorů také obsahoval implementaci všech 

existujících karet formátu Standard. SabberStone samotný funguje ve formě okenní 

aplikace, v níž si uživatel může vytvořit požadované balíčky, a následně s nimi 

nasimulovat hru. K tomuto účelu je zde implementováno několik umělých inteligencí 

založených na principu prohledávání stromu hry a následném ohodnocení 

heuristikou, o nichž se ještě podrobněji zmíníme v další kapitole. Náš program však 

používá pouze ústřední část projektu, a to sice SabberStoneCore ve formě dynamicky 

linkované knihovny (.dll). V této knihovně je implementována celá ústřední část 

simulátoru, tedy hra samotná. 

 

Obrázek 5.1: Ukázka grafického rozhraní SabberStonu 

5.1.1 Rozšíření simulátoru 

Jak již bylo řečeno výše, SabberStone byl v době vývoje této práce v téměř 

kompletním stavu, z pohledu funkčnosti tak nebylo nutné téměř nic doplňovat. Přesto 

jsme v průběhu práce narazili na několik problémů, které musely být vyřešeny 

zásahy do struktury programu. Prvním z nich byla implementace umělé inteligence, 

neboť původní inteligence SabberStonu se z důvodů časové a paměťové náročnosti 
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ukázala pro náš účel nevyhovující. O této implementaci se podrobněji zmíníme 

v další kapitole. Kromě toho bylo nutné pouze několik drobných úprav a 

naprogramování samotného hill-climbingu (více viz příloha F, Programátorská 

dokumentace). 

5.1.2 Rychlost simulace 

Jak se brzy ukázalo, nejvíce omezujícím faktorem při simulaci her byla 

rychlost. Například na stolním počítači autora této práce (i5-6500, 8 GB RAM) trvá 

odehrát přibližně 100 her v SabberStonu zlomky až jednotky/desítky vteřin (v 

závislosti na balíčku a použité umělé inteligenci, viz dopředná kapitola 6). Pokud 

bychom předpokládali existenci jednotek tisíc testovaných balíčků v každé iteraci, 

pak by celý hill-climbing s touto rychlostí simulace mohl trvat týdny výpočetního 

času. Otázka časové náročnosti a snahy program zrychlit na únosnou mez tak 

výrazným způsobem ovlivnila většinu této práce, ať už šlo o výběr umělé inteligence, 

nebo implementaci hill-climbingu. K jednotlivým konkrétním důsledkům a řešením 

se dostaneme ještě podrobněji v dalších kapitolách. 

5.2 Výběr meta-balíčků 

Další otázkou, řešenou v rámci této práce, bylo nalezení vhodného zdroje dat o 

současné metagame Hearthstonu. V současné době naštěstí existuje hned několik 

internetových stránek poskytující tyto informace. Mezi tyto stránky patří například 

Metastats [12], TempoStorm [13] nebo HSReplay [14]. Důležitá pro nás byla 

především snadná dostupnost informací o nejhranějších balíčcích v rámci zdrojového 

kódu stránky, a také relevantnost a zdroj zveřejňovaných dat. Vzhledem k těmto 

požadavkům jsme zvolili jako zdroj dat stránku Metastats [12], která je 

nejpřehlednější jak vizuálně, tak z hlediska zdrojového kódu. Data jsou čerpána od 

skutečných hráčů používající rozšíření Hearthstonu jako je Track-o-Bot [15] nebo 

Hearthstone Deck Tracker [16]. Tyto programy ukládají mimo jiné informace o 

všech kartách zahraných ve hře, a je tak možné z nich rekonstruovat balíčky 

jednotlivých hráčů hrané v danou chvíli.  

Vytvořili jsme proto v jazyce Python program pro automatické stahování dat o 

nejhranějších balíčcích z této stránky, a jejich následné uložení v textové podobě, 

odkud jsou již načteny přímo do samotného programu. 
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Obrázek 5.2: Ukázka stránky Metastats.net, vyznačená sekce „nejhranější 

balíčky“, zdroj: [O2] 

5.2.1 Výchozí meta balíčky 

V době vypracování této práce (březen 2018) existovalo několik málo 

základních archetypů balíčků. Podíváme se nyní podrobněji na vybrané meta-

balíčky, které budou představovat soupeře pro testované balíčky v simulacích. 

(kompletní seznam karet je v příloze A). 

1) Aggro Paladin – klasický balíček typu Aggro. Cílem hráče je mít na stole co 

nejvíc levných bytostí (ideálně bytostí Silver Hand Recruit, které posiluje množství 

dalších karet, jako např. Lightfused Stegodon), a rychle soupeře porazit.  

2) Spell Hunter – velmi specifický Combo balíček obsahující minimum bytostí a 

maximum kouzel. Základní výherní strategií je zde použití karet, které využívají 

minimální počet bytostí v balíčku (jako např. karta Barnes, která vyvolává náhodnou 

další bytost z balíčku – ta je zde pouze jedna, velmi silná bytost Y’Shaarj). 

3) Spiteful Priest – další Combo/Midrange balíček, tentokrát s minimem kouzel a 

maximem bytostí. Tento balíček zpravidla vytváří tlak na soupeře od prvních kol hry 

pomocí velmi silných bytostí (Twilight Drake), který poté završí kartami jako 

Spiteful Summoner (vyvolávající náhodnou bytost podle ceny náhodného kouzla 

z balíčku, kterých je zde minimum, a to ještě s  cenou nejméně 8).  

4) Cube Warlock – opět částečně Combo balíček, tentokrát spíš defenzivnější. Hráč 

tohoto balíčku se snaží stabilizovat situaci obrannými kartami (Defile, Hellfire ničící 
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bytosti) do té doby, než se mu podaří zahrát dost ze svých silných bytostí. Tyto 

bytosti (zpravidla typu Demon, které jde později oživit pomocí karty Bloodreaver 

Gul‘dan), které si navíc hráč duplikuje pomocí karty Carnivorous Cube, poté 

obvykle převáží stav hry ve Warlockův prospěch. 

5) Murloc Paladin – druhý Aggro Paladin balíček. Tentokrát jsou však páteří 

balíčku levné bytosti typu „Murloc“ a jejich vzájemná spolupráce.  

6) Midrange/Combo Hunter – tento balíček obsahuje v podstatě karty dvou typů – 

první jsou levné „tajemství“ (Secret) a karty s nimi spolupracující, druhý jsou pak 

silné drahé bytosti typu „Beast“. Pomocí karet prvního typu se hráč snaží udržet 

situaci a následně vyvinout rozhodující tlak kartami druhého typu.  

7) Dragon Priest – klasický balíček typu Control, tedy opět množství levnějších 

defenzivních kouzel (např. pro léčení pomocí Greater Healing Potion) a bytostí 

(Duskbreaker na ničení soupeřových bytostí) proti agresivním balíčkům společně 

s několika velmi silnými draky pro pozdější fázi hry (Ysera). 

8) Secret Mage – balíček na pomezí typů Aggro a Midrange. Secret Mage se snaží 

rychle získat kontrolu nad stolem kombinací levných bytostí (Mana Wyrm) a silných 

kouzel (Fireball), pomocí nichž likviduje většinu soupeřových bytostí. 

9) Face Hunter – jeden z nejstarších Aggro balíčků. Cílem je velmi rychlé zničení 

soupeře kombinací Hunterovy základní schopnosti (dvě zranění soupeřovu hrdinovi) 

a těch nejagresivnějších možných karet (jako Leeroy Jenkins, který je nejsilnější 

bytostí ve hře schopnou útočit hned po vyvolání). 

Jak je vidět výše, metagame v této době byla typická především úspěchem 

hned několika velmi specifických Combo Control/Midrange balíčků (Spell Hunter, 

Cube Warlock, Midrange/Combo Hunter), společně s tradičními útočnými 

Aggro/Midrange balíčky (Aggro a Murloc Paladin, Face Hunter, Secret Mage). 

Kromě toho byly v této metagame úspěšné ještě dva balíčky třídy Priest, jeden 

útočnější stylu Midrange a jeden klasický Control. Z celkového počtu devíti tříd 

balíčků ve hře Hearthstone jich je zde zastoupeno pět. 

5.3 Vstupní vylepšované balíčky   

Nakonec jsme ještě museli rozhodnout, jaké vstupní balíčky budeme evolučním 

algoritmem vyvíjet. Rozhodli jsme se pro dva experimenty s jedním balíčkem typu 

Aggro a druhým typu Control, které představují dvě nejobvyklejší základní strategie 
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hry (agresivní a defenzivní). Museli jsme proto vybrat dva konkrétní zástupce těchto 

archetypů. Jednou z možností bylo použití nějakých existujících balíčků, nicméně 

takové balíčky už zpravidla obsahují „nejlepší možné“ karty, které jsou k dispozici. 

Chtěli jsme proto vybrat nějaký nepříliš kvalitní balíček, který by přesto byl schopen 

hrát na přijatelné úrovni. Zvažovali jsme použití balíčku s vhodnou manovou křivkou 

s náhodně vybranými kartami. Vzhledem k počtu možných karet jsou však tyto 

balíčky obvykle až příliš náhodné, takže jejich herní styl příliš neodpovídá zvoleným 

strategiím.  Nakonec jsme proto rozhodli použít tzv. „základní balíčky“ pro třídy 

Priest a Hunter. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.5, v Hearthstonu existují tzv. 

základní (Basic) karty, které jsou zdarma přístupné všem hráčům (alespoň po 

odehrání určitého počtu her). Tyto karty zpravidla dobře odpovídají základní strategii 

jednotlivých tříd (např. agresivní karty u Huntera, defenzivnější u třídy Priest), a lze 

z nich sestavit poměrně hratelné „základní“ balíčky. Základní balíčky se pak obvykle 

snadno vylepšují, protože karty zdarma jsou většinou o dost horší než kupované. 

Jako zdroj jsme zvolili stránku IcyVeins [17], která uvádí příklady těchto balíčků pro 

každou třídu jakou součást příručky pro začínající hráče Hearthstonu. Konkrétní 

obsah obou vstupních balíčků (Hunter, Priest) je pak možné najít v příloze C.  
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6 Výběr umělé inteligence 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4, pro hodnocení balíčků v rámci hill-

climbingu budou používány výsledky simulace, k níž bude potřebná umělá 

inteligence schopná hru Hearthstone hrát. Nejprve se podíváme na obecné vlastnosti 

herního prostředí.  

6.1 Umělá inteligence v Hearthstonu 

Hearthstone je z pohledu umělé inteligence poměrně zajímavé prostředí. 

Charakteristickým znakem, stejně jako u většiny karetních her, je nedeterminismus 

daný jak povahou hry (náhodně zamíchaný balíček), tak i samotnými kartami, z 

nichž některé mají náhodný dopad přímo v popisu (viz obrázek 6.1). Stejně jako jiné 

karetní hry, je i Hearthstone hrou částečně pozorovatelnou - hráč vidí své karty na 

ruce, všechny karty na stole, ale samozřejmě žádné karty v balíčcích, ani soupeřovu 

ruku. Hry se účastní vždy právě dva hráči a jde o hru s nulovým součtem, tedy každá 

akce prospívající jednomu z hráčů vždy škodí protihráči, a naopak. Dalším rysem 

této hry je sekvenčnost - akce sice následují jedna po druhé, ale nejsou na sobě 

nezávislé. Mezi další vlastnosti pak patří diskrétnost a statičnost. 

 

Obrázek 6.1: Ukázka karet s náhodnými efekty, zdroj: [O3] 
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6.2 Předchozí práce 

Navzdory nedávnému datu vydání hry se problémem umělé inteligence v této 

hře zabývalo již několik prací. Nejjednodušší umělou inteligencí použitelnou v 

Hearthstonu je tzv. náhodný agent. Tento agent jednoduše během svého tahu provádí 

náhodné akce (kterých je obvykle k dispozici pouze velmi omezený počet) tak 

dlouho, dokud nevybere akci „konec tahu“. Existuje také tzv. hladová varianta tohoto 

agenta, která nikdy nekončí tah, dokud může provést alespoň jednu jinou akci. Tyto 

inteligence jsou samozřejmě nejrychlejší, co se týče času rozhodování; na druhou 

stranu je jejich hra zpravidla velmi špatná ve srovnání s jakoukoliv inteligencí, která 

bere v potaz stav hry. Dalším typem umělých inteligencí jsou tzv. model-based 

agenti. Před rozhodnutím o další provedené akci tyto inteligence prohledají strom hry 

(rekurzivním prováděním akcí) do dané šířky a hloubky, a následně ohodnotí listy 

tohoto stromu (např. pomocí heuristiky). Heuristika obvykle hodnotí stav hry na 

základě váženého součtu veličin jako je počet bytostí, počet karet na ruce, počet 

životů a tak podobně.  Obvyklé je také použití různých heuristik pro rozdílné herní 

strategie. Výhodou je zde snadné přizpůsobení rychlosti a přesnosti pomocí 

parametrů prohledávání (šířka a hloubka stromu), stejně jako snadná možnost dodání 

dalších heuristik. Původní inteligence implementované v SabberStonu patří do toho 

typu. Model-based agent byl také úspěšně použitý v práci [6], konkrétně jeho verze 

prohledávající strom hry vždy až do konce tahu. Jedna z předchozích prací [3] také 

zkoumala použití dvou variant algoritmu Monte Carlo a jejich srovnání. Mezi další 

přístupy k umělé inteligenci použité v Hearthstonu patří také aplikace strojového 

učení. Vyzkoušené bylo např. učení pomocí Extremely Randomized Binary Trees 

[5], nebo Q-učení [4]. 

6.3 Výběr umělé inteligence 

V rámci ohodnocení balíčků v hill-climbingu bylo nutné simulovat relativně 

velký počet her s balíčky s poměrně rozdílnými herními strategiemi. Základními 

požadavky na naši umělou inteligenci byly proto univerzálnost a rychlost. Dalším 

požadavkem pak byla přiměřeně jednoduchá implementace, neboť řešení umělé 

inteligence pro hru není předmětem této práce. Tyto podmínky vyloučily většinu 

agentů zkoumaných pracemi zmíněnými výše. Nejrychlejší a nejjednodušší by bylo 

použít náhodného, resp. náhodného "hladového" hráče. Tito agenti se však svojí hrou 
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diametrálně odlišují od skutečných hráčů, proto by jejich používání reálných meta-

balíčků narušilo "realističnost" simulace. Stejně tak je velmi těžké ohodnocovat 

kvalitu balíčku hraného náhodným hráčem, pokud tento hráč nemusí vůbec používat 

karty, které má k dispozici (běžná varianta), případně je využívá zcela náhodně 

(hladová varianta). Stejně jako v práci [6] bylo proto rozhodnuto použít 

heuristického hráče. Autoři této práce zdůvodňují tento výběr výsledkem turnaje 

několika agentů hrajících s reálnými balíčky, z nichž vyšla vítězně právě jedna 

z variant model-based agenta.  Zvažovali jsme možnost použití původních inteligencí 

implementovaných v rámci SabberStonu, avšak z důvodu velkých časových a 

paměťových nároků jsme je museli vyloučit. Finálními zvažovanými možnostmi 

proto byly dva typy hráčů: „GreedyStepAgent“ (vybírá vždy jednu nejlépe 

ohodnocenou akci) a „GreedyTurnAgent“ (vybírá nejlepší sekvenci akcí v rámci 

celého tahu).  

 

Obrázek 6.2: Ukázka rozhodování agentů „GreedyStep“ a „GreedyTurn“, 

ovládajících hrdinu na dolní straně obrázku, zdroj: [O1] 
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Ukázka rozhodování těchto agentů, ovládajících hrdinu na spodní straně 

obrázku (Rogue), je vidět na obrázku 6.2. Zeleně je vyznačená úroveň rozhodování 

agenta „Turn“, modře pak agenta „Step“. Červeně jsou znázorněny jednotlivé stavy 

hry po provedení určitých akcí, včetně ohodnocení heuristikou definovanou na 

obrázku. V user-interface Hearthstonu vidíme, že hrdina Rogue může provést pouze 

dvě akce, a to sice zahrání karet The Coin nebo Swashburglar (vyznačené zeleným 

rámečkem kolem karet). V tomto konkrétním případě se oba agenti rozhodnou pro 

stejnou akci, a to pro zahrání karty Swashburglar, jak je vidět z ohodnocení 

jednotlivých uzlů. Dále je na obrázku dobře vidět, jak rychle velikost rozhodovacího 

stromu roste, vezmeme-li v potaz, že jde o první kolo hry a situace na stole je stále 

velmi přehledná. Několik uzlů je také označeno jako „Náhodný stav“, (důsledek 

efektu karty Swashburglar, která vygeneruje náhodnou kartu soupeřovy třídy do ruky 

hráče), a strom z nich může případně pokračovat dál. 

Oba tyto typy model-based agentů byly zkoumány i v práci [6], a použitá byla 

nakonec „tahová“ varianta. Prohledávání kompletního rozhodovacího stromu do 

konce tahu může však být velmi časově náročné (zejména v pozdějších tazích hry), 

neboť počet vrcholů tohoto stromu roste exponenciálně. Vzhledem k časové 

náročnosti simulací jsme se proto museli spokojit s GreedyStepAgentem, jehož 

rychlost je uspokojivá i v pozdějších fázích hry (např. simulace 100 her trvá přibližně 

2-4 sekundy). Naštěstí by se v množství případů (zejména v prvních kolech hry) 

GreedyStepAgent neměl rozhodováním příliš lišit od GreedyTurnAgenta, jak je vidět 

i například na obrázku 6.2. GreedyStepAgent před každým rozhodnutím provede 

všechny možné akce v danou chvíli (prohledá první patro rozhodovacího stromu), 

výsledné stavy hry ohodnotí heuristikou, a následně se hladově rozhodne pro nejlépe 

ohodnocenou akci. Navzdory poměrně jednoduché a efektivní implementaci hra 

model-based agenta víceméně odpovídá hře "průměrného lidského hráče", 

přinejmenším aspoň s těmi balíčky, jejichž herní styl přirozeně odpovídá tomuto 

"hladovému" stylu rozhodování. 

6.4 Použité heuristiky 

Heuristika v naší práci je funkce hodnotící stav hry reálným číslem, které 

vyjadřuje, jak moc příznivý je daný stav pro právě hrajícího hráče. Ve vstupním 

stavu se spočítají veličiny odpovídající zdrojům obou hráčů (počet bytostí ve hře, 
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počet životů, počet karet apod.), z nichž se potom pomocí váženého součtu spočte 

konečná hodnota heuristiky. Při tvorbě heuristiky samotné jsme se inspirovali 

původní heuristikou použitou v simulátoru Metastone [18], jehož zdrojový kód je 

volně přístupný na odkazu uvedeném výše.  

Základem bylo vytvořit obecnou heuristiku, kterou budou používat všechny 

meta-balíčky soupeřů v průběhu simulace. Požadavkem proto bylo, aby tato 

heuristika byla dostatečně obecná pro různé typy balíčků a herních strategií. Za 

základní zdroje v daném stavu hry jsme zvolili zejména počet bytostí a počet životů 

obou hráčů. Dále bereme v potaz také počet karet hraných v daném kole a vlastnosti 

jednotlivých bytostí. Celková hodnota heuristiky se spočte jako vážená suma těchto 

hodnot. V rámci testování jsme zkoušeli různé hodnoty jednotlivých koeficientů tak, 

aby hráč hrál dostatečně dobře a „realisticky“ (posuzováno autorem této práce). 

Konečná podoba heuristiky pak vypadá takto: 

𝐻(𝑠𝑡𝑎𝑣 ℎ𝑟𝑦) = 0.5 × (ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑦 ℎ𝑟áč𝑒 − ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑦 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒) + 

2 × (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡í ℎ𝑟áč𝑒 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡í 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒) + 

1.5 × (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑡 ℎ𝑟𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑣 𝑑𝑎𝑛é𝑚 𝑘𝑜𝑙𝑒) + 

∑ 𝐵(𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡) − ∑ 𝐵(𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡)

𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 ℎ𝑟áč𝑒

 

kde B(bytost) je funkce hodnotící bytost na základě její síly, počtu životů a dalších 

jednoduchých vlastností ve hře (jako jsou schopnosti „Taunt“, „Divine Shield“ 

apod.). Detailní implementací této funkce je možné najít v příloze E. 

Po vzoru této heuristiky jsme pak napsali ještě několik dalších, které jsme se 

snažili specializovat na různé herní strategie. Pomocí úprav koeficientů vážené sumy 

heuristiky a následného testování jsme z původní obecné heuristiky odvodili několik 

dalších heuristik, jak pro styl Aggro, tak i pro Control. Testována nebyla jen 

úspěšnost heuristiky ve hře, ale také to, jak moc hráč s touto heuristikou dodržuje 

zvolenou herní strategii (defenzivní/ofenzivní). Výsledkem byly dvě heuristiky pro 

oba vstupní balíčky (Basic Aggro Hunter, Basic Control Priest). Heuristika Aggro 

Hunter bere více v potaz počet životů soupeře, heuristika ControlPriest zas vlastní 

počet životů a také počet karet v ruce. Detailní implementaci je pak opět možné najít 

v příloze E. 
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7 Analýza a implementace hill-climbingu 

Jednotlivé kroky hill-climbingu byly popsány ve čtvrté kapitole, nyní se 

dostáváme k jejich podrobnější analýze, a také naší konečné implementaci. První část 

této kapitoly se zabývá analýzou problémů spojených s hill-climbingem v naší práci, 

druhá pak jejich řešením, a tedy i konkrétní implementací jednotlivých kroků (viz 

tabulka 4.1). 

7.1 Analýza hill-climbingu 

7.1.1 Rychlost simulací 

Jak již bylo zmíněno v 5.1.2, rychlost se ukázala být nejdůležitějším faktorem 

při implementaci hill-climbingu. V každé iteraci algoritmu máme přibližně pět až 

deset tisíc balíčků k ohodnocení fitness funkcí, která závisí na výsledcích simulace 

desítek až stovek her. Přibližně sto her v simulátoru s GreedyStepAgentem (tedy 

inteligencí vybranou v předchozí kapitole) trvá na běžném stolním počítači asi 3 

vteřiny. Kdybychom uvažovali 7000 balíčků v jedné iteraci algoritmu, pak by jedna 

iterace trvala skoro 6 hodin výpočetního času. Celý hill-climbing (kolem 30-50 

iterací) by pak probíhal přes týden výpočetního času, což je neúnosné. Museli jsme 

proto najít nějaký způsob, jakým zrychlit program na únosnou mez. Kromě toho 

jsme v rámci implementace stále museli mít na paměti omezení dané časovou 

náročností simulace. 

7.1.2 Velikost okolí balíčku 

Okolí daného balíčku, tak jak bylo definováno ve 4.1, je poměrně rozhlehlé. 

Připomeňme pravidla pro stavbu balíčku. Balíček ve hře Hearthstone obsahuje právě 

třicet karet, každou maximálně ve dvou kopiích (kromě „legendárních“ karet, jejichž 

výskyt je omezen na jednu kopii). Tyto karty navíc musí patřit buďto vybrané třídě 

(hrdinovi) balíčku (těch je celkem devět), nebo musí náležet mezi neutrální karty 

(použitelné všemi třídami). V rámci nejhranějšího formátu hry (Standard), v němž se 

pohybujeme i v rámci této práce, je také omezeno stáří karet na poslední dva 

kalendářní roky. Mohlo by se zdát, že tato omezení budou snižovat počet balíčků 

v okolí na dostačující mez, ale není to tak. V době vypracování této práce (jaro 2018) 

bylo pro většinu tříd v rámci standardu Standard dostupných přibližně 430 karet. 

Pokud bychom vzali vstupní balíček složený z 15 dvojic stejných karet, v jeho okolí 
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se bude nacházet přibližně 6225 různých balíčků, pro balíček se 30 unikátními 

kartami pak dvojnásobek.  

Je však třeba si uvědomit, že část těchto změn nedává smysl v kontextu 

reálných balíčků. Například je velmi zvláštní měnit levnou kartu ceny 1 za kartu 

ceny 8, protože obě karty jsou evidentně používány ve zcela jiné fázi hry, a se zcela 

jiným účelem. Kromě toho, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, rychlost 

simulací byla největším problémem při implementaci algoritmu.  Rozhodli jsme se 

proto najít způsob, jakým velikost okolí balíčku dále omezit. Díky tomu jsme chtěli 

dosáhnout alespoň konstantního zrychlení, a také se zbavit některých 

„neperspektivních“ změn balíčků. 

7.1.3 Dopad změny balíčku 

V předchozí části textu jsme řešili, jakým způsobem je přesně definováno 

okolí vstupního balíčku. Důležitou otázkou však je, nakolik se změna jedné karty 

v balíčku projeví na jeho ohodnocení fitness funkcí (tedy na výsledcích 

simulovaných her). Je zřejmé, že ve velké části her se „měněná“ karta vůbec nemusí 

dostat ani do ruky hráče, natož do hry. Pokud hráč začíná se třemi (nebo čtyřmi) 

kartami v ruce, a standardně si líže jednu další za kolo, není pravděpodobnost 

výskytu karty v průběhu prvních deseti kol ani poloviční. Navíc je zřejmé, že karta 

za jednu manu zřejmě nebude mít příliš velký význam pro hru, pokud přijde do hry 

v desátém kole. Bylo proto nutné najít mechanismus, jakým zvýšit dopad změny 

jedné karty v balíčku na jeho hodnotu fitness funkce. 

7.1.4 Stabilita fitness funkce  

Jak bylo napsáno výše, balíčky budou hodnoceny fitness funkcí definovanou 

na základě výsledků simulace her proti devíti reálným balíčkům. Otázkou však bylo, 

kolik her je vlastně potřeba odehrát proti každému z balíčků tak, aby fitness funkce 

byla dostatečně stabilní. Samozřejmě čím víc her se odehraje na jeden test, tím 

stabilnější a přesnější hodnocení bude, na druhou stranu je velmi limitující čas 

simulace, na což jsme již několikrát narazili. Pokud jsme chtěli otestovat jeden 

balíček za řádově jednotky vteřin (což bylo nutné, pokud jsme nechtěli ještě více 

prodloužit dobu trvání programu), potom jsme mohli v rámci jednoho testu odehrát 



33 

 

maximálně kolem 200 her. Na každý meta-balíček, kterých jsme zvolili celkem devět 

(viz 5.2), tak připadalo maximálně kolem 20 her.  

Je však přiměřený počet her dostatečný pro stabilní výsledky simulace? Dle 

našeho názoru je potřeba vzít v potaz také náhodu při rozdávání karet do úvodní 

ruky. V reálné hře Hearthstonu mají hráči možnost po rozdání karet vyměnit 

libovolné z nich za náhodné karty z balíčku (mulliganovat). Díky tomu mají větší 

šanci dostat do ruky výhodnější karty pro začátek hry, tedy zpravidla levnější karty. 

Ne vždy však tato výměna vyjde správně, a hráč občas začíná s horšími kartami, než 

měl původně. V rámci našeho programu však tento proces ignorujeme. Řešili jsme 

proto, jakým způsobem proces mulliganu suplovat. Alternativou bylo hrát každou 

hru s náhodným rozdáním karet do rukou, což však opět mohlo narušovat stabilitu 

výsledků simulace. 

7.2 Implementace hill-climbingu 

V této podkapitole se budeme zabývat konkrétní implementací jednotlivých 

kroků hill-climbingu (nalezení okolí bodu, ohodnocení okolních bodů a výběr 

kandidáta do další generace). Popíšeme také naše řešení problémů zmíněných 

v předchozí části textu. 

7.2.1 Nalezení okolí balíčku 

7.2.1.1 Omezení manovou křivkou 

„Manová křivka“ je pojem označující křivku četností karet v balíčku, které 

stojí daný počet many. Ukázka manové křivky dvou meta-balíčků použitých 

v programu je ukázána na obrázku 7.1. Osa X označuje cenu v manách, osa Y pak 

četnost karet v balíčku za daný počet man. Je zřejmé, že není výhodnou strategií mít 

v balíčku pouze levné karty, protože v pozdějších fázích hry už hráč nemá co hrát. 

Stejně tak není z opačných důvodů výhodné ani používat pouze drahé karty. Manová 

křivka proto bývá zpravidla „spojitá“ (v balíčku nechybí karty žádné ceny „uprostřed 

křivky“) a „přiměřeně hladká“, tak, aby mezi počty karet se sousedními cenami 

nebyl tak velký rozdíl. Tvar křivky také hodně vypovídá o strategii balíčku – 

například pro útočné balíčky typu Aggro je typická křivka s maximem někde kolem 
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dvou až třech man, rychle klesající na obě strany. To odpovídá snaze ovládnout herní 

situaci v prvních tazích hry a rychle ukončit hru. 

 

Obrázek 7.1: Ukázka manových křivek balíčků Aggro Paladin a Midrange 

Hunter, zdroj: [O1] 

Jak jsme již zmiňovali, pro většinu balíčků také nedává příliš smysl měnit 

např. kartu ceny jedna za kartu ceny sedm, neboť tyto karty jsou zpravidla používány 

ve zcela jiných situacích. Pokud chceme najít nejlepší možnou mutaci, bude 

logičtější zkoušet každou kartu měnit pouze za karty s podobnou cenou. Konkrétně 

jsme se rozhodli povolit takové mutace, které se v ceně liší od původní karty 

maximálně o jedna. Tento způsob příliš nenarušuje konzistenci balíčku a současně 

povoluje lehké úpravy manové křivky v rámci generací. Celkový počet balíčků 

v každé generaci se pak pohybuje kolem 4000, což může znamenat až dvojnásobné 

zrychlení. Jestliže se předpokládaná doba jedné iterace algoritmu (generace balíčků) 

pohybuje v řádu hodin, potom je jistě takové zrychlení znát.  

7.2.1.2 Namíchání měněných karet 

Druhý problém spojený s mutací, tedy její dopad na výsledky balíčku, měl 

několik poměrně intuitivních možných řešení. Jedním z nich bylo namíchání dané 

karty do úvodní ruky hráče v každé hře. Toto řešení však nedávalo smysl u karet 

s vyšší cenou, protože počet man roste lineárně s počtem tahů. Karta za pět man by 

tak neměla žádný vliv na hru až do pátého kola, ať by byla sebelepší. Rozhodli jsme 

se proto pro jiné řešení, konkrétně pro namíchání měněných karet na N-tou pozici 

v balíčku, kde N je cena dané karty v manách. Díky tomu se karta dostane do ruky 
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hráče „právě včas“ pro to, aby ji mohl zahrát. Každá změněná karta tak má šanci se 

projevit v každé ze simulovaných her.  

7.2.2 Hodnocení sousedních balíčků 

7.2.2.1 Stabilita fitness funkce 

Museli jsme tedy rozhodnout, jaký je přiměřený počet her pro dostatečně 

stabilní ohodnocení balíčků fitness funkcí. Předpokládaným počtem (omezeným 

rychlostí simulací) bylo nejvýš kolem dvaceti her na jeden meta-balíček, tedy 180 

her na jeden test. V práci [6] autoři hráli 16 her na jeden meta-balíček, kterých bylo 

celkem 8, a celkově tak bylo odehráno 128 her pro spočtení hodnoty fitness funkce. 

Vyzkoušeli jsme, jak vypadá procentuální úspěšnost balíčků pro 9, 15 a 21 her na 

jeden meta-balíček (81, 135 a 180 her celkem na jeden test). Výsledné grafy této 

úspěšnosti (z níž se bude počítat fitness funkce) v celkem 1000 pokusech jsou vidět 

na obrázku 7.2. 

 

Obrázek 7.2: Procentuální úspěšnost balíčku BasicHunter v testech, 1000 

pokusů, zdroj: [O4] 

Na tomto grafu je znázorněna procentuální úspěšnost (osa Y) v daném počtu 

her, testováno celkem 1000x pro každé nastavení (osa X). Testovaný balíček byl 

BasicHunter (příloha C), umělou inteligencí na obou stranách byl GreedyStepAgent 
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s heuristikou (obecnou na straně meta-balíčků, AggroHunter heuristikou pro 

testovaný balíček). Dále je na obrázcích uveden „rozptyl“ daného grafu, vyjadřující 

míru odchylky od průměrné hodnoty úspěšnosti (považovali jsme každý z 1000 testů 

za náhodnou veličinu s pravděpodobností 0.001). Z výsledků testů je zřejmě vidět, že 

čím větší počet her, tím stabilnější je fitness funkce. Uvažujme např. požadovaný 

interval přesnosti ohodnocení 10 procent (v případě tohoto balíčku to bude zřejmě 

úspěšnost 40-50%). V testu s 81 hrami spadá do tohoto intervalu přibližně 65% 

ohodnocení, v testu se 135 hrami je to 80%, a u testu se 189 hrami téměř 85%. Jak 

z tohoto odhadu, tak i z rozptylu je vidět velký rozdíl v přesnosti mezi testy 1 a 2, 

přičemž mezi testy 2 a 3 už dalších 50 her na přesnosti moc nepřidává. Rozhodli 

jsme se proto pro variantu 2 pro hodnocení balíčků (135 her na test). Podobný počet 

byl použitý i v práci [6], kde byl jeden balíček testován celkem ve 128 hrách.  

Další otázkou bylo, jakým způsobem ovlivňuje fitness funkci náhoda při 

rozdávání karet do ruky na začátku hry. V testech zmíněných na grafu na obrázku 7.2 

jsme používali náhodné úvodní rozdání karet. Je však tento způsob dostatečně 

stabilní? Je zřejmé, že nemůžeme příliš dobře testovat rozdání karet do rukou u 

testovaných balíčků, neboť tyto balíčky se s každou generací mění. Můžeme však 

nějakým způsobem ovlivnit karty v ruce u meta-balíčků, které zůstávají v průběhu 

celého algoritmu stejné. Rozhodli jsme se proto otestovat i stabilitu u různých 

přístupů k rozdávání karet. Chtěli jsme pro každý meta-balíček nalézt tři různá 

rozdání karet, jedno výhodné, jedno průměrné a jedno špatné. Předpokládali jsme, že 

„dobrá“ rozdání budou obsahovat převážně ty nejlevnější karty, zatímco ta „špatná“ 

nejdražší karty v balíčku. Pokusili jsme se však najít tato rozdání experimentálně.  

Hledání jsme provedli pomocí další simulace her. Jako soupeře pro meta-

balíčky jsme zvolili meta-balíček SecretMage (viz příloha A), který má vyrovnané 

výsledky proti většině z nich. Pro každý meta-balíček jsme poté nalezli všechny 

možné unikátní čtveřice karet, které jsme namíchali na vršek balíčku (tedy i do 

úvodní ruky, protože hráč si první tři karty líže z vršku balíčku). Z výsledků 

simulovaných her jsme pak spočetli průměrnou úspěšnost jednotlivých rukou 

(prvních třech karet) z těchto čtveřic. Z rozdání do úvodních rukou  takto setříděných 

dle úspěšnosti jsme pak vybrali to nejúspěšnější, nejméně úspěšné a medián. Tato 

rozdání karet mají pro každý meta-balíček představovat úspěšný, průměrný a 
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neúspěšný mulligan před začátkem hry v průběhu hlavních simulací. Nalezená 

rozdání víceméně potvrdily naší teorii o tom, že nejúspěšnější úvodní ruce jsou ty 

složené z levných karet, zatímco neúspěšné ty „nejdražší“ (kompletní seznam viz 

příloha B). Z celkového počtu 15 her na meta-balíček pak připadá po pěti hrách na 

každé z rozdání. Bohužel není možné podobným způsobem najít i rozdání pro 

testované balíčky v každé generaci, proto jsme v jejich případě rozdávali karty 

náhodně v průběhu simulace. Nyní už k samotnému testování stability výsledků. 

 

Obrázek 7.3: Stabilita testů balíčku BasicPriest s různým přístupem k rozdání 

karet u meta-balíčků, 1000 pokusů, zdroj: [O4] 

Testovaným balíčkem byl druhý ze základních balíčků, tentokrát BasicPriest 

(příloha C). Umělou inteligencí na obou stranách byl GreedyStepAgent s heuristikou 

(obecnou na straně meta-balíčků, ControlPriest heuristikou pro testovaný balíček). 

Jak je vidět z grafů na obrázku 7.3, oproti našim předpokladům rozdíl ve stabilitě 

výsledků není příliš znát.  Dle výsledků testování jsou obě tyto varianty víceméně 

srovnatelné, co se týče stability. Zajímavé je, že použití fixních rozdání zvýšilo 

průměrnou úspěšnost balíčku BasicPriest o téměř 10 procent. Z toho by vyplývalo, 

že náhodná rozdání pro meta-balíčky obvykle nejsou tak „špatná“, jako použití 

skutečně nevýhodných rozdání ve třetině her. Fixní rozdání mohou tedy lehce 

zkreslovat výslednou úspěšnost, což však z hlediska algoritmu není podstatné, pokud 
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je toto zkreslení rovnoměrné. Rozhodli jsme se nakonec použít variantu s fixním 

rozdáním karet. 

7.2.2.2 Paralelizace algoritmu 

Hlavním problémem limitujícím testování algoritmu byla především rychlost 

simulace. Pokud jsme chtěli skutečně odehrát 135 her na test jednoho balíčku (s 

GreedyStepAgentem jako umělou inteligencí), pak jsme odhadovali dobu výpočtu 

jedné generace v programu na několik hodin.  Kdybychom chtěli iterovat algoritmus 

alespoň 40x, pak by celková doba výpočtu byla něco přes týden času, což bylo 

neúnosné. Bylo proto nutné program paralelizovat. 

Přirozeným nápadem bylo rozdělit balíčky v rámci jedné generace do 

několika stejně velkých částí, které budou zpracovávány v oddělených vláknech 

v rámci programu. Tento způsob paralelizace byl poměrně jednoduchý na 

implementaci, a skutečně urychlil dobu výpočtu. Pořád však byla neúnosně dlouhá 

(jednotky hodin na generaci). Rozhodli jsme se proto využít servery Katedry 

softwaru a výuky informatiky (Chicxulub, Mayrau, Kovboj a Mustang) [19], které 

jsou mnohem výkonnější než běžné stolní počítače. Tyto servery mají velký počet 

jader (24, 24, 12 a 12), což z nich dělá ideální stroje pro paralelní výpočty.  Drobným 

problémem bylo pouze prostředí jiného operačního systému (Linux Debian na 

školních serverech, zatímco aplikace byla vyvíjena v prostředí MS Windows). Po 

přesunu aplikace na servery jsme však zjistili, že větší úroveň paralelizace (použití 

více vláken) v kódu programu nevede ke kýženému zrychlení. Rozhodli jsme se 

proto vyzkoušet paralelizaci na úrovni příkazového skriptu, která by měla lépe 

fungovat v prostředí operačního systému Linux. Museli jsme proto rozdělit původně 

kompaktní program na dvě části – jednu testující balíčky v generaci, a druhou 

hodnotící výsledky a vybírající nejlepší balíček. První z těchto části byla poté 

paralelně spouštěna příkazovým skriptem. Po jejím ukončení byla spuštěna i druhá 

část, která ohodnocené balíčky setřídila a vybrala jeden z nich do další generace. 

Díky této paralelizaci se konečně podařilo program zrychlit na únosnou mez. 

Výpočet jedné generace na serverech nyní trval asi 30-60 minut, což už jsme 

považovali za poměrně únosné.   
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7.2.3 Výběr kandidáta do další generace 

Posledním krokem algoritmu je výběr kandidáta do další generace. Museli 

jsme rozhodnout, jakým způsobem přesně definovat fitness funkci hodnotící 

jednotlivé balíčky.   

7.2.3.1 Fitness funkce 

Nejdůležitější informací o kvalitě balíčku je přirozeně jeho procentuální 

úspěšnost. Z výsledků simulací tato informace vychází jako procento vyhraných her 

ze 135. Doplňkovou informací je pak také rozptyl této úspěšnosti. Naším cílem totiž 

není vytvořit balíček, který bude např. bezchybný ve hře proti 7 meta-balíčkům, ale 

se zbylými 2 bude stále prohrávat. Chtěli jsme se proto definovat fitness funkci na 

základě těchto dvou informací. Takový typ fitness funkce byl použitý i v práci [6], 

rozhodli jsme se tedy použít stejnou. Fitness funkce srovnává hodnocené balíčky 

lexikograficky na základě těchto dvou informací: 

1) Celková úspěšnost – Procento vyhraných her z celkem 135 v testu. Tuto hodnotu 

se snažíme maximalizovat.  

2) Rozptyl úspěšnosti – Rozptyl úspěšnosti v testu. Každý z devíti meta-balíčků je 

náhodná veličina s pravděpodobností 1/9 a hodnotou jako procentem vyhraných her 

z celkem 15. Tuto hodnotu se snažíme minimalizovat.  

 V každé generaci je tedy vybrán nejlepší balíček na základě procentuální 

úspěšnosti, v případě rovnosti více balíčků se vybere ten s menším rozptylem. Tento 

balíček poté pokračuje do další generace, a celý proces mutace-evaluace-hodnocení 

se opakuje. 
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8 Experimenty 

V této kapitole se dostáváme k samotným experimentům testujícím funkčnost 

programu.  Provedli jsme dva experimenty, jeden vylepšující Aggro balíček třídy 

Hunter, druhý Control balíček třídy Priest. Pokusíme se nyní zdůvodnit výsledné 

balíčky ve vztahu k použitým meta-balíčkům a umělé inteligenci. Zhodnotíme také 

konečný obsah balíčků z pohledu průměrného hráče Hearthstonu (autora této práce). 

8.1 Experiment 1 – Aggro Hunter 

První z provedených experimentů vylepšoval základní balíček pro třídu 

Hunter. Cílem bylo vytvořit agresivní balíček zaměřený především na tlak v prvních 

kolech hry. Na obrázcích 8.1 a 8.2 uvádíme obsah původního a konečného balíčku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.1 a 8.2: Původní a výsledný balíček prvního experimentu, zdroj: [O5] 



41 

 

 

 

Obrázek 8.3: Graf úspěšnosti vyvíjeného balíčku BasicHunter v průběhu 40 iterací, 

zdroj: [O4] 

 Na obrázku 8.3 je vidět úspěšnost v rámci 40 iterací (osa X) algoritmu. Osa Y 

pak značí úspěšnost balíčků v procentech. Konkrétně je zde modrou barvou pro 

každou generaci znázorněna procentuální úspěšnost nejlepšího, mediánu a nejhoršího 

balíčku. Z grafu je patrná postupná konvergence směrem k lokálnímu optimu 

s průměrnou úspěšností někde kolem 80 procent.  

Musíme však připomenout, že úspěšnost modré křivky na obrázku 8.3 může 

být lehce zkreslená díky několika omezením, které byly zavedeny kvůli stabilitě 

ohodnocení balíčku. Graf „skutečné“ úspěšnosti nejlepšího balíčků v každé iteraci je 

znázorněn červenou přerušovanou linkou. Každý z balíčků byl testován celkem 100x 

v testech o 135 hrách bez použití fixních rozdání nebo umělých namíchání balíčků. 

Na grafu je pak v každé ze 40 iterací vyznačená červeně průměrná úspěšnost z těchto 

100 testů. Na grafu je vidět, že průměrná úspěšnost se zvedla z 65% v první generaci 

na hodnotu vyšší než 90% na konci algoritmu. Z pohledu optimalizace balíčku pro 

dané prostředí tak můžeme první experiment prohlásit za úspěšný, neboť průměrná 

úspěšnost přes 90% je více než dostatečná.  
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8.1.1 Obsah balíčku 

Nyní k samotnému obsahu balíčku. Rozdělili jsme karty výsledného balíčku 

do několika kategorií podle kvality a zajímavosti, a pokusíme se okomentovat a 

zdůvodnit jejich výskyt.  

Nadprůměrné karty 

(16) 

2x Fire Fly, Alleycat, Candleshot, Acherus Veteran, Dire 

Mole, 2x Explosive Trap, Freezing Trap, Wandering 

Monster, Plated Beetle, 2x Cloaked Huntress, Infested 

Wolf, Houndmaster, Cursed Disciple 

Průměrné karty 

(8) 

Arcane Anomaly, Arcane Shot, Young Priestess, Multi-

shot, Cave Hydra, 2x Boulderfist Ogre, Stormwind 

Champion 

Podprůměrné karty 

(6) 

Goldshire Footman, Pint-Sized Sumonner, 2x Stubborn 

Gastropod, Cyclopian Horror, Trogg Gloomeater 

Tabulka 8.1: Rozdělení karet výsledného balíčku AggroHunter 

Jak je vidět z tabulky 8.1, algoritmus uspěl zejména v hledání kvalitních 

nejlevnějších karet (jako Fire Fly, Candleshot), mezi nimiž byl schopen vybrat ty 

nejzajímavější i z lidského pohledu. Preference levných karet je zřejmě také 

způsobená namícháváním karet v balíčku. Z pohledu hry je jednoduše ideální líznout 

si v prvním kole co nejkvalitnější kartu ceny jedna, a je zřejmé, že právě začátek hry 

má na její výsledek největší vliv, speciálně u takto agresivního balíčku. 

Nejzajímavější částí balíčku je však podle nás kombinace karet kolem karty Cloaked 

Huntress, zlevňující všechny karty typu „Secret“ na nulu (obrázek 8.4). Zajímavější 

je to tím spíš, že karty typu „Secret“ nemají žádný efekt na hru až do naplnění určité 

podmínky. Přesto však zřejmě dokáže náš herní agent tyto karty využívat dostatečně 

efektivně. Kromě kvalitních levných karet algoritmus vybral několik průměrných až 

kvalitních karet střední ceny (Infested Wolf, Cursed Disciple), stejně jako několik 

nepříliš kvalitních levných karet (Goldshire Footman).  Za zmínku stojí, že se 

v průběhu hill-climbingu ani jednou nezměnily tři nejdražší karty balíčku (2x 

Boulderfist Ogre, Stormwind Champion). To nejspíš není způsobeno ani tak kvalitou 

těchto karet, jako spíš jejich cenou – karta za 6 nebo 7 man se zřejmě agentovi 
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nevyplatí, ani když jí zahraje právě v 6. nebo 7. kole. Nakonec bychom ještě měli 

zmínit tři karty se stejnou kombinací schopností, které jsou podle obecného 

přesvědčení spíše průměrné až podprůměrné, přesto byly vybrány do výsledného 

balíčku. Jde o dvě kopie karet Stubborn Gastropod a jednu kartu Trogg Gloomeater 

(obrázek 8.5), které mají obě schopnosti „Taunt“ a „Poisonous“. Jejich výběr pak byl 

zřejmě způsoben neschopností agenta se s touto kombinací vyrovnat, což z nich 

činilo velmi silné karty v testovaném prostředí.  

 

 

 

 

Obrázek 8.4: Kombinace karet typu „Secret“ s kartou Cloaked Huntress, zdroj: [O3] 

 

Obrázek 8.5: Karty Trogg Gloomeater a Stubborn Gastropod, zdroj: [O3] 

8.1.2 Celkové hodnocení 

Máme-li zhodnotit balíček jako celek, pak je celkové hodnocení smíšené. 

Přestože balíček obsahuje dost kvalitních karet a několik zajímavých kombinací, 

celkově mu chybí „konzistentnost“ lidmi tvořených reálných balíčků. Zřejmá je 

zejména převaha karet s cenou jedné/dvou man, což je zřejmě způsobeno částečně i 

způsobem evaluace. Co se týče požadované strategie Aggro, tento balíček jí naplňuje 

poměrně přesně důrazem na výše zmíněné levné karty. Přítomnost některých 

defenzivnějších karet (Cyclopian Horror, Stubborn Gastropod) pak zřejmě vyplývá 

z množství Aggro balíčků v testované metagame. Přesto má výsledný balíček 
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zajímavý potenciál a dost kvalitních karet pro to, aby mohl přinejmenším 

v testovaném prostředí konkurovat lidmi vytvořeným balíčkům. 

8.2 Experiment 2 – Control Priest 

Druhý z provedených experimentů vylepšoval základní balíček pro třídu Priest. 

Cílem bylo vytvořit spíše defenzivní balíček zaměřený na kontrolu situace nad 

stolem a tlak v pozdních kolech hry. Na obrázcích 8.6 a 8.7 uvádíme obsah 

původního a konečného balíčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.6 a 8.7: Původní a výsledný balíček druhého experimentu, zdroj: [O5] 
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Obrázek 8.8: Graf úspěšnosti vyvíjeného balíčku BasicPriest v průběhu 40 iterací, 

zdroj: [O4] 

 Stejně jako u prvního experimentu, i zde je modře znázorněna úspěšnost 

balíčků (osa Y, konkrétně nejlepšího, nejhoršího a mediánu balíčků) v jednotlivých 

iteracích algoritmu (osa X). Tato úspěšnost je opět zkreslena některými omezeními 

zavedenými kvůli stabilitě mutací.  

 Reálná průměrná úspěšnost nejlepšího z vyvíjených balíčků v každé iteraci je 

znázorněna červenou přerušovanou linkou. Tyto balíčky byly opět testovány ve 100 

testech bez jakýchkoliv umělých míchání balíčků nebo rozdávání karet na začátku 

hry. Průměrná úspěšnost se v případě balíčku Control Priest zvedla asi o 20 procent, 

konkrétně z 58% na asi 78%. I v případě druhého experimentu tak došlo 

k podobnému zlepšení jako v prvním experimentu. I druhý experiment tedy můžeme 

považovat za úspěšný, co se týče optimalizace pro dané prostředí. Průměrná 

úspěšnost přes 75% v porovnání s meta-balíčky je stále velmi slibná, zvlášť 

vezmeme-li v potaz, že reálná úspěšnost balíčků ve hře jen velmi zřídka překračuje 

65%. 

8.2.1 Obsah balíčku 

V této podkapitole opět rozebereme výsledný obsah balíčku a rozdělíme 

použité karty do kategorií dle kvality.  
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Nadprůměrné karty 

(16) 

 Fire Fly, 2x Mistress of Mixtures, 2x Northshire Cleric, 

Power Word: Shield, Loot Hoarder, 2x Shadow Ascendant, 

Cabal Talonpriest, Saronite Chain Gang, 2x Cobalt 

Scalebane, 2x Holy Nova, Sea Giant 

Průměrné karty 

(9) 

Young Priestess, Knife Juggler, 2x Stoneskin Basilisk, 

Eater of Secrets, Backroom Bouncer, Gurubashi Berserker, 

Boulderfist Ogre, Stormwind Champion 

Podprůměrné karty 

(5) 

Stubborn Gastropod, Pompous Thespian, Trogg 

Gloomeater, 2x Darkscale Healer 

Tabulka 8.2:  Rozdělení karet výsledného balíčku Control Priest 

Na tabulce 8.2 je vidět, že i v případě balíčku Control Priest algoritmus vybral 

přibližně polovinu karet hodnocených jako „nadprůměrné“. Mezi těmito kartami jsou 

zastoupeny kvalitní levné defenzivnější karty (Mistress of Mixtures, Northshire 

Cleric), několik obecně dobrých karet (Shadow Ascendant, Loot Hoarder) a také 

velmi kvalitní karty střední ceny (Cobalt Scalebane, Saronite Chain Gang). Balíček 

také obsahuje zajímavou synergii profitující z množství bytostí na stole (obrázek 

8.9), ať už jde o karty tyto bytosti generující (Fire Fly), posilující (Cobalt Scalebane) 

nebo využívající (Knife Juggler, Sea Giant). Mezi karty nějakým způsobem 

využívající množství bytostí na stole patří téměř třetina balíčku, což je jistě zajímavé. 

Kromě toho výsledný seznam opět obsahuje několik drahých, spíše průměrných karet 

původního balíčku (Boulderfist Ogre, Stormwind Champion, Darkscale Healer). 

Stejně jako v případě balíčku Aggro Hunter, i zde jsou použity karty se schopností 

„Poisonous“, tentokrát celkem ve čtyřech kopiích (Stubborn Gastropod, Trogg 

Gloomeater, Stoneskin Basilisk). To by potvrzovalo naši teorii o tom, že se s touto 

schopností (resp. její kombinací s dalšími schopnostmi) není agent schopný správně 

vyrovnat, a jde tak o nadprůměrné karty v kontextu tohoto prostředí. Za speciální 

zmínku také určitě stojí karta Eater of Secrets (obrázek 8.10), která po zahrání ničí 

všechny soupeřovy karty typu „Secret“. Tyto karty mohou hrát pouze některé 

balíčky, z 9 testovaných meta-balíčků ale jde celkem o 4. Jde tak o kartu, jejíž 
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použití je optimalizací pouze pro konkrétní meta-game, což je z pohledu této práce 

jistě zajímavé.  

   

 

 

 

 

 

Obrázek 8.9: Vybrané karty z balíčku Control Priest, zdroj: [O3] 

 

Obrázek 8.10: Karta Eater of Secrets, zdroj: [O3] 

8.2.2 Celkové hodnocení 

Celkové hodnocení balíčku Control Priest je opět poněkud smíšené. Více než 

polovinu výsledného balíčku tvoří „nadprůměrné“ karty, přesto balíček znovu 

nedosahuje konzistence lidmi vytvořených balíčků. Některé karty jsou zřejmě 

v testovaném prostředí obecně úspěšné (Fire Fly, Stubborn Gastropod), proto se 

dostaly do výsledků obou experimentů. Na rozdíl od prvního balíčku zde algoritmus 

vybral kromě dobrých levných karet i množství kvalitních dražších karet (Cobalt 

Scalebane, Sea Giant), což by odpovídalo požadované pomalejší hře stylu Control. 

Přesto bychom nejspíš finální verzi nemohli označit za Control jako takový, kvůli 

nedostatku obranných karet typických pro tuto strategii. Výsledný balíček bychom 

však mohli považovat za poměrně zajímavý Midrange. Zajímavá je zde zejména 

synergie karet využívající množství bytostí na stole, která nebyla žádným způsobem 

„zakódovaná“ v použité heuristice, a vyvinula se sama v průběhu algoritmu. 
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9 Závěr 

Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti automatické tvorby balíčků pro 

sběratelskou karetní hru Hearthstone. Požadavkem bylo, aby tyto balíčky byly 

optimalizované pro hru proti nejobvyklejším reálným, lidmi vytvořeným balíčkům. 

Představili jsme algoritmus hill-climbing, který jsme k této stavbě zvolili. Vektor 

v rámci tohoto algoritmu představuje balíček složený ze 30 karet, jeho okolní body 

pak balíčky lišící se právě v jedné kartě. Tyto sousední body jsou hodnoceny na 

základě výsledků simulací daného počtu her proti reálným balíčkům. Z toho důvodu 

jsme vytvořili také umělou inteligenci schopnou hrát hru Hearthstone, kterou je 

možné parametrizovat heuristikou pro různé herní strategie. Pokusili jsme se 

stabilizovat průběh simulací tak, aby algoritmus přinesl očekávaný výsledek i v takto 

nedeterministickém prostředí. V rámci konečných experimentů jsme nechali program 

vyvíjet dva balíčky s odlišnými strategiemi hry, jeden agresivní třídy Hunter a druhý 

defenzivní třídy Priest. U obou vyvíjených balíčků došlo k zlepšení úspěšnosti 

přibližně o 20 procent. Výsledný balíček Hunter dosáhl průměrné úspěšnosti přes 90 

procent, výsledný balíček Priest pak téměř 80 procent v testování proti reálným 

balíčkům.  

Cíl práce byl naplněn částečně. Výsledné balíčky jsou schopné porážet 

v simulacích lidmi vytvořené balíčky a došlo k výraznému zlepšení jejich úspěšnosti. 

Algoritmus byl schopen vybrat pro většinu obou balíčků karty považované za 

kvalitní i lidskými hráči. Přesto výsledným balíčkům chybí kompaktnost typická pro 

lidské balíčky, nutná pro jejich použití v prostředí reálné hry. Tyto problémy jsou 

zřejmě způsobeny hlavně některými nedostatky použité umělé inteligence, na níž je 

výsledek algoritmu závislý. Dalším důvodem mohla být rozlehlost prostoru 

prohledávání. Tyto problémy plánujeme vyřešit v budoucích pracích.  
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10 Budoucí práce 

 V této poslední kapitole se zamyslíme nad dalšími možnými přístupy 

k možnostem automatické tvorby balíčků.  Pokusíme se navrhnout některá další 

vylepšení použitého algoritmu, stejně jako odlišné přístupy k některým z problémů. 

10.1 Další omezení mutací 

Z výsledků experimentů je zřejmé, že použitý způsob hill-climbingu 

upřednostňuje mutace levných karet. Jedním z možných vylepšení by tak bylo 

omezit shora počet, kolikrát může mutovat karta za 2, 3, 4 atd. many. To by mohlo 

donutit algoritmus hledat další zajímavá vylepšení balíčku pomocí záměn dražších 

karet, k čemuž v našem případě moc často nedocházelo. Dále by bylo možné stanovit 

limity např. na počet bytostí a kouzel v balíčku, neboť z výsledků našich 

experimentů je zřejmá preference bytostí na úkor kouzel. Konečně dalším omezením 

by mohla být i „rarita“ karet – v Hearthstonu mají karty různou raritu podle své 

předpokládané kvality ve hře. Většina balíčků pak hraje určitý počet karet od každé 

z těchto rarit, protože je zpravidla výhodné hrát i některé ze vzácnějších (z pohledu 

skutečné peněžní hodnoty) karet. Přesto v našem případě k použití příliš mnoha 

z těchto karet ani v jednom experimentu nedošlo (oba balíčky obsahují pouze jednu 

kopii karty „epické rarity“, tedy té druhé nejvyšší), což nám mohlo skrýt nějaká 

zajímavá řešení. 

10.2 Evoluční algoritmy beroucí v potaz kombinace karet 

Jak jsme zmínili v kapitole 3, jedním z důvodů, proč jsme zavrhli použití 

evolučních algoritmů, byla náhodnost křížení jednotlivých balíčků v rámci generace. 

Toto náhodné křížení by mohlo v mnoha případech rozdělit výhodnou kombinaci 

karet z původního balíčku, jejíž jednotlivé karty by však nebyly úspěšné v rámci 

nového balíčku (v rámci našeho prvního experimentu např. karta Cloaked Huntress 

bez karet typu „Secret“). K těmto problémům ostatně došlo i v rámci práce [6] 

využívající operátor křížení, kde se např. ve výsledném balíčku Hunter objevila karta 

Twilight Guardian, která získává po zahrání bonus, pokud hráč drží v ruce jinou 

bytost typu „Dragon“. Žádná další karta tohoto typu se však v balíčku nevyskytuje, a 

tak je použití této karty evidentně suboptimální (ve srovnání s kartou Oasis Snapjaw 

s lepšími vlastnostmi za stejnou cenu). Možným řešení by proto bylo v průběhu 
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testování také zaznamenávat výhodnost jednotlivých kombinací karet zahraných 

v rámci jedné hry. „Výhodnost kombinací“ by pak mohlo představovat například 

procento vyhraných her, v nichž se tato kombinace objevila. Při vytváření balíčků do 

další generace by se poté bralo v potaz i zachování úspěšných kombinací karet. 

Tento přístup jsme původně zamýšleli v naší práci použít i my, avšak z důvodu 

časové a paměťové náročnosti jsme od tohoto záměru nakonec museli ustoupit. 

10.3 Evoluční algoritmy nad omezenou množinou 

V práci [6] byly pro vyvíjení balíčku optimalizovaného pro současnou meta-

game použity evoluční algoritmy. Na rozdíl od naší práce tak kromě operátoru 

mutace používali také operátor reprodukce, míchající obsah dvou balíčků 

dohromady. Tento přístup podle nás mohl vést k množství balíčků, které získaly 

z obou rodičů pouze část úspěšných karet, které však v kontextu nového balíčku 

nemusely úspěšně fungovat. Algoritmus byl navíc inicializovaný generací náhodných 

balíčků, což tyto problémy mohlo jen zvýraznit. Pokud bychom však omezili úvodní 

generaci na existující meta-balíčky určitého specifického typu (např. „Secret Mage“), 

pak by i reprodukční operátor dával smysl. Program by pak nevyvíjel nový balíček, 

ale v podstatě jen hledal nejúspěšnější novou verzi nějakého existujícího meta-

balíčku. 

10.4 Vyvíjení specializovanějších balíčků 

Oba naše experimenty se snažily vyvinout poměrně obecné archetypy balíčku 

– jeden jednoduše defenzivní a druhý ofenzivní. Tomu odpovídá také použitá umělá 

inteligence, která musí být dostatečně obecně napsaná.  Většina reálných balíčků má 

však propracovanější strategii hry. Např. část balíčků typu Aggro je zaměřena 

převážně na bytosti určitého typu (jako je Murloc Paladin mezi testovanými meta-

balíčky). Bylo by proto zajímavé vyvíjet balíček s některou z těchto složitějších 

strategií, a dál pomocí ní limitovat vlastnosti balíčku (např. vynucením přítomnosti 

určitých karet, nebo limitem na počet bytostí určitého typu).  

Kromě toho se v Hearthstonu v poslední době objevilo několik speciálních 

karet, které výrazně omezují složení balíčku. Např. karta Prince Keleseth zakazuje 

použití jiných karet ceny 2, avšak na druhou stranu posiluje všechny bytosti 

v balíčku o 1. Dalším příkladem je karta Baku, the Mooneater, která vylepšuje od 
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začátku hry hrdinovu speciální schopnost, pokud balíček obsahuje pouze karty liché 

ceny. Tyto speciální karty jsou obvykle tak silné, že kolem nich existuje množství 

speciálně sestavených úspěšných balíčků. Bylo by zajímavé pokusit se vytvářet 

balíčky soustředěné kolem těchto karet, protože množina možných mutací je zde 

přirozeně omezená. Kromě toho je zde většinou i jasně definovaná strategie, kterou 

by mělo být možné poměrně jednoduše implementovat.  

10.5 Vylepšení umělé inteligence pomocí reálných dat 

 V naší práci jsme použili agenta, rozhodujícího se v rámci jedné další akce. 

Lidští hráči však zpravidla přemýšlí v rozsahu jednoho tahu, a většinou i o příštím 

tahu soupeře. Vzhledem k omezené množině balíčků a karet používaných v meta-

game není většinou těžké na základě dosavadního průběhu hry odhadnout, jakou 

kartu/karty bude soupeř hrát v dalším kole. Bylo by zajímavé využít data z internetu 

pro tuto predikci, jejíž zapojení do umělé inteligence by ji snad víc přiblížilo lidské 

úrovni hry. Mezi další zajímavá data volně dostupná na internetu patří např. procento 

vyhraných her, pokud danou kartu zahrajeme v určitém kole. Tato data by mohla být 

využita pro úpravu umělé inteligence v každé generaci podle aktuálního složení 

balíčku.  
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Seznam použitých zkratek 

CCG   – sběratelská karetní hra („collectible card game“) 

metagame  – množina nejhranějších balíčků v danou chvíli 

meta-balíček   – jeden z nejhranějších balíčků 

mulligan  – výměna karet z ruky před začátkem hry 

Aggro   – agresivní balíček s levnými kartami 

Control  – defenzivní balíček s převážně drahými kartami 

Midrange  – středně rychlý, „univerzální“ balíček 

Combo  – balíček, který se snaží vyhrát pomocí specifické kombinace karet 
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Přílohy 

A Meta-balíčky 

1 AggroPaladin#5340 

2x Argent Squire 

2x Lost in the Jungle 

2x Righteous Protector 

2x Dire Wolf Alpha 

1x Drygulch Jailor 

1x Equality 

2x Knife Juggler 

2x Divine Favor 

2x Rallying Blade 

2x Steward of Darkshire 

1x Unidentified Maul 

2x Call to Arms 

2x Lightfused Stegodon 

1x Level Up! 

2x Stand Against Darkness 

2x Crystal Lion 

1x Sunkeeper Tarim 

1x Vinecleaver 

2 SpellHunter#5271 

2x Candleshot 

2x Hunter's Mark 

2x Tracking 

2x Cat Trick 

2x Explosive Trap 

1x Flare 

2x Wandering Monster 

2x Animal Companion 

2x Eaglehorn Bow 
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2x Kill Command 

2x Unleash the Hounds 

1x Barnes 

2x Flanking Strike 

2x Lesser Emerald Spellstone 

1x Deathstalker Rexxar 

1x Crushing Walls 

1x Rhok'delar 

1x Y'Shaarj, Rage Unbound 

3 SpitefulPriest#5368 

2x Northshire Cleric 

2x Netherspite Historian 

2x Shadow Ascendant 

2x Kabal Talonpriest 

2x Tar Creeper 

2x Twilight Acolyte 

2x Duskbreaker 

2x Twilight Drake 

2x Cobalt Scalebane 

2x Drakonid Operative 

1x Kabal Songstealer 

1x Cabal Shadow Priest 

1x Skulking Geist 

2x Spiteful Summoner 

2x Free From Amber 

1x Grand Archivist 

2x Mind Control 

4 CubeWarlock#4990 

2x Dark Pact 

2x Kobold Librarian 

2x Mistress of Mixtures 
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2x Mortal Coil 

2x Defile 

1x Prince Taldaram 

2x Hellfire 

2x Lesser Amethyst Spellstone 

1x Spiritsinger Umbra 

2x Carnivorous Cube 

2x Doomguard 

2x Faceless Manipulator 

2x Possessed Lackey 

1x Skull of the Man'ari 

2x Voidlord 

1x Bloodreaver Gul'dan 

2x Mountain Giant 

5 MurlocPaladin#5214 

2x Grimscale Chum 

2x Murloc Tidecaller 

2x Righteous Protector 

2x Vilefin Inquisitor 

2x Hydrologist 

2x Knife Juggler 

2x Rockpool Hunter 

1x Coldlight Seer 

2x Divine Favor 

2x Murloc Warleader 

2x Rallying Blade 

2x Unidentified Maul 

2x Call to Arms 

2x Gentle Megasaur 

2x Spellbreaker 

1x Sunkeeper Tarim 
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6 MidrangeHunter#5120 

2x Secretkeeper 

2x Tracking 

2x Cat Trick 

2x Freezing Trap 

1x Snake Trap 

2x Wandering Monster 

2x Animal Companion 

2x Cloaked Huntress 

2x Eaglehorn Bow 

2x Kill Command 

1x Barnes 

2x Spellbreaker 

2x Lesser Emerald Spellstone 

1x Deathstalker Rexxar 

2x Savannah Highmane 

1x Kathrena Winterwisp 

1x Violet Wurm 

1x King Krush 

7 DragonPriest#5370 

2x Northshire Cleric 

1x Pint-Size Potion 

2x Potion of Madness 

2x Netherspite Historian 

2x Shadow Visions 

2x Shadow Word: Death 

2x Twilight Acolyte 

2x Duskbreaker 

2x Greater Healing Potion 

1x Twilight Drake 

2x Drakonid Operative 

1x Kabal Songstealer 
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1x Book Wyrm 

2x Cabal Shadow Priest 

2x Dragonfire Potion 

1x Skulking Geist 

1x Primordial Drake 

1x Shadowreaper Anduin 

1x Ysera 

1x Mind Control 

8 SecretMage#5138 

2x Kabal Lackey 

2x Mana Wyrm 

2x Arcanologist 

2x Frostbolt 

2x Medivh's Valet 

2x Primordial Glyph 

2x Sorcerer's Apprentice 

1x Arcane Intellect 

2x Counterspell 

2x Explosive Runes 

1x Ice Block 

2x Kirin Tor Mage 

1x Mirror Entity 

2x Fireball 

1x Aluneth 

2x Kabal Crystal Runner 

1x Firelands Portal 

1x Pyroblast 

9 FaceHunter#5322 

2x Alleycat 

2x Candleshot 

2x Dire Mole 
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2x Hungry Crab 

2x Crackling Razormaw 

2x Dire Wolf Alpha 

2x Kindly Grandmother 

2x Animal Companion 

2x Eaglehorn Bow 

2x Kill Command 

1x Eater of Secrets 

2x Flanking Strike 

2x Houndmaster 

2x Spellbreaker 

2x Bittertide Hydra 

1x Leeroy Jenkins 

 

B Drafty meta-balíčků 

1 Drafty balíčku AggroPaladin#5340 

Argent Squire, Argent Squire, Lost in the Jungle 

Dire Wolf Alpha, Rallying Blade, Vinecleaver 

Crystal Lion, Sunkeeper Tarim, Vinecleaver 

2 Drafty balíčku SpellHunter#5271 

Candleshot, Candleshot, Hunter’s Mark 

Cat Trick, Eaglehorn Bow, Rhok’delar 

Crushing Walls, Rhok’delar, Y’Shaarj, Rage Unbound 

3 Drafty balíčku SpitefulPriest#5368 

Northshire Cleric, Northshire Cleric, Netherspite Historian 

Kabal Talonpriest, Twilight Drake, Cobalt Scalebane 

Grand Archivist, Mind Control, Mind Control 
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4 Drafty balíčku CubeWarlock#4990 

Dark Pact, Dark Pact, Kobold Librarian 

Mortal Coil, Lesser Amethyst Spellstone, Carnivorous Cube 

Mountain Giant, Mountain Giant, Bloodreaver Gul‘dan 

5 Drafty balíčku MurlocPaladin#5214 

Grimscale Chum, Grimscale Chum, Murloc Tidecaller 

Vilefin Inquisitor, Knife Juggler, Spellbreaker 

Spellbreaker, Spellbreaker, Sunkeeper Tarim 

6 Drafty balíčku MidrangeHunter#5120 

Secretkeeper, Secretkeeper, Tracking 

Freezing Trap, Violet Wurm, Eaglehorn Bow 

King Krush, Violet Wurm, Kathrena Winterwisp 

7 Drafty balíčku DragonPriest#5370 

Northshire Cleric, Northshire Cleric, Pint-sized Potion 

Shadow Visions, Shadow Visions, Shadow Word: Death 

Shadowreaper Anduin, Ysera, Mind Control 

8 Drafty balíčku SecretMage#5138 

Kabal Lackey, Kabal Lackey, Mana Wyrm 

Frostbolt, Counterspell, Firelands Portal 

Kabal Crystal Runner, Firelands Portal, Pyroblast 

9 Drafty balíčku FaceHunter#5322 

Alleycat, Alleycat, Candleshot 

Hungry Crab, Dire Wolf Alpha, Bittertide Hydra 

Bittertide Hydra, Bittertide Hydra, Leeroy Jenkins 
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C Základní balíčky 

1 BasicHunter 

2x Arcane Shot 

2x Hunter's Mark 

1x Tracking 

2x Animal Companion 

2x Kill Command 

2x Houndmaster 

2x Multi-Shot 

1x Stonetusk Boar 

1x Acidic Swamp Ooze 

2x Bloodfen Raptor 

2x River Crocolisk 

2x Ironfur Grizzly 

1x Razorfen Hunter 

1x Shattered Sun Cleric 

1x Chillwind Yeti 

1x Oasis Snapjaw 

2x Frostwolf Warlord 

2x Boulderfist Ogre 

1x Stormwind Champion 

2 BasicPriest 

2x Holy Smite 

2x Northshire Cleric 

2x Power Word: Shield 

1x Divine Spirit 

2x Shadow Word: Pain 

1x Shadow Word: Death 

2x Holy Nova 

1x Mind Control 

1x Voodoo Doctor 
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1x Acidic Swamp Ooze 

2x River Crocolisk 

2x Ironfur Grizzly 

2x Shattered Sun Cleric 

2x Chillwind Yeti 

1x Gnomish Inventor 

2x Darkscale Healer 

1x Gurubashi Berserker 

2x Boulderfist Ogre 

1x Stormwind Champion 

D Výsledné balíčky experimentů 

1 Aggro Hunter 

1x Acherus Veteran 

1x Alleycat 

1x Arcane Anomaly 

1x Arcane Shot 

1x Candleshot 

1x Dire Mole 

2x Fire Fly 

1x Goldshire Footman 

1x Young Priestess 

2x Explosive Trap 

1x Freezing Trap 

1x Wandering Monster 

1x Pint-sized Potion 

1x Plated Beetle 

2x Stubborn Gastropod 

1x Cave Hydra 

2x Cloaked Huntress 

1x Cursed Disciple 

1x Cyclopian Horror 

1x Houndmaster 
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1x Infested Wolf 

1x Multi-shot 

1x Trogg Gloomeater 

2x Boulderfist Ogre 

1x Stormwind Champion 

2 Control Priest 

1x Fire Fly 

2x Mistress of Mixtures 

2x Northshire Cleric 

1x Power Word: Shield 

1x Young Priestess 

1x Knife Juggler 

1x Loot Hoarder 

1x Pompous Thespian 

2x Shadow Ascendant 

1x Stubborn Gastropod 

1x Kabal Talonpriest 

2x Stoneskin Basilisk 

1x Backroom Bouncer 

1x Eater of Secrets 

1x Saronite Chain Gang 

2x Cobalt Scalebane 

2x Darkscale Healer 

1x Gurubashi Berserker 

2x Holy Nova 

1x Trogg Gloomeater 

1x Boulderfist Ogre 

1x Stormwind Champion 

1x Sea Giant 
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E Heuristiky 

1 Základní heuristika 

𝐻(𝑠𝑡𝑎𝑣 ℎ𝑟𝑦) = 0.5 × (ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑦 ℎ𝑟áč𝑒 − ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑦 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒) + 

2 × (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡í ℎ𝑟áč𝑒 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡í 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒) + 

1.5 × (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑡 ℎ𝑟𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑣 𝑑𝑎𝑛é𝑚 𝑘𝑜𝑙𝑒) + 

∑ 𝐵(𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡) −  ∑ 𝐵(𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡)

𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 ℎ𝑟áč𝑒

 

(pozn.: pokud je stav hry vítězný pro jednoho z hráčů, H(stav hry) vrací +/- ∞) 

B(bytost) = [(síla bytosti + životy bytosti) + 

  + 2   (bytost má schopnost Taunt)  

  + 0.5 × síla bytosti (bytost má schopnost Windfury) 

  + 1.5 × (síla b.+ živ.b.) (bytost má schopnost Divine Shield) 

  + K   (bytost má schopnost Spell power K) 

  + 1   (bytost je ve stavu Enraged) 

  + 1   (bytost má schopnost Stealth) 

  + 1.5 × (síla b.+ živ.b.) (bytost nemůže být cílem kouzel) 

  ]/2    (bytost má sílu 0) 

  životy bytosti  (bytost je ve stavu „Frozen“ – nemůže útočit) 

2 Aggro Hunter heuristika 

𝐻(𝑠𝑡𝑎𝑣 ℎ𝑟𝑦) = 2 × (ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑦 ℎ𝑟áč𝑒 − ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑦 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒) + 

2 × (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡í ℎ𝑟áč𝑒 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡í 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒) + 

1.5 × (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑡 ℎ𝑟𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑣 𝑑𝑎𝑛é𝑚 k𝑜𝑙𝑒) + 

∑ 𝐵(𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡) −  ∑ 𝐵(𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡)

𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 ℎ𝑟áč𝑒

 

(pozn.: pokud je stav hry vítězný pro jednoho z hráčů, H(stav hry) vrací +/- ∞) 

B(bytost) = (síla bytosti + životy bytosti) + 

  + 2   (bytost má schopnost Taunt)  

  + 0.5 × síla bytosti (bytost má schopnost Windfury) 

  + 1.5 × (síla b.+ živ.b.) (bytost má schopnost Divine Shield) 
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  + K   (bytost má schopnost Spell power K) 

  + 1   (bytost je ve stavu Enraged) 

             + 1   (bytost má schopnost Stealth) 

                        + 1   (bytost má schopnost Poisonous) 

                        + 1   (bytost má schopnost Lifesteal) 

  + 1.5 × (síla b.+ živ.b.) (bytost nemůže být cílem kouzel) 

                        + 1                             (bytost je typu „Beast“) 

  0    (bytost má sílu 0) 

  životy bytosti  (bytost je ve stavu „Frozen“ – nemůže útočit) 

3 Control Priest heuristika 

𝐻(𝑠𝑡𝑎𝑣 ℎ𝑟𝑦) = 0.8 × ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑦 ℎ𝑟áč𝑒 − 0.2 × ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑦 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒 + 

3 × (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡í ℎ𝑟áč𝑒 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡í 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒) + 

1.5 × (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑣 𝑟𝑢𝑐𝑒 ℎ𝑟áč𝑒 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑣 𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒) + 

∑ 𝐵(𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡) −  ∑ 𝐵(𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡)

𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑢𝑝𝑒ř𝑒𝑏𝑦𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 ℎ𝑟áč𝑒

 

(pozn.: pokud je stav hry vítězný pro jednoho z hráčů, H(stav hry) vrací +/- ∞) 

B(bytost) = [(síla bytosti + životy bytosti) + 

  + 3   (bytost má schopnost Taunt)  

  + 0.5 × síla bytosti (bytost má schopnost Windfury) 

  + 1.5 × (síla b.+ živ.b.) (bytost má schopnost Divine Shield) 

  + K   (bytost má schopnost Spell power K) 

  + 1   (bytost je ve stavu Enraged) 

             + 1   (bytost má schopnost Stealth)  

  + 1.5 × (síla b.+ živ.b.) (bytost nemůže být cílem kouzel)  

  ]/2   (bytost má sílu 0) 

  životy bytosti  (bytost je ve stavu „Frozen“ – nemůže útočit) 

F Programátorská dokumentace 

 Kompletní zdrojový kód projektu je možné najít na [20]. Pro fungování 

projektu je nutné mít nainstalovanou podporu .NET Standard 2.0, a také knihovnu 

SabberStoneCore.dll, jejíž zdrojový kód je volně dostupný na [11]. Z důvodu velmi 
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pomalého průběhu simulací jsme museli původně kompaktní program rozdělit na dvě 

hlavní části, které se dají zvlášť spouštět z konzole školních serverů (kvůli 

paralelizaci). Celý projekt je pak rozdělený na celkem 4 části, kterým se budeme 

věnovat v následujících 4 podkapitolách. 

1 CounterDeckBuilderCore 

První částí projektu je CounterDeckBuilderCore, který používají všechny 

ostatní části projektu ve formě dynamicky linkované knihovny. V této části jsou 

implementovány prakticky veškeré části algoritmu, umělé inteligence, serializace 

atp. CounterDeckBuilderCore obsahuje celkem 6 souborů se zdrojovým kódem, 

jejichž účel a použití krátce okomentujeme.  

 CoreAI.cs je soubor, v němž je definována veškerá umělá inteligence použitá 

v programu. Je zde definován interface IPlayer, stejně jako jeho implementace (mezi 

nimi i GreedyStepAgent použitý ve finální verzi projektu). Heuristiky používané 

některými z agentů jsou definovány v souboru Heuristics.cs. Soubor opět obsahuje 

obecný interface IGameHeuristic a několik jeho implementací. Dalším souborem je 

DraftSeeker.cs, který byl použitý pro nalezení draftů (viz podkapitola 6.2.2.1). 

Kromě toho je zde implementováno několik pomocných extension metod, mezi 

jinými i „hacky“ do původního projektu, umožňující například umělé namíchávání 

karet do balíčku a tak podobně. Soubor GameState.cs obsahuje pouze starší, nyní 

nepoužívanou verzi kódu zabývající se heuristickou částí inteligence. Tento kód jsme 

nakonec museli zavrhnout z důvodu velké časové a paměťové náročnosti. O 

samotnou simulaci her se stará soubor SimulateGames.cs. Zde je implementována 

třída Simulator (spolu s pomocnými třídami SimulationResult a 

SimulationConfiguration), která pomocí metody SimulateGames odehraje daný počet 

her s libovolným nastavením balíčků, inteligencí atd. Hlavní částí celého projektu 

pak je soubor Evolution.cs, v němž je definována třída Evolution, implementující 

samotný algoritmus HillClimbing. Kromě toho jsou zde definovány také pomocné 

třídy „obalující“ seznam karet a vytvářející z něj balíček pro potřeby algoritmu. 
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2 EvolutionParser 

Tato část projektu byla používána výhradně v průběhu vývoje pro zpracování 

dat z průběhu algoritmu. Tato data jsme pak dále používali k analýze, a následné 

úpravě programu. Pro vývoj balíčku (tedy stěžejní část práce) není nijak potřeba.  

3 GameExecutor 

 GameExecutor je ústřední částí projektu. Právě pomocí tohoto programu je 

možné vyvíjet balíčky. Je zde implementován mechanismus pro načtení úvodních dat 

algoritmu (obsah balíčků, konfigurace algoritmu atd.) a následné spuštění hill-

climbingu. Program je možné spouštět dvěma způsoby – „běžným“ způsobem, 

pomocí kterého dojde ke všem 40 iteracím algoritmu, a „paralelizovaným“, kdy se 

ohodnotí pouze jedna generace balíčků. Tyto způsoby se rozlišují pomocí argumentů 

programu, více viz následující příloha G, Uživatelská dokumentace.  

4 HillClimbStep 

V případě použití projektu v „paralelizovaném“ módu se tato aplikace 

používá pro „hill-climbing step“ v průběhu algoritmu – tedy konkrétně pro setřídění 

ohodnocených balíčků, a následný výběr kandidáta do další generace. Vstupní 

balíčky jsou načítány z textového souboru „out.txt“, o jehož přesném formátu se 

zmíníme podrobněji v uživatelské části dokumentace. HillClimbStep po doběhnutí 

vypíše obsah nejlepšího balíčku poslední generace do souboru „newdeck.txt“.  

G Uživatelská dokumentace 

1 Požadavky a instalace 

Kompletní projekt je možné najít na [20]. Pro fungování programu je nutné 

mít nainstalovanou podporu .NET Standard 2.0, a také knihovnu 

SabberStoneCore.dll, jejíž nejnovější verze je volně dostupná na [11]. 

2 Použití 

 Program pro vyvíjení balíčků se nachází ve složce 

GameExecutor/GameExecutor/bin/Release. V této složce se kromě samotné 

konzolové aplikace GameExecutor nachází dvě složky, drafts a decks. Ve složce 

decks jsou v textových souborech definovány jednotlivé balíčky, meta-balíčky 
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soupeřů jsou pak definovány v souboru decks.txt. Tento textový soubor je možné 

automaticky stáhnout ze stránek Metastats pomocí programu metastats_scraper.py, 

nebo ho napsat ručně. Formát balíčků v textových souborech je následující: 

- (prázdný řádek) 

- (jméno balíčku) 

- (1x nebo 2x)_(jméno karty) 

- … 

Kromě povinného souboru decks.txt je možné vytvořit libovolné další 

soubory s balíčky ve formátu zmíněném výše, které budou dále použitelné 

v programu. Dále jsou pro spuštění nutné ještě dva textové soubory – jeden jménem 

initial.txt s informací o úvodním balíčku, druhý pak commands.txt, obsahující 

konfiguraci algoritmu.  

Soubor initial.txt musí obsahovat právě dva řádky, první se jménem 

textového souboru v ./decks, a druhý pak se jménem nějakého balíčku zde 

definovaného. V případě prvního experimentu by tedy např. vypadal takto: 

basicdecks.txt 

 BasicHunter 

Soubor commands.txt obsahuje konfiguraci hill-climbingu. Obsahuje jeden řádek 

textu v následujícím formátu: 

(počet her proti každému meta-balíčku)-(heuristika testovaného balíčku)-(heuristika 

meta-balíčků)-(hráč testovaného balíčku)-(hráč metabalíčků) 

Například v případě prvního experimentu by vypadal takto: 

15-FACEHUNTER-DEFAULT-HEURISTICSTEP-HEURISTICSTEP 

Textové řetězce reprezentující heuristiky jsou následující: 

DEFAULT  - základní používaná heuristika 

BASIC   - původní heuristika, kterou jsme nakonec nahradili  

HEARTHAGENT - heuristika z projektu Metastone [9] 

FACEHUNTER - heuristika pro Aggro Huntera 
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AGGROPALLY - heuristika pro Aggro Paladina 

SECRETMAGE - heuristika pro Secret Mage 

CONTROLPRIEST - heuristika pro Control Priesta 

Textové řetězce reprezentující hráče jsou tyto: 

RANDOMDUMB  - náhodný „greedy“ hráč (vykonává akce, dokud může) 

RANDOM  - náhodný hráč 

HEURISTICSTEP  - agent použitý v práci, jedno patro rozhodovacího stromu 

HEURISTICTURN - rozhodovací strom do konce tahu  

Pokud jsou všechny tři textové soubory připraveny (initial.txt, commands.txt 

a soubor s balíčkem definovaný v initial.txt), můžeme spustit samotný program 

GameExecutor. Program přijme jeden (nebo žádný) argument definující počet 

vláken, v němž poběží simulace (implicitní počet jsou čtyři vlákna). Program 

provede 40 iterací hill-climbingu s nastavením podle konfiguračních souborů, a 

výsledný balíček vypíše do souboru deck.txt. Běh celého programu však bude zřejmě 

trvat řádově desítky až stovky hodin. 

3 Použití z konzole na školních serverech 

Jak již bylo zmíněno výše, program v případě běžného spuštění poběží 

skutečně velmi dlouho. Částečného zrychlení, nebo také rozdělení běhu programu do 

jednotlivých iterací, je možné docílit díky použití programu v „serverovém“ módu. I 

tento „mód“ vyžaduje přítomnost konfiguračních souborů definovaných v předchozí 

podkapitole. Program GameExecutor je možné spustit také se dvěma, resp. třemi 

argumenty. Přítomnost třetího argumentu pouze signalizuje, o kterou iteraci 

programu se jedná (pro první iteraci se program spouští pouze se dvěma argumenty, 

jinak se třemi). Argumenty programu GameExecutor jsou pak dvě čísla: 

GameExecutor.exe (počet částí dané generace balíčků) (nulou začínající index 

označující, jakou část generace zpracovává tato instance programu) 

Po spuštění tímto způsobem se balíček načte ze speciálního textového 

souboru newdeck.txt. Vygenerují se všechny mutace balíčku, a následně se začne 

zpracovávat jejich část odpovídající argumentům programu (např. pro čísla 10 a 4 se 

začne zpracovávat pátá desetina současné generace). Díky tomuto mechanismu je 
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možné spouštět paralelně více instancí programu na serveru, což má za následek 

větší zrychlení. Každá z instancí programu v tomto módu pouze zpracuje svou část 

dané generace, a následně všechny ohodnocené balíčky vypíše do souboru decks*.txt. 

Tyto soubory je poté třeba spojit do jednoho souboru out.txt, z něhož je možné 

vybrat nejlepší balíček do další generace pomocí programu HillClimbStep.exe.  

Bylo by samozřejmě nepraktické tyto operace dělat v každé generaci ručně 

přes konzoli, proto jsou ve složce s programem GameExecutor připraveny tři skripty  

first_generation.sh, next_generation.sh, hill_climb_step.sh. Pro zpracování jedné 

iterace programu je pouze nutné spustit postupně skripty first_generation.sh (resp. 

next_generation.sh) a hill_climb_step.sh. Výsledný balíček pro další generaci je pak 

možné najít v souboru newdeck.txt ve stejné složce, v níž je program GameExecutor. 

 

 

 


