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4.3 Opis osiągnięcia

Wpierw w §4.3.1 wprowadzimy problem stworzenia nowoczesnego gracza komputerowego w grę Hex.
Następnie w §4.3.2 przedstawimy grę Hex. Kolejne podpunkty przedstawiają elementy składowe
sztucznej inteligencji:

• W grach połączeniowych automatyczne tworzenie strategii połączeniowych (nazywanych połą-
czeniami wirtualnymi lub w skrócie PW) jest istotną składową gracza komputerowego gry Hex.
Jest to jednak kosztowne obliczeniowo. W §4.3.3 opisujemy wydajne sposoby wyznaczania PW
(artykuł 5).

• Aby udowodnić wartość (wygrana bądź przegrana) pozycji, używany jest Proof Number Search
(PN-Search) wyposażony w silnik PW. Praktyczna i możliwie najszybsza implementacja składa
się z wielu usprawnień takich jak zrównoleglanie (artykuł 1). Te usprawnienia opisane są w
§4.3.4.

• Najlepszym programem do roku 2018 był MoHex 2.0 (artykuł 2). W §4.3.5 przedstawiamy
nasz wkład w ten program.

• MoHex 2.0 używa algorytmu opierającego się na Monte Carlo Tree Search (MCTS) wzboga-
conego PW w ograniczony sposób. Aby w pełni wykorzystać wiedzę wytworzoną przez PW,
został stworzony alternatywny algorytm przeszukiwania drzewa gry (artykuły 3, 4 i 6), co jest
przedstawione w §4.3.6.

• Najnowsze podejścia używają sieci neuronowych. Chociaż to nie jest dokładnie częścią przed-
stawianego tu osiągnięcia naukowego, czujemy się zobowiązani, aby mieć pełen obraz, skomen-
tować w punkcie §4.3.7 współczesne trendy w najnowocześniejszych programach grających w
grę Hex.

4.3.1 Wprowadzenie

Hex jest dwuosobową grą połączeniową z pełną informacją wynalezioną niezależnie przez Pieta Heina
w 1942 [16] i Johna Nasha w 1948 [32, 23, 31]. Począwszy od znamiennej pracy Claude Shannon’a z
1950 roku, Hex stał się aktywną dziedziną badań sztucznej inteligencji i raczej nią pozostanie, gdyż
ta gra jest łatwa do implementacji stanowiąc jednocześnie wyzwanie dla mistrzów, a rozwiązanie
dowolnej pozycji w Hexie jest PSPACE-zupełne [43].

Wyróżniamy dwa główne cele badań w grze Hex:

C1 Rozwiązać grę dla małych plansz.

C2 Stworzyć możliwie najsilniejszego automatycznego gracza dla dowolnie dużych plansz.

W C1 interesuje nas znalezienie optymalnej strategii dla pozycji początkowej, a nie sam wynik gry
przy optymalnej rozgrywce. Ta strategia jest wytwarzana przez algorytm przeszukiwania drzewa gry
wyposażony w wiedzę dziedzinową, a następnie zapamiętywana jest w bazie danych. Wyzwaniem
jest wybranie lub zaprojektowanie takiego algorytmu przeszukiwania drzewa gry, który najlepiej
pasuje do zadanej dziedziny, usprawnienie go poprzez liczne heurystyki i zintegrowanie z wiedzą
dziedzinową. Zazwyczaj do tego celu najlepszym przeszukiwaniem drzewa gry są odmiany PN-Search
[21] i taki też przypadek mamy tutaj.

Z kolei w C2 próbujemy stworzyć program o możliwie największym procencie zwycięstw nad
innymi przeciwnikami w warunkach turniejowych. Znów jest to kombinacja algorytmu przeszukiwa-
nia drzewa gry z wiedzą dziedzinową. Aczkolwiek, tutaj heurystyki nie muszą być dokładne, a na
wygenerowanie ruchu jest ograniczony czas. Toteż wybór algorytmu jest inny. Zazwyczaj algorytm
przeszukiwania drzewa gry jest odmianą α−β [42], MCTS [5] lub Conspiracy Number Search (CNS)
[26, 27]. Jego wybór zależy od natury gry — zależnie od tego, czy ważniejsza jest taktyka czy stra-
tegia długoterminowa. Ponieważ znalezienie optymalnego ruchu jest na ogół poza zasięgiem, istotna
staje się rola heurystyki dziedzinowej.

W tym osiągnięciu skupiamy się na zrealizowaniu celów C1 i C2 dla gry Hex. Jest to dosyć
wyjątkowe zadanie jako, że rozwinięto sporo teorii takich jak, analiza podrzędnych pól, wirtualne
połączenia i nie tylko, patrz [18].
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4.3.2 Gra Hex

Hex jest rozgrywany na planszy n×n z sześciokątnymi polami. Dwóch graczy Czarny i Biały, naprze-
miennie ruszają się kolorując niepokolorowane pola swoim kolorem. Wygrywa gracz, który uformuje
ścieżkę z jego koloru łączącą jego przeciwne boki. Patrz rysunek 1.

Rysunek 1: Biały ma białą ścieżkę łączącą dwa białe boki, więc Biały wygrywa.

Hex nie może skończyć się remisem, więc dla plansz n×n istnieje strategia wygrywająca dla
pierwszego gracza. Ta przewaga pierwszego gracza jest zauważalna w praktyce, a przede wszystkim
na stosunkowo małych planszach. Aby złagodzić ten efekt, wprowadza się zasadę swap: pierwszy
gracz koloruje pole na czarno; wtedy drugi gracz wybiera czy chce być Czarnym; następnie Bia-
ły koloruje pole i gra toczy się dalej standardowo na przemian. Gdy gra się ze swapem, drugi
gracza ma strategię wygrywającą, jednakże, aby grać bezbłędnie, musi on znać wartość gry (wygra-
na/przegrana) dla każdego ruchu otwierającego. Na dzisiaj, programy do rozwiązywania (solwery)
znalazły te wartości dla wszystkich plansz aż do rozmiaru 9×9. W turniejach programów często
stosuje się plansze 11×11; popularne są także plansze 13×13 i 19×19. Na takich planszach średni
współczynnik rozgałęzienia w typowej grze jest większy niż 100.

4.3.3 Mocniejsze połączenia wirtualne w Hexie

Dla pozycji w Hexie, łańcuchem nazywamy maksymalną grupę połączonych pól, pokolorowanych
tym samym kolorem. P -łańcuch to łańcuch koloru P . Pozycja z rysunku 1 ma 3 czarne łańcuchy
i 1 biały. Dla pozycji w Hexie i gracza P , strategia połączeniowa definiuje dwa brzegi połączone
nośnikiem, a dokładniej zbiorem pustych pól, na których P chce podać strategię z naprzemiennych
ruchów łączącą oba brzegi. Brzegiem jest albo puste pole, albo P -łańcuch albo bok o kolorze P .
Zgodnie z Anshelevichem [3], połączeniem wirtualnym (PW) nazwiemy strategię połączeniową dru-
giego gracza, a pół-połączeniem wirtualnym (PPW) nazwiemy strategię połączeniową pierwszego
gracza. Pierwszy ruch PPW, dający PW ze mniejszym nośnikiem pomiędzy tymi samymi brzegami,
nazwiemy kluczem.

PW (PPW) pomiędzy x i y jest x-y PW (PPW ). Powiemy, że nośnik x-y (P)PW jest minimalny,
jeśli nie jest on właściwym podzbiorem innego nośnika x-y (P)PW.

Oczywiście znajdowanie PW i PPW jest przydatne. Jeśli gracz ma PW od-boku-do-boku (takie,
którego brzegi to boki planszy w kolorze gracza), to gracz ma strategię wygrywającą. Takie PW
nazywamy wygrywającym PW : gracz może wygrać nawet wtedy, gdy przeciwnik ma ruch. Analo-
gicznie, jeśli gracz wykonujący ruch ma PPW od-boku-do-boku, to ma on strategię wygrywającą.
Takie PPW nazywamy wygrywającym PPW.

Jeżeli gracz wykonujący ruch P znajdzie wygrywające PPW dla przeciwnika, to P musi ruszyć
się w obrębie nośnika, aby uniknąć przejścia do pozycji przegrywającej (zakładając, że przeciwnik
także znajdzie to PPW). Co więcej, jeśli P znajdzie więcej wygrywających PPW dla przeciwnika,
to musi on ruszyć się w obrębie przecięcia nośników tych PPW, aby uniknąć przejścia do pozycji
przegrywającej.

Anshelevich przedstawił algebrę hierarchiczną, która wyznacza niektóre (lecz nie wszystkie) PW
i PPW [3]. Strategia połączeniowa jest trójką S = (x,C, y), gdzie x, y są brzegami, C jest nośnikiem i
x, y /∈ C, tzn. żaden brzeg nie jest w nośniku. Jeśli S jest PPW gracza P z kluczem k, to (x,C\{k}, y)
jest PW w pozycji uzyskanej przez pokolorowanie kolorem P pola k.

Bazowym PW nazwiemy strategię połączeniową (x, ∅, y), dla sąsiednich x, y. Na przykład, dla
gracza P , sąsiednie puste pola tworzą bazowe PW, a także puste pole sąsiadujące z P -łańcuchem
lub bokiem o kolorze P .

Zaczynając od bazowych strategi połączeniowych, można iteracyjnie budować dalsze strategie
połączeniowe przy użyciu reguł AND i OR. Pierwsza składa połączenia szeregowo, druga równolegle.
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1. Reguła AND. Niech S1 = (x,C1, u) i S2 = (u,C2, y) są PW gracza P , oraz niech C1 ∩C2 = ∅,
x /∈ C2, y /∈ C1, wtedy

(a) jeśli u jest koloru P , to (x,C1 ∪ C2, y) jest PW gracza P ,

(b) jeśli u jest puste, to (x,C1 ∪ {u} ∪ C2, y) jest PPW gracza P .

2. Reguła OR. Niech Sz = (x,Cz, y) będą PPW gracza P , oraz niech
⋂
Cz = ∅, wtedy (x,

⋃
Cz, y)

jest PW gracza P .

Każda iteracja algorytmu budowania połączeń stosuje reguły AND i OR do wszystkich znanych
już strategii połączeniowych, aby wytworzyć nowe pokolenie kolejnych strategii. Iterowanie trwa do-
póki, dopóty żadne nowe strategie nie zostaną wytworzone. Taki hierarchiczny algorytm (ze względu
na pokolenia), domknięty na reguły AND/OR, nazywa się H-search [2].

Dla zadanej pozycji i gracza, zbiór (P)PW znaleziony przez H-search z ograniczoną liczbą iteracji
zależy od kolejności w jakiej stosujemy reguły AND i OR dla ustalonych dwóch brzegów. Jednakże,
jeśli H-search zostanie wykonany do końca, czyli aż nie będą utworzone żadne nowe (P)PW, wtedy
wyznaczony zbiór minimalnych nośników (P)PW jest stały. Dla zadanej pozycji i gracza nazywamy
to zbiorami minimalnych nośników (P)PW.

Głównym wąskim gardłem H-search’a jest stosowanie reguły OR. Rozważmy połączenia x-y.
Niech C (odpowiednio S) będzie zbiorem wszystkich nośników x-y PW (PPW). Bezpośrednie zasto-
sowanie reguły OR polegałoby na przejrzeniu wszystkich podzbiorów S ′ zbioru S. Jeśli przecięcie
nośników z S ′ jest puste, to przez złożenie tych strategii utworzymy nowe PW C ′, którego nośnik jest
sumą nośników S ′. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy C ′ pokrywa (jest nadzbiorem) nośnika istniejącego
PW, a jeśli nie, to C ′ jest minimalne i może być dodane do C.

Mamy aż 2|S| takich podzbiorów i ich przejrzenie jest na ogół niemożliwe. Typowe poprzednie
rozwiązania polegały na przeglądaniu tylko takich podzbiorów S ′ ⊆ S, które miały ograniczony roz-
miar, dajmy na to 3 lub 4. To, jednak, prowadzi do zmniejszenia zbioru tworzonych nowych połączeń,
a w konsekwencji zmniejsza siłę programu używającego silnik PW, jednocześnie pozostawiając wą-
skim gardłem przeglądanie podzbiorów PPW. Dlatego też, wydajne implementacje wciąż wymagają
dodatkowych poprawek, jak usuwanie dużych nośników. Odsyłamy do [17], gdzie w wyczerpujący
sposób opisane są możliwe przyspieszenia.

W [39] całkowicie przerobiliśmy algorytm H-search i w wyniku otrzymaliśmy znacznie szybszy
algorytm, który dodatkowo potrafi wyliczyć zbiory minimalnych nośników (P)PW. Opiszemy główną
optymalizację, którą w oryginale nazwaliśmy Semis-Combiner. Kluczowym pomysłem w naszym
podejściu jest przeniesienie uwagi na — jak to nazwaliśmy — zablokowane pola, co opisujemy
poniżej.

Na początek przypuśćmy, że C jest pusty (czyli nie ma x-y PW). Wtedy tworzymy nowe PW C ′,
którego nośnik jest sumą wszystkich strategii S, jeśli tylko przecięcie ich nośników jest puste.

Następnie przypuśćmy, że C jest niepusty. Załóżmy, że C składa się dokładnie z jednego nośnika,
powiedzmy C. Nośnik nowego PW C ′ nie może pokryć C, a zatem musi być takie pole a, które jest
w C, ale nie jest w C ′, więc C ′ może być utworzone tylko z takich PPW, które nie zawierają a.
Takie pole a, w celu utworzenia C ′, nazwiemy zablokowanym polem. Niech S ′ = {S ∈ S | a /∈ S}
będzie zbiorem wszystkich takich PPW, które nie zawierają zablokowanego pola. Tworzymy nowe
PW, jeśli tylko przecięcie S ′ jest puste. Zatem, jeśli C zawiera jeden nośnik C, to wtedy wystarcza
przeiterować się po wszystkich polach a z C.

W ogólności, aby wytworzyć wszystkie nowe PW, znajdowanie pojedynczego zablokowanego pola
jest niewystarczające. W zamian potrzebujemy znaleźć zbiór zablokowanych pól B = {a1, . . . , an},
dla którego zachodzi: każdy nośnik C z C zawiera co najmniej jedno zablokowane pole (czyli C∩B 6=
∅) i przecięcie wszystkich PPW, które nie zawierają zablokowanego pola, jest puste (czyli

⋂
S ′ = ∅,

gdzie S ′ = {S ∈ S |S ∩ B = ∅}). Mając zbiór zablokowanych pól B, suma strategii S ′ daje nośnik
nowego PW.

Idąc za tym pomysłem zaimplementowaliśmy algorytm z nawrotami, który rekurencyjnie prze-
gląda zbiory zablokowanych pól. Ten algorytm jest w stanie wytworzyć wszystkie minimalne PW
ze zbioru PPW w jednym przejściu, co jest równoważne do zastosowania reguły OR do wszystkich
możliwych podzbiorów zbioru PPW.

Z użyciem naszego nowego silnika PW, solwer bazujący na DFPN stał się 3 razy szybszy (patrz
następny punkt).
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4.3.4 Scalable Parallel Depth First Proof Number Search (SPDFPN)

Gry dwuosobowe mogą być modelowane za pomocą drzew and-or: każdy wierzchołek wewnętrzny
jest albo typu or (alternatywa reprezentuje nasz ruch), albo typu and (koniunkcja reprezentuje
ruch przeciwnika). Proof number search (PNS) utrzymuje drzewo, w którym każdy wierzchołek
(reprezentujący pozycję w grze) trzyma dwie liczby: proof number (pn) i disproof number (dn)2.
W wierzchołku liczba pn (dn) jest najmniejszą liczbą liści taką, że gdyby wszystkie one przyjęły
wartość prawdę (fałsz), to wartość w tym wierzchołku zmieniłaby się na prawdę (fałsz). Toteż dla
wierzchołka typu or mamy p = minj pj i d =

∑
j dj , gdzie p (d) jest liczbą pn (dn) wierzchołka, a

pj (dj) są liczbami pn (dn) j-tego dziecka. PNS opiera się na istnieniu liścia zwanego most-proving
node (mpn)3: jak tylko ten liść przyjmie wartość prawdę (fałsz), to maleje liczba pn (dn). PNS w
pętli wybiera mpn i go rozwija. PNS wymaga, aby całe drzewa było przechowywane w pamięci.
Można znieść to ograniczenie stosując przeszukiwanie w głąb (ang. depth-first) z użyciem tablicy
transpozycji (tt) otrzymując algorytm depth-first PN search (DFPN).

Do wyznaczenia liczb pn (dn) potrzebujemy tylko znać wartość pn (dn) dla potomków wierz-
chołka. Przeszukiwanie w DFPN wykorzystuje tę własność w ten sposób, że wstrzymuje aktualizację
przodków do czasu aż mpn przestanie być w poddrzewie bieżącego wierzchołka. Dla każdego wierz-
chołka definiujemy progi P i D w ten sposób, że zachodzi p < P i d < D wtedy i tylko wtedy, gdy
istnieje mpn w poddrzewie wierzchołka. Te progi wyznaczane są rekurencyjnie z użyciem następu-
jącego wzoru dla wierzchołka typu or. Dzieci są ponumerowane w kolejności nie malejących wartość
pn, tj. p1(d1) są liczbami pn (dn) dziecka o najmniejszej wartości pn. Patrz [30] lub [40], albo też
przegląd technik przeszukiwań drzewa gry z użyciem PNS [21].

P1 = min(P, 1 + p2), (1)

D1 = D − (d− d1). (2)

Przedstawiona powyżej wersja DFPN została użyta do rozwiązania wszystkich otwarć na plan-
szy 8×8 [18]. Niestety była ona w stanie zrobić żadnego postępu dla wielu otwarć na planszy 9×9.
Zaczęliśmy więc od szeregu usprawnień. Nawet z tt przeszukiwanie DFPN zachowuje się inaczej niż
typowe przeszukiwanie w głąb, jako że ciągłe wybieranie kolejnego mpn prowadzi do częstego prze-
łączania pomiędzy potomnymi gałęziami. Aby wymusić rzadsze przełączanie pomiędzy gałęziami w
DFPN’ie użyliśmy techniki 1 + ε [40], która po prostu zwiększa próg pn w (1):

P1 = min(P, d(1 + ε)p2e).

Metoda 1+ε najlepiej funkcjonuje z wyrafinowanymi mechanizmami rozwiązywania kolizji. Użyliśmy
mechanizmów znanych z programów szachowych (np. [24, 44]) z k = 4: podczas kolizji, zajrzyj do
kolejnych k komórek tablicy aby znaleźć puste miejsce; jeżeli nie badzie takowego, nadpisz komórkę,
w której jest zapisany wynik obliczeń wykonanych najmniejszym nakładem.

Ostatnim usprawnieniem do DFPN było przepisanie silnika WP tak, jak opisano w §4.3.3.
Odnotujmy, że wiele gier pozwala na transpozycje i są raczej modelowane jako acykliczne grafy

skierowane (dagi) niż jako drzewa. Dla dagów istnieją bardziej zaawansowane odmiany DFPN [22],
aczkolwiek dla gry Hex, jak tylko stosujemy technikę 1+ε, wciąż otrzymujemy dobre wyniki, gdy da-
gi traktujemy jako drzewa. Opisana wersja PNS zachowuje się jak typowy algorytm przeszukiwania
w głąb, spędzając spore kawałki czasu głęboko w wywołaniach rekurencyjnych. Pozwala to doko-
nać zrównoleglenia, jak tylko spełnimy poniższe warunki, będące motywacją konstrukcji algorytmu
SPDFPN:

(i) Różne wątki powinny wywoływać przeszukiwanie DFPN dla różnych stanów.

(ii) Wątek nie powinien dublować pracy innego wątku. (Wątki współdzielą tt, a więc mogą odkry-
wać różne strategie dla tego samego stanu.)

(iii) Przydział stanów do wątków powinien odzwierciedlać naturalny porządek PNS. (Załóżmy, że
stan A został przydzielony wątkowi α. Jeśli oczekujemy, że stan B będzie następnym rozwa-
żanym stanem, to możemy przydzielić B innemu wątkowi zanim jeszcze α skończy.)

2Nie podejmujemy się przetłumaczyć tych terminów. Najbliższe tłumaczenie to: liczba dowodzeniowa i obaleniowa.
3Możliwe tłumaczenie: wierzchołek najdowodliwszy.
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(iv) Przydział stanów do wątków powinien zajmować mało czasu.

(v) Wątek powinien skończyć swoją pracę, jak tylko z wyników innego wątku będzie wynikać, że
ta praca nie jest już potrzebna.

Pokażemy teraz jak zrealizować nasze warunki. Ze względu na (v) chcielibyśmy każdemu wątkowi
z osobna pozwolić na zatrzymanie swojej pracy i ewentualnie wznowienie jej później. Najprostsze
podejście zrównoleglania DFPN’a, polegające na przydzieleniu procesorowi wierzchołka z zadaniem
skończenia pracy dopiero, gdy rozwiąże całe poddrzewo, nie jest tutaj właściwe.

Zatem, aby zrealizować (v), dokładamy ograniczenie na całkowitą pracę (parameter MaxWork-
PerJob), którą wątek może wykonać zanim skończy. Tutaj definiujemy pracę jako liczbę wykonanych
wywołań rekurencyjnych. Owe ograniczenie musi być wystarczająco małe, aby umożliwić równo-
mierny podział pracy pomiędzy wątki, lecz nie za małe, abyśmy nie utracili własności (iv). Jeśli
jest wystarczająco duże to spełniamy (iv) i pozwala na użycie bardziej zawiłych metod przydziału
stanów wątkom. Potrzebujemy takiego ograniczenia, ponieważ podczas przeszukiwania DFPN, licz-
by pn (dn) mogą przez dłuższy czas być małe nie osiągając progów pn (dn), co szczególnie często
spotyka się w grach z nagłą śmiercią.

Jakich mamy kandydatów na przydział stanów dla wątku? PN-Search schodzi ścieżką w dół od
korzenia do mpn’a. W DFPN ta ścieżka tworzona jest poprzez kolejne wywołania rekurencyjne i od-
kładana na stosie. Lecz DFPN może pozostać głęboko w drzewie przeszukiwań przez dłuższy czas, co
oznacza, że dla wierzchołka o ścieżce znajdujące się blisko mpn, DFPN może pozostać w poddrzewie
tego wierzchołka przez jakiś czas. Taki wierzchołek jest dobrym kandydatem jako przydział stanu
wątkowi. Jednak jak głęboko na ścieżce w poddrzewie powinien być przydzielany stan? Powinien być
na tyle głęboko, aby DFPN pozostał w poddrzewie tego wierzchołka, ale nie za płytko ze względu
na (v) i nie za głęboko ze względu na (iv). Dobrym kandydatem jest taki wierzchołek, który jest
najbliżej korzenia i jego łączna przeszła praca jest mniejsza niż MaxWorkPerJob, gdyż spodziewamy
się, że całkowita praca DFPN’a dla tego wierzchołka, będzie proporcjonalna do całkowitej przeszłej
pracy DFPN’a.

Po przydzieleniu stanu A wątkowi α, możemy przydzielić stan B kolejnemu wątkowi, tylko jak?
Powtarzając tę samą procedurę wylądujemy w tym samym stanie. W zamian, za pomysłem Rémiego
Couloma (patrz [6, p. 64]), stanowi A na moment przypiszemy wirtualne zwycięstwo lub przegraną
do czasu aż α zakończy swoją pracę. Ten pomysł także został zastosowany w algorytmie Job Level
PNS, który osiągnął superliniową skalowalność i spełnia warunki (i), (ii) i (iii). Patrz [51].

Dla porównania, w zrównolegleniu DFPN autorstwa Kaneko [20], przy odczycie z tt wierzchołka
typu or, pn dziecka jest zwiększany o tyle, ile wątków aktualnie pracuje w poddrzewie tego dziecka,
w ten sposób zniechęcając, ale nie blokując, przed ponownym wybraniem tego samego dziecka do
przeszukiwań. W naszych eksperymentach zaobserwowaliśmy, że w górze drzewa liczby pn znacznie
się różnią, podczas gdy w dole drzewa są małe i bliskie sobie. Jest duża szansa, że w tym drugim
przypadku algorytm Kaneko wybierze to samo dziecko do przeszukiwań. Natomiast w naszym podej-
ściu, poprzez wybór wartości parametru MaxWorkPerJob, bezpośrednio kontrolujemy jak głęboko w
drzewie powinna rozdzielić się praca wątków w różne gałęzie. Co więcej, u nas wątki zawsze pracują
na różnych poddrzewach.

Przetestowaliśmy nasz algorytm na dwóch zestawach problemów dla gry Hex. Rozwiązaliśmy też
wszystkie wcześniej nieosiągalne otwarcia na planszy 9×9 i po raz pierwszy jedno otwarcie na planszy
10×10. Eksperymenty wykazały przyspieszenie rzędu .74, co oznacza 11.8-krotne przyspieszenie przy
16 wątkach. Odsyłamy do [37] po dokładniejszy opis i wyniki.

4.3.5 MoHex 2.0

MoHex jest graczem komputerowym do gry Hex zaimplementowanym jako część platformy Benzene
[4]. Algorytmem przeszukiwania drzewa gry jest MCTS. MoHex 2.0 jest zrewidowaną wersją MoHex
zawierającą szereg usprawnień wymienionych w [19]. Wymienienie ich wszystkich jest poza zakresem
tego dokumentu. Najważniejszym ulepszeniem jest zastosowanie algorytmu uczenia nadzorowanego
minoryzacji-maksymalizacji (ang. minorization-maximization — MM) [7] w celu wyuczenia korela-
cji zwycięstw dla pewnych szablonów ustawień na planszy i użycia wyznaczonych wag szablonów
zarówno w fazie wyboru liścia, jak i w fazie symulacji algorytmu MCTS.

Nasz wkład w MoHex’a 2.0 polegał na dodaniu szybszego i znacznie skuteczniejszego silnika
wirtualnych połączeń (§4.3.3). MoHex stosuje go do odsiewania ruchów wewnątrz drzewa MCTS.
Podczas gier turniejowych używa także równolegle solwera opartego na DFPN’ie (§4.3.4). Jeżeli
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znajdzie on wygraną, to gra on już optymalnie do końca gry. Jeżeli znajdzie przegraną, to grane są
ruchy blokujące, przeciągające grę w nadziei, że przeciwnik popełni błąd, co się kilka razy zdarzało
w ważnych turniejach, jak np. w [13].

MoHex 2.0 wygrał wszystkie olimpiady programów komputerowych (ang. Computer Olympiad)
w latach od 2013 do 2017: [12, 13, 15, 14].

4.3.6 Conspiracy Number Search z użyciem względnych ocen dzieci

W pracach [36, 35, 38] przedstawiliśmy algorytm Sibling Conspiracy Number Search (SCNS) dla
gier dwuosobowych z pełną informacją posiadających solidną, lokalną heurystykę. SCNS opiera się
na algorytmie Conspiracy-Number Search [26, 27], który z kolei uogólnia PNS4: w PNS każdy liść w
drzewie przeszukiwań ma wartość −1 lub 1, a tymczasem w CNS liść może przyjąć dowolną wartość,
np. dowolną liczbę rzeczywistą z przedział od −1 do 1, która reprezentuje możliwy końcowy wynik
gry z zadanej pozycji. Dla ustalonego wierzchołka w drzewie przeszukiwań i docelowej wartości mini-
maksowej, liczbą konspiratorów (ang. conspiracy number — CN) nazwiemy najmniejszą liczbę liści
takich, którym trzeba zmienić ocenę, aby zadany wierzchołek osiągnął docelową wartość minimak-
sową. CNS rozwija liście w kolejności bazującej na liczbach CN. SCNS łączy cechy MCTS (dowolnie
długie działanie, zwiedzanie wpierw najbardziej obiecujących stanów) i PNS (mocny taktycznie,
osiąganie optymalnej gry pod koniec rozgrywki).

Ponieważ zbiór możliwych wartości gry jest zazwyczaj skończony, to do zapamiętania liczb CN
wystarcza tablica o elementach odpowiadających wartościom w grze. Jednak my reprezentowaliśmy
to jako funkcję schodkową i — poprzez użycie kompresji schodków z aproksymacją — dostaliśmy
zdecydowanie szybszą implementacją zarówno asymptotycznie, jak i praktycznie. Do tego jeszcze
pokazaliśmy nowe spojrzenie na CNS jako uogólnienie PNS, co pozwoliło nam zastosować wszystkie
usprawnienia użyte w SPDFPN’ie: tt, metoda 1 + ε czy zrównoleglenie.

W Hexie mamy solidną, lokalną heurystykę. Shannon zbudował obwód analogowy do grania w
grę połączeniową Bridg-it, z oceną ruchów mierzoną spadkami napięcia [10]. Dodanie dodatkowych
łączy pomiędzy wirtualnie połączonymi polami [3] wzmacnia tę heurystykę, która, pomimo że za-
chowuje się niestabilnie dla niesąsiednich stanów, to dla stanów będących rodzeństwem zachowuje
się już solidnie [17]. Mając taką lokalną heurystykę stworzyliśmy na jej podstawie funkcję oceniającą
o nazwie scef (z ang. siblings comparison evaluation function), która mierzy jak bardzo odbiegamy
od optymalnych decyzji (w sensie lokalnej heurystyki). Zastosowanie scef jako funkcji oceniającej
w CNS daje algorytm SCNS — Sibling Conspiracy Number Search. Z eksperymentów wynika, że
SCNS działa dobrze. Często odkrywa głębokie rozgrywki, radząc sobie dobrze z długimi wymuszo-
nymi sekwencjami ruchów (jak drabinki), a jednocześnie wciąż poszerza drzewo gry o najbardziej
obiecujące ruchy.

W dalszym ciągu dodaliśmy jeszcze kilka usprawnień do naszego bota. Tutaj wymienimy dwie z
nich. Jedną z silnych stron botów MCTS, a szczególnie w grach, w których pionki się nie przemiesz-
czają, takich jak Go czy Hex, jest heurystyka liczącą siłę ruchów poprzez szybką ocenę wartości
przejść (ang. Rapid Action Value Estimate — RAVE), w której tworzy się statystykę z wszystkich
postawionych pionków tak jakby był to ich pierwszy ruch [11]. Dodaliśmy więc RAVE do SCNS’a.
Najważniejszą optymalizacją była jednak zmiana w inicjowaniu liści. Jeśli funkcja oceniająca dla
liścia da wartość v, liczba CN dla tego liścia jest jeden dla każdej innej wartości niż v i zero dla v.
Intuicja jednak mówi, że powinniśmy zrobić więcej rozwinięć liści, jeśli chcielibyśmy zmienić war-
tość wierzchołka na wartość znacznie różniącą się od v. W związku z tym zmieniliśmy inicjalizację
w liściu tak, aby funkcja miała więcej schodków.

W rezultacie wytworzyliśmy bota o nazwie DeepHex, który okazał się równie silny jak MoHex 2.0.
Jednakże boty te mają inne style: MoHex wydaje się być nieco silniejszy w otwarciach i początkowej
rozgrywce, lecz później symulacje Monte Carlo nie radzą sobie w sytuacjach taktycznych. Natomiast
DeepHex wtedy pokazuje swoje możliwości, będąc szczególnie mocnym w skomplikowanych końców-
kach gier. W roku 2015 w Lejdzie, w Holandii, odbyła się olimpiada programów komputerowych
(Computer Olympiad) pod patronatem International Computer Game Association (ICGA). Roze-
grane zostały dwa konkursy: 11×11 i 13×13. W obydwu DeepHex zajął drugie miejsce ustępując
nieznacznie tylko MoHex’owi [13].

4Tak na prawdę PNS wymyślił Allis jako specjalizację CNS [1], więc CNS było wcześniej
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4.3.7 Computer Hex — przyszłość

Opisaliśmy nasze główne osiągnięcie naukowe. Czujemy się jednak zobowiązani skomentować ostat-
nie osiągnięcia w tej dziedzinie.

Do roku 2018, MoHex 2.0 i DeepHex były szczytowym osiągnięciem w dziedzinie programów
grających w Hexa. Kierunek badań zmienił się po tym co DeepMind osiągnął w grze Go [47, 49] w
latach 2016–2017, oraz, tak zwanym podejściem zerowym zwanym też alfa zero w szachach, shogi
i Go pod koniec roku 2017 [48]. Osiągnęli poziom mistrzowski w tych grach trenując głębokie,
konwolucyjne sieci neuronowe uczeniem ze wzmacnianiem (ang. reinforcement learning) poprzez
granie gier ze sobą.

Ludzie pracujący nad Hexem, zainspirowani wynikami DeepMind’a, również zaczęli używać sieci
neuronowych [52, 8, 50]. Współcześnie, boty opierające się na sieciach neuronowych pokonują pro-
gram MoHex 2.0. Olimpiadę programów komputerowych w 2018 niepodważalnie wygrał program
MoHex3HNN [9]. MoHex3HNN [8] powstał na bazie MoHex 2.0 z tą różnicą, że używa sieci neu-
ronowych do oceny. Nadal używany jest silnik WP nie tylko w programie grającym, ale również w
procesie uczenia, w którym brałem też udział. Obserwujemy też, że pojawia się coraz więcej nowych
botów, bazujących na podejściu zerowym (bez żadnej dodatkowej wiedzy), które dominują portale
z grami online, jak na przykład LittleGolem [25].

5 Inne prace naukowe

W [33] przedstawiliśmy pierwszy podliniowy algorytm na wyznaczanie k-tego co do wielkości ele-
mentu ciągu Farey’a i powiązanego problemu liczenia rangi w czasie Õ(n3/4). Później, w [41], popra-
wiliśmy czas do Õ(n2/3) i jednocześnie rozpoczęliśmy badania na ogólniejszym problemem zliczania
punktów prymitywnych wewnątrz figur na płaszczyźnie.

Użyliśmy podobnych metod do zliczania liczb bezkwadratowych nieprzekraczających n. W [34]
pokazaliśmy algorytm o złożoności czasowej Õ(n2/5) i pamięciowej Õ(n1/5). Co więcej, przedstawi-
liśmy w pełni skalowalny algorytm równoległy. Z jego użyciem byliśmy w stanie policzyć liczbę liczb
bezkwadratowych nieprzekraczających 1036 na klasterze.

Krechy (Morpion Solitaire) jest jednoosobową łamigłówką, którą można grać z użyciem kartki i
ołówka. Rozgrywa się ona na kartce w kratkę, a początkowa pozycja składa się z 36 kropek. Ruch
gracza polega na postawieniu kropki na wolnym przecięciu i narysowaniu prostej kreski składającej
się z 4 kolejnych odcinków przechodzących przez kropki. Celem jest znalezienie możliwie najdłuższe-
go ciągu ruchów. Gra ma dwie podstawowe wersje: 5T i 5D. Najlepsze dolne ograniczenie dla Krech
zostało wyznaczone przez Rosina [45] z użyciem odmiany algorymu Monte Carlo: 178 ruchów w
wersji 5T, 82 ruchy w wersji 5D. Używając nierówności liniowych, wyprowadziliśmy geometryczną
własność definiującą klasę grafów zawierająca wszystkie pozycję w Krechach. Rozwiązując liczne
programy liniowe, byliśmy w stanie ustanowić dwa nowe rekordy na ograniczenie górne: 485 ruchów
dla wersji 5T [28] i 84 ruchy dla wersji 5D [29].
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