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Co będzie
• Algorytmy szukania w grach.

• Szukanie i ludzkie myślenie.

• Paradoksy kognitywne.

• Reprezentacja wiedzy ... 



GryGry
Gry to dobre pole do testów dla prostego podejścia do AI.
Szukanie najlepszego ruchu, stany, operatory, strategie szukania.

Cechy problemu: 

•   niepewność związana z ruchem przeciwnika; 

•   duża przestrzeń szukania.  

Mało pieniędzy na badania i rozwój programów do gier, z wyjątkiem szachów i od 
niedawna gier komputerowych.

Symulatory do gry w szachy zyskały popularność. 
Wyzwaniem AI stało się osiągnięcie mistrzostwa w szachach.

Alex Bernstein stworzył pierwszy program szachowy (1958), był słaby. 

International Computer Games Association (ICGA) organizuje olimpiady gier 
komputerowych, np.  Abalone, do Surakarta; szachy, go, othello i shogi.  

Kompromis pamięć/złożoność ocen. 



Strategia MinimaxuStrategia Minimaxu
Teoria gier: von Neumann, Morgenstern 1944
Oponenci w grze: Min i Max – zaczynający.

 
1. Utwórz drzewo dla gry do maksymalnej głębokości, 

na jaką cię stać.
2. Oceń wartości f. heurystycznej poczynając od liści.
3. Cofnij się o jeden poziom i dokonaj ocen znajdujących się 

tam węzłów.
4. Po osiągnięciu korzenia wybierz decyzję maksymalizującą zyski.

Jest to decyzja min-maks: dla skończonych drzew kompletna, dla 
racjonalnych oponentów najlepsza.
Utwórz tak duże drzewo, na ile starczy czasu.

Złożoność t ~ O(bm), pamięć O(bm) przy szukaniu w głąb.



Przykład mini-maxuPrzykład mini-maxu
Którą drogę warto wybrać? 
Oceniamy liście i cofamy się do góry przenosząc najwyższe lub najniższe 
oceny na węzły z ruchami dla MAX i MIN.

MAX powinien przejść do 
sytuacji B, skąd ma szansę 
dotrzeć do węzła 
Win/+10, ale MIN 
zredukuje ją do W/+3;
wybór przejścia do C daje 
MIN szansę zredukowania 
uzyskania przewagi o 1 
punkt, czyli L/-1.



Kółko i krzyżykKółko i krzyżyk

Strategia i oceny złożoności. 



Heurystyki ocenyHeurystyki oceny
• Koszty materialne: pionek =1, skoczek=3, goniec=3, 

wieża =5, hetman=9 ...
• Pozycja figur: dla każdej konfiguracji inne oceny, np. pionek w pobliżu 

końcowego pola jest dużo ważniejszy niż pionek zablokowany. 
• Ocena następnego ruchu, zagrożeń dla poszczególnych figur.
• Złożone oceny konfiguracji wielu figur. 
• Kombinacja liniowa różnych elementów oceny fi z wagami Wi
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Współczynniki Wi dobiera się tak, by maksymalizować zyski. 
Nieliniowe funkcje oceny mogą dać lepsze rezultaty – uczenie NN. 

Precyzyjne wartości  fi nie mają znaczenia - liczy się tylko względny 
porządek, jest to więc „porządkowa funkcja kosztu”.



Przykłady ocenPrzykłady ocen
• Ludzie oceniają jakościowo, wystarczą względne porównania.  
• Na podstawie doświadczenia tworzy się złożone funkcje oceny.

Ruch czarnych    Ruch białych      Ruch czarnych
Przewaga białych             Czarne wygrywają        Białe bliskie przegranej



Obcinanie alfa-betaObcinanie alfa-beta
Technika pozwalająca oszczędzać czas w algorytmie min-max, obcinając 
gałęzie, które nie mają wpływu na końcowy wybór. 

 - najlepsza wartość dla MAXa dla kolejnych kroków;
porzuć V jeśli masz lepsze wartości  w innej części grafu (dla MAX);
 - najlepsza wartość dla MINa dla kolejnych kroków; 
     oszczędność w najlepszym razie t ~ O(bm/2) 



Przykład Przykład 
Kolejność odwiedzanych węzłów jest w kwadratach, a wartości f. heurystycznej 
oceny obok. Alfa robi tu 2 ruchy, Beta 1. 
W1 na najniższym poziomie ma f=8, więc węzeł 2 ma f8; po węzłach 3 i 4 zostaje 
f=8; dla Beta węzeł powyżej ma f8, po sprawdzeniu W7 jest f=9, więc pozostałe są 
pomijane. 
W prawej gałęzi Alfa ma max f=4, więc na tyle może liczyć MIN w W14.  



Gry niedeterministyczneGry niedeterministyczne

Strategia min-max połączona z oceną probabilistyczną szans na generowanie 
kolejnego ruchu. 

Obcinanie - można stosować ale staje się znacznie mniej efektywne, 
wzrasta liczba możliwych rozgałęzień. 
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