
Report po zimnom semestri

Ako prvé som si vybral programovací jazyk. Zvažoval som hlavne C++ a Python, nakoniec som
sa rozhodol pre Python, lebo som v ňom už dávno nerobil a takéto projekty sa mi v ňom ľahšie
programujú.
Druhý krok bolo preštudovanie pravidiel hry Star Realms a naplánovanie štruktúry tried, ktoré
tieto pravidlá implementujú. Následne som naprogramoval triedu GameState reprezentujúcu stav
nejakej konkrétnej hry v každom momente, čo je užitočné, lebo Star Realms je ťahová hra.
Potom som implementoval triedy Card a Player schopné meniť GameState podľa ťahov
jednotlivých hráčov.
Nakoniec som implementoval samotné karty Star Realms bez rozšírení. Plánujem porovnať
správanie botov po pridaní rozšírení, takže keď bude treba, doprogramujem aj karty niektorých
rozšírení.

Report po letnom semestri

Hra Star Realms je v každom momente určená rozložením kariet a konšantami pre každého
hráča. Zároveň vždy má k zmene tohto stavu prístup iba jeden hráč, počas ťahu jedného hráča
nemôže nikto reagovať. Preto som hranie hry implementoval ako sériu rozhodnutí. Rozhodnutie
spočíva v tom, že hra ponúkne niekoľko možností, ktoré hráč môže v jednom momente zahrať, a
hráč si z nich vyberie jednu, ktorá sa následne vykoná. Takýmto spôsobom sa ľahko
implementujú rôzne netriviálne efekty kariet generovaním vlastných rozhodnutí. Keď nie sú
žiadne rozhodnutia od kariet, podľa stavu hry sa vygeneruje defaultné rozhodnutie o tom, ktorú
kartu zahrať z ruky, ktorú kartu kúpiť, …
Počas letného semestra som dokončil implementáciu hry s korektnými pravidlami a s pôvodným
balíčkom kariet bez rozšírení. K tejto hre som naprogramoval simulátor, ktorý testuje dvoch
botov proti sebe. Bot v podstate pozostáva z jednej funkcie, ktorá na základe verejných
informácii stavu hry vyberie možnosť, ktorú zahrá. V tomto systéme sa ľahko programujú
triviálni boti, napr. RandomBot ktorý vyberá vždy náhodnú možnosť a ZeroBot, ktorý vždy
vyberá prvú možnosť (viac o botoch v README.md). Títo mi slúžili ako protivníci pre tretieho
bota, ktorému som naprogramoval stratégiu kupovania kariet.
Zaujímavá štatistika je však aj hra týchto dvoch triviálnych botov proti sebe. Človek by povedal,
že ZeroBot bude oveľa silnejší, vďaka tomu ako sa konštruuje defaultné rozhodnutie o hraní
kariet, ale reálne testy ukázali, že RandomBot a ZeroBot sú približne rovnako silní.
Z vlastnej skúsenosti veľa stratégie tento hry spočíva v nákupe správnych kariet v danom
momente. Či už samé osebe silné karty alebo karty rovnakej farby, ako som už kúpil.
Naprogramoval som teda môjmu botovi nakupovaciu stratégiu tým, že som ohodnotil, ako silné
sú karty v ktorej časti hry. Silu karty je teda funkcia čísla aktuálneho ťahu, konštantnej sily karty
a počtu kariet rovnakej farby už kúpených. Konšanty som na začiatok dal podľa vlastnej
skúsenosti a nestihol som ich nejako extra vyvíjať. Tretiemu botovi som potom ešte
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doprogramoval funkcionality aby “nerobil chyby”, teda vždy zničil nepriateľovi všetky základne
a až potom mu udelí poškodenie jemu samému, alebo že sa zbavuje iba tých najslabších kariet,
ktoré dostane na začiatku a nie tých, ktoré kúpi. Tiež neaktivuje ability kariet, ktoré sa samy seba
zbavia, lebo predpokladá, že ich ešte využije. Snaží sa skrátka nerobiť chyby a pritom má
nakupovaciu stratégiu.
Štatistika ukázala, že nakupovacia stratégia je pomerne dôležitá, lebo ten tretí SmartBot je v
podstate iba ZeroBot s nakupovacou stratégiou. SmartBot konštantne poráža ZeroBota aj
RandomBota, skoro vždy vyhrá nadpolovičnú väčšinu hier. Keď testujem 1000 a viac hier, vždy
vyhrá nadpolovičnú väčšinu. Kupovanie kariet je teda naozaj najdôležitejšia časť stratégie v tejto
hre.


