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Zrodí Se VelmistrOVSký Šachový

nulém roce vyšla druhá knížka M. M. Botvin-

StrOJ?

n Í K a

Jméno M. M. BOTVINNIKA je jistě dobře známo i těm čtenářům Pokroků, kteří nehrají šachy
a nečtou šachovou literaturu. Mistr světa v šachu
z let 1 9 4 8 - 5 7 , 1 9 5 8 - 9 a 1961, j e inženýremenergetikem a dosáhl titulu doktor technických
věd. Již asi 10 let se intenzívně zabývá konstrukcí
programu šachové hry pro počítače. V r. 1968
vydal knížku Algoritmus hry v šachy, ve které
vyložil svůj přístup k řešení tohoto úkolu; práci
na něm zahájil v r. 1972 p o své šedesátce. V mi-

b r z k é

O kybernetickém
cíli hry s obsáhlou před
mluvou N. A. KRiNiCKÉHO, ve které se ohlašuje
s p l n ě n í

u k o l u

Seznamme se aspoň s částí informací obsažených v této předmluvě, které jsou zajímavé i pro
š i r š í
veřejnost. Hlubší zájemci o problematiku
Jistě sáhnou po citované knižce v ruském originálu (má 84 stran malého formátu,
cena
2>.30 Kčs).
Již v r. 1949 vyslovil americký matematik
C SHANNON své představy o možnosti strojové
hry v šachy. Předpokládal, že se p r o každou
39

situaci na šachovnici strojově prozkoumají
všechny možnosti dalšího průběhu hry v příštích
n tazích (číslo n nazval hloubkou). Navíc se
využije ohodnocení všech situací na šachovnici
nějakou funkcí, která vyjádří ,,sílu pozice" všech
figur hráče. Stroj najde v dané hloubce n tu
pozici, která má pro hráče nejvyšší hodnotu
a určí tahy, které k ní vedou. C. Shannon po
znamenal, že úplný rozbor všech možností dal
ších n tahů v průběhu hry by vedl k přílišnému
plýtvání strojovým časem a že bude účelné ome
zit nějak obor zkoumání (vyloučit zjevně ne
smyslné tahy).
Idea C. Shannona tedy klade řešitelům tři
úkoly:
1. Rozbor dalšího průběhu hry v příštích n tazích
z dané situace.
2. Definování hodnotící funkce pro jakékoliv
situace na šachovnici.
3. Vhodné omezení oblasti rozboru.
V žádném z těchto úkolů se dodnes nedosáhlo
valných úspěchů. Neexistuje metoda omezení
oblasti rozboru, která by vylučovala jen ne
smyslné tahy. Není známa žádná hodnotící funk
ce, která by byla spolehlivá v koncovkách; navíc
šachisté tvrdí, že navržené funkce se rozcházejí
se zkušenostmi získanými rozborem partií vel
mistrů. Achillovou patou prvního úkolu je
hloubka rozboru; i pro celkem malá n trvá roz
bor velmi dlouho; zpravidla je hloubka nanejvýš
rovna čtyřem.
Od r. 1970 se konají v USA šachové turnaje
počítačů, lépe řečeno šachových programů pro
různé typy počítačů; v r. 1974 proběhlo ve Stock
holmu první mistrovství světa v tomto oboru.
Vypracované programy vesměs usilují o úplný
rozbor dalšího průběhu hry v dané hloubce;
jestliže počet možností převyšuje kapacitu paměti
stroje nebo přípustný čas, rozbor se přerušuje
a ohodnocují se jen zachycené možnosti. Taková
násilná přerušení rozboru způsobují, že úroveň
hry je vcelku dost nízká.
Botvinnikův přístup se výrazně odlišuje od
Shannonova pojetí v tom, že nezahrnuje static
kou funkci hodnotící situace na šachovnici.
Základem jeho koncepce jsou trajektorie (po
sloupnosti tahů) a svazky trajektorií. Někteří
matematici spatřují v Botvinnikově metodě jen
variantu Shannonova pojetí, ve které je výběrem
trajektorií „zamaskována" hodnotící funkce
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i dosaženo omezení oblasti rozboru. Nelze vy
loučit, že Botvinnikův algoritmus lze zpracovat
i Shannonovou metodou, ale rozhodně tak ne
vzniká.
Už ve své první knížce zavedl Botvinnik pojem
„nepřesné úlohy" (netočnoj zadači) jako úlohy,
při jejímž řešení je nutno zpracovat takové
množství informací, že danými prostředky je
nelze zpracovat. K takovým úlohám řadí právě
úlohu nalézt optimální tah v dané situaci na ša
chovnici. Rozborem pojmu „nepřesná úloha"
dospěl k závěru, že je ekvivalentní úlohám s ne
úplnou informací a vytvořil pojem horizontu.
Rozumí jím tu část celkového množství infor
mace, která je zpracována při volbě dalšího
tahu; na vymezení horizontu se podílí především
výběr trajektorií, které se sledují různě daleko.
Vytvořením horizontu se původní úloha zamě
ňuje účelně zjednodušenou úlohou, která se řeší
přesně. Tím vzrůstá naděje na optimální pokra
čování hry.
Teoretický přístup M. M. Botvinnika lze
uplatnit i při řešení úloh perspektivního pláno
vání ekonomiky, proto se jeho úsilí o algoritmi
zaci šachové hry považuje za „zkušební kámen"
metody řešení úloh s neúplnou informací, kterou
navrhl.
M. M. Botvinnik si neklade za cíl vytvořit
algoritmus přesné hry v šachy, ale chce vyjádřit
v programovacím jazyku svůj styl hry, kterým
dosahoval úspěchů na šachovnicích světa. Snaží
se vytvořit svého „strojového dvojníka" — ša
chového velmistra, který by zkoušel zdatnost
dalších generací šachistů. Tím neohrožuje exis
tenci šachové hry, ale může přispět k jejímu
zkvalitnění.
Jaroslav Šedivý
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