Go – hra úspěšných

Kontakty a Informace

Mezi hráče go patřil například Albert Einstein,
kterému dokonce Japonská asociace go udělala
čestný mistrovský diplom. Go hrála celá řada
držitelů Nobelových cen – John Forbes Nash,
Philip Anderson, Paul Dirac nebo Roger
Penrose. Aktivním hráčem go byl i známý
britský matematik, který za 2. světové války
dešifroval tajný kód Enigma, Alan Turing.

Více informací o go i o tom, kde si ho zahrát,
naleznete na internetových stránkách České
asociace go:

hra-go.cz

Zvyš si své IQ:
Pojď si zahrát go!

goweb.cz

Zakladatel ﬁrmy Microsoft a ve své době
nejbohatší člověk světa Bill Gates se netají tím,
že se v mládí toužil stát nejsilnějším hráčem go
na světě.

Albert Einstein

Bill Gates

Ve východní Asii by byl podobný seznam
nesrovnatelně delší a zahrnoval by i celou
řadu hlav států včetně současného čínského
prezidenta Si Ťin-pchinga.

Další informace:

U nás v mládí velmi aktivně hráli go například
známý matematik, podnikatel a mecenáš Karel
Janeček nebo jeden z nejbohatších Čechů a šéf
skupiny PPF Jiří Šmejc.

Nejdokonalejší desková hra

Černý s výrazným klepnutím položil
svůj první kámen na desku. Oba hráči
se ponořili do hry. Kam zahraje bílý?
Jak zareaguje černý?

Go – jednoduchá hra
s nekonečnými možnostmi

Go – poslední hra, v níž
počítač porazil člověka

Na desce přibývají kameny. Napětí
stoupá. Je lepší provést zdrcující útok
a zkusit okamžitě zvítězit? Nebo raději
trpělivou hrou získat vedení na svou
stranu? Nepokusí se vás ale soupeř
přelstít?

Go je nestarší desková hra na světě.
Vznikla před 4-5 tisíci lety v Číně, odkud
se rozšířila hlavně do Japonska a Koreje.
Dnes go hrají miliony lidí po celém světě.

Go je poslední klasická hra, ve které počítač
porazil člověka. Zatímco v šachách umělá inteligence porazila tehdejšího nejsilnějšího hráče
Garriho Kasparova už v roce 1997, v go bylo potřeba čekat dalších téměř 20 let. A to přestože
na tom pracovala celá řada týmů po celém světě
a na vyřešení tohoto problému byly vypsány
milionové odměny.

Vítejte ve světě go, nejdokonalejší
deskové hry!

Pravidla jsou velmi jednoduchá a zvládnou je
i malé děti. Hráči střídavě pokládají své kameny
na desku. Mají dva cíle:
1. Obklíčit co nejvíce kamenů soupeře.
2. Zabrat pro sebe co největší část hrací plochy.

Teprve v roce 2015 dokázaly nejlepší mozky
společnosti Google DeepMind vytvořit program
hrající na úrovni profesionálních hráčů. Následující rok tento program porazil tehdy nejlepšího hráče go světa Lee Se-dola.
Proč to trvalo tak dlouho? Go je komplexní hra
s astronomickým počtem variant. Hráč často
musí využívat nejen logický propočet, ale i zkušenosti a intuici. A to je to, co počítačům chybělo.

Obklíčené kameny se ihned odstraňují z desky.
Na konci partie se sečtou zajaté kameny
a ohraničené území.

Poznatky z programování go byly následně využity v celé řadě dalších oblastí – ve výzkumu bílkovin, v luštění starodávných textů, ale třeba i při
hledání ideálního rozestavění hráčů ve fotbale.

Oč jsou jednodušší pravidla,
o to více prostoru je pro vlastní
nápady!
Foto: blog.google/technology/ai/alphagos-ultimate-challenge/

