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Początki wéiqí

Przyjmuje się, że cesarz Yao, ok. 4000 lat 
temu, chcąc nauczyć swojego syna Dan Zhu 
dobrego postępowania, wymyślił strategiczną 
grę planszową - weiqi. Inne teorie sugerują, 
że gra pochodzi od chińskich strategów 
wojskowych. Najstarsze pisemne ślady 
informacji o tej grze pochodzą z czasów 
dynastii Zhou 1122-221 p.n.e. 



Yi - 弈

Informacje o Yi (bo tak w tych czasach 
nazywano tą grę) znaleziono w najstarszym 
chińskim dziele historycznym Zuo zhuan. 
Opisuje ono okres 722-468 p.n.e. 

W tamtym czasie uznawano za sztukę:

    琴 (qín) – grę na instrumencie qin

    書 (shū) – kaligrafię

    畫 (huà) – malarstwo

    棋 (qí) – grę w yi



 

Dzięki nowożytnym wykopaliskom, w pobliżu 
starożytnego chińskiego miasta Gaochang, 
na cmentarzu Astana, odnaleziono w 
grobowcach wiele rysunków wykonanych na 
jedwabiu. Jednym z nich był wizerunek 
kobiety grającej w weiqi,   datowany na rok 
744 p.n.e (okres dynastii Tang).



Yi Zhi - 弈旨

Pomimo tego, że Konfucjusz nawiązywał w 
swoich dziełach do weiqi, jednak nie opisywał 
zasad gry. Uznawany za pierwszy podręcznik 
do gry to Yi Zhi, opracowany dużo później 
przez znanego chińskiego historyka, Ban Gu, 
żyjącego w latach 32-92 n.e.



Ekspansja gry w Azji

Pomiędzy V a VII wiekiem n.e., gra trafiła do Korei, gdzie uzyskała bardzo dużą 
popularność. W VII wieku n.e. trafiła do Japonii. 

● Chiny - Weiqi - 圍棋

● Korea - Baduk - 바둑
● Japonia - Go - 碁

W Azji otwarto wiele szkół uczących gry. Najbardziej znane szkoły pochodzą z 
Japonii i prawdopodobnie dlatego gra znana jest reszcie świata pod nazwą Go.



Ekspansja gry Go na świecie

Pierwsze wyraźne wzmianki o grze Go w Europie 
pojawiły się w XVI wieku. W XIX wieku, niemiecki 
naukowiec Oskar Korschelt opisał grę w swojej 
pracy o chińskich technologiach. Go zaczęło 
uzyskiwać popularność w Niemczech i Austrii. 

W 1905 roku, szachista Edward Lasker, po 
nauczeniu się grania w Berlinie, założył New York 
Go Club, a gra zaczęła stawać się popularna w 
Ameryce.

International Go Federation zrzesza obecnie 77 
krajów, z czego większość pochodzi spoza Azji.



Ekspansja gry Go w kosmosie

W 1996 roku, podczas misji 
STS-72 , na stacji kosmicznej ISS, 
amerykański kosmonauta Daniel 
T. Barry wraz z japońskim 
kosmonautą Koichi Wakata 
rozegrał pierwszą grę Go w 
kosmosie. Ze względu na brak 
grawitacji, użyli do tego specjalnie 
zaprojektowanej w tym celu 
planszy magnetycznej.



Go w nowożytnej 
kulturze
Często nie zwracamy na 
to uwagi, ale Go obecne 
jest w wielu filmach, a 
nawet w grach 
komputerowych. Często 
sposób realizacji 
powoduje uśmiech 
goistów.

Beautiful Mind, Pi, Escape 
Plan 2, gra Cyberpunk



Dzisiejsze turnieje młodzieży w Go

 



Gry towarzyskie i zawody na ulicach chińskich miast



Go w Polsce - Letnia Szkoła Go



Sztuczna inteligencja - AI gra w Go

Przez ponad 4000 lat w grę dla przyjemności i zawodowo grali i wygrywali tylko 
ludzie. Najlepsze programy komputerowe do niedawna przegrywały ze średnio 
zaawansowanymi amatorami. Kiedy w 1997 roku, komputer IBM Deep Blue 
pokonał arcymistrza szachowego w grze w szachy, nadal programy nie radziły 
sobie z grą w Go. Grały co najwyżej na poziomie zaawansowanych amatorów.

W ostatnich latach, dzięki gwałtownemu rozwojowi algorytmów sztucznej 
inteligencji, powstały programy potrafiące samodzielnie szukać nowych rozwiązań. 

W 2017 roku program AlphaGo Zero, bazujący na takich algorytmach, 
zaprojektowany przez zespół pracowników Google nie przegrał z najmocniejszymi 
graczami zawodowymi Go. To ważny kamień milowy w historii Go.



Jak zagrać w GO?



- goban
- białe i czarne 

kamienie
- gosu

- dwóch graczy
- *herbata
- czas



Atari GO









Dziękuję za uwagę
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Zrzut ekranu z online-go.com oraz znak zapytania - wykonanie własne


