
Abstract 

 

Games have been widely used as an application for Artificial Intelligence techniques 

because of their simplicity and well-defined rules but in the other hand, for their huge 

range of possible and complex strategies to reach the final objective. 

In the last years, Artificial Intelligence study applied to games has focused more in 

games with incomplete information and non-deterministic games where players do not 

have complete information about the entire state of the game and where random events 

occur throughout the game. 

The game of Poker is a perfect theme for studying this subject and thus it was selected 

for this Project. The most well known Poker variant is Texas Hold’em that combines 

simple rules with a huge amount of possible playing strategies. 

The work is focused on developing algorithms for “Opponent Modelling” in Texas 

Hold’em Poker enabling to select the best strategy to play against each given opponent. 

This opponent modelling capabilities and playing strategy is implemented in an 

Intelligent Agent capable of observing opponents and to adapt his playing mode in 

function of their behaviour. 

Several agents were developed in order to simulate typical Poker player’s behaviour and 

one other agent was developed capable of use opponent modelling techniques in order 

to select the best playing strategy against each opponent. 

Experiments were performed using the Texas Hold’em simulator previously developed, 

in order to verify the capabilities of the Intelligent Agent developed confirming its use of 

Artificial Intelligence techniques to classify opponents and adapt his game strategy. 

The tests performed proved that this agent has better results than a regular agent that 

doesn’t use Opponent Modelling. 

Although there is still much work to be done in order to obtain an Agent capable to play 

at human’s level, the work done in this project was positive and could be used as a 

basis to develop some more sophisticated techniques in the game. 

 

 

 



Resumo 

 

Os jogos sempre tiveram um papel fundamental no estudo de Inteligência Artificial pela 

sua simplicidade e regras bem definidas, mas por outro lado pela complexidade e 

variedade de estratégias possiveis para alcançar o objectivo do jogo. 

Nos últimos tempos, o domínio da Inteligência Artificial tem-se focado no estudo de 

jogos de informação incompleta e não determinísticos, ou seja, jogos em que o jogador 

não tem total informação sobre o estado do jogo e o elemento aleatório está 

constantemente presente. 

O jogo de Poker enquadra-se perfeitamente neste estudo e por essa razão será 

analisado neste projecto. A variante do jogo mais habitual é Texas Hold’em que 

combina regras simples e bem definidas com uma grande variedade de estratégias 

possíveis. 

Neste trabalho foram definidas estratégias de “Opponent Modelling” que pretendem 

dotar um Agente Inteligente da capacidade de observação de adversários e, 

consequentemente, adapatar o seu modo de jogo em função dos seus 

comportamentos. 

Foram também desenvolvidos vários agentes que irão simular comportamentos típicos 

dos jogadores habituais e um agente principal capaz de utilizar capacidades de 

modelação de oponentes para seleccionar a melhor estratégia a utilizar contra cada um. 

Foram também realizadas diversas experiências no simulador de Texas Hold’em, 

desenvolvido previamente, de forma a validar o trabalho desenvolvido. Verificou-se que 

o Agente Inteligente desenvolvido utiliza técnicas de Inteligência Artificial de forma a 

adpatar a sua estratégia de jogo em função do comportamento dos adversários. Os 

testes realizados demonstraram que este agente obtém melhores resultados do que um 

agente que não utiliza técnicas de “Opponent Modelling”. 

Apesar de haver ainda muito trabalho por realizar para obter um Agente Inteligente 

capaz de jogar ao nível de jogadores humanos, o resultado deste projecto foi positivo e 

pode ser utilizado como suporte para desenvolver outras técnicas, mais sofisticadas, de 

jogo. 


