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1 Introductie

In het vak Imperatief Programmeren hebben jullie een programma geimplementeerd om Ot-
hello te spelen. In het praktikum Inleiding Computationele Intelligentie implementeren we
een programma waarbij de computer zelf Othello speelt (tegen zichzelf of tegen een ge-
bruiker). Hierbij implementeren we een bordevaluatiefunktie die we daarna gaan verbete-
ren met behulp van een evolutionair zoekproces. De game tree doorzoeken we met behulp
van het α − β-pruning zoekalgoritme. Je hoeft dit algoritme niet volledig zelf te ontwik-
kelen: op de website van het boek Artificial Intelligence: a modern approach. Russell and
Norvig. Prentice Hall, 2003 (http://aima.cs.berkeley.edu/) vind je Java, Lisp, en Python
source code die je zonder meer kan gebruiken. Voor de liefhebbers is er ook een volledige
implementatie van Othello met α − β-pruning te vinden op de website van het boek Para-
digms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp van Peter Norvig
(http://www.norvig.com/paip.html). Deze implementatie is echter enkel in Lisp, maar aange-
zien jullie zelf de Java code voor Othello reeds geprogrammeerd hebben, kan je ook makkelijk
verder zonder deze referentie.

2 Othello

Op de website van het vak vind je een goede “Introductie tot Othello” geschreven door M.
le Comte. Hierin worden naast de spelregels nuttige strategiën besproken. In het praktikum
zullen we gebruik maken van een strategie die het streven naar stabiele stenen en een hoge
mobiliteit kombineert.

1. Stabiele stenen: In Othello spelen de hoeken een belangrijke rol omdat stenen die
hier geplaatst zijn niet meer van kleur kunnen veranderen. De velden grenzend aan
de hoeken zijn te vermijden omdat die er juist toe leiden dat de tegenstrever dan de
hoeken kan bezetten. Een eenvoudige bordevaluatiefunktie bestaat erin om waarden
tot te kennen aan de velden in funktie van hun ’stabiliteitswaarde’. In de figuur zijn
alle velden een variabele toegekend die de waarde van het veld weergeeft. Door de
symmetrieën in het spel zijn er slechts 10 verschillende stabiliteitswaarden.
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H C E F F E C H
C X I J J I X C
E I Y K K Y I E
F J K M M K J F
F J K M M K J F
E I Y K K Y I E
C X I J J I X C
H C E F F E C H

(a) De stabiliteitswaarden zijn natuurlijk slechts relatief. Als ’ijkpunt’ stellen we de
waarde van de 4 hoeken H = 100.

(b) De velden C en X grenzend aan de hoeken zijn vanuit stabiliteitsoogpunt sterk te
mijden. Deze velden geven we dan ook een negatieve waarde. Hoe groot precies
is onmogelijk vooraf te bepalen: we kiezen dan maar een willekeurig getal in het
interval [−100...0]. Tijdens het evolutionair zoekproces worden de veldwaarden
geoptimalizeerd. Op het moment dat een speler een hoek bezet heeft veranderd de
status van de velden C en X. Nu heeft hij er alle belang bij om de aangrenzende
velden ook te bezetten. Als een hoek bezet wordt dan veranderen we de stabili-
teitswaarde van de aangrenzende velden C en X: kies hiervoor een willekeurige
waarde uit [0...50].

(c) De velden E en F zijn gunstig omdat de randen stabieler zijn dan de middenvelden.
De initiele waarde wordt gekozen uit het interval [0...25].

(d) Het is niet duidelijk of de waarde van de velden I en J positief of negatief is. Het
lijkt eerder negatief omdat ze - eens bezet - de tegenstander toelaten een randveld
te bezetten. We kiezen een waarde uit het interval [−10...0].

(e) In het begin van het spel is het nuttig om het centrum bezet te houden, vandaar
een licht positieve waarde voor de velden K, Y en M: [0...10]

2. Mobiliteit: Naast stabiliteit is mobiliteit een belangrijk concept in Othello. Mobiliteit
representeert de keuzemogelijkheden die een speler heeft in de spelpositie. Een (ruwe)
maat hiervoor is het aantal mogelijke (legale) zetten die de speler kan uitvoeren min
het aantal legale zetten die de tegenspeler kan maken. Hoe hoger de mobiliteitswaarde
Mob hoe meer opties een speler heeft en hoe meer de tegenspeler beperkt wordt. Deze
waarde kombineren we met de stabiliteitswaarden in een gewogen som. De optimale
grootte van de wegingsfaktor w voor de mobiliteit is niet a priori vast te leggen: we
kiezen initieel een willekeurige waarde in het interval [5...25].

Samengevat wordt de bordevaluatiefunktie Eval(board) dus als volgt berekend:

1. Voor ieder veld waarop een steen van de speler staat wordt de stabiliteitswaarde van
het veld opgeteld.

2. Voor ieder veld waarop een steen van de tegenspeler staat wordt de stabiliteitswaarde
van het veld afgetrokken.

3. De mobiliteitswaarde Mob wordt vermenigvuldigd met de wegingsfaktor w, en het
resultaat opgeteld met de stabiliteitswaarden.
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Nu de spelregels, de spelboom met α− β pruning, en de bordevaluatiefunktie gekend zijn
kunnen we het Othello computerprogramma implementeren.

3 Evolutionair zoeken

De parameterwaarden in de bordevaluatiefunktie zijn vrij arbitrair gekozen. In de volgende
stap gaan we deze waarden optimaal op elkaar afstellen met behulp van een evolutionair
zoekproces. We gebruiken als uitgangspunt hetzelfde algoritme als in het Checkers-player
paper:

1. populatie grootte = 30

2. truncation selection (50%)

3. enkel mutatie (geen crossover)

4. de fitness is het resultaat tegen 5 willekeurig gekozen tegenspelers uit de huidige popu-
latie (+1, 0, of -2 voor resp. winst, gelijk, verlies)

5. 250 generaties

Het aantal zetten die je in de zoekboom met α− β kan vooruitkijken hangt natuurlijk af van
de benodigde rekentijd. Kies een diepte die een redelijke computertijd vergt.

De mutatie wordt als volgt uitgevoerd: de 10 parameters van de evaluatiefunktie

[C(t), X(t), E(t), F(t), I(t), J(t), K(t), Y(t), M(t), w(t)]

worden elk gekoppeld aan een variantie-parameter die de grootte van de mutatie stap voor
de bijhorende parameter uitdrukt.

[σ1(t), σ2(t), σ3(t), σ4(t), σ5(t), σ6(t), σ7(t), σ8(t), σ9(t), σ10(t)]

Elke vector in de populatie bestaat dus uit 20 reële getallen: de eerste 10 getallen zijn de
parameters van de evaluatiefunktie (n = 10), de volgende 10 zijn de bijhorende variantie-
parameters. De mutatie van een vector gebeurt in 2 stappen:

1. Eerst worden de variantie-parameters gemuteerd volgens een log-normaal verdeling:

∀i ∈ {0, . . . , 10} : σi(t + 1) = σi(t) e
N(0,1)√

2n
+

Ni(0,1)√
2
√

n

Als startwaarde σi(0) kiezen we 1/10e van de intervalbreedte waaruit we de initiele
waarden hebben gekozen. Bijvoorbeeld voor de centrumvelden K(t), Y(t), M(t) wordt
dit σi(0) = 1. De waarden van σi(t) mogen niet al te klein worden: indien de mutatie
een waarde onder ε oplevert stellen we σi(t) = ε. Kies ε = 0.1.

2. Vervolgens worden de parameters van de evaluatiefunktie gemuteerd door een normaal
verdeeld random getal bij de oude waarde op te tellen. Het gemiddelde van deze normaal
verdeling is 0 en de standaardafwijking σi(t + 1):

∀i ∈ {0, . . . , 10} : xi(t + 1) = xi(t) + σi(t + 1) Ni(0, 1)

waarbij xi de resp. parameters in [C(t), X(t), E(t), F(t), I(t), J(t), K(t), Y(t), M(t),
w(t)] voorstellen.
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N(0, 1) is een random variabele die getrokken wordt uit een normaal (Gaussiaanse) verdeling
met gemiddelde 0 en variantie σ2 = 1. Een dergelijke random variabele kan je berekenen
met behulp van een standaard random number generator die een uniform verdeelde random
variabele tussen 0 en 1 trekt. Het algoritme RandNormal() berekent 2 onafhankelijke getallen
die normaal verdeeld zijn met gemiddelde 0 en variantie (of standaardafwijking) 1:

RandNormal()
1 repeat
2 x1 ← 2.0 ∗RandUniform[0..1]− 1.0
3 x2 ← 2.0 ∗RandUniform[0..1]− 1.0
4 w ← x2

1 + x2
2

5 until w < 1.0
6 v ← Sqrt(−2.0 ∗ lnw/w)
7 y1 ← x1 ∗ v
8 y2 ← x2 ∗ v
9 RETURN(y1, y2)

4 Verslag – Presentatie

Het bovenstaande beschreven experiment leidt (waarschijnlijk) tot een vrij goed spelend Ot-
hello programma. Je kan dit testen door zelf tegen het programma te spelen. Je kan ook
spelen tegen bordevaluatiefunkties die je medestudenten hebben geëvolueerd. Als je nog tijd
overhebt kan je ook experimenteren met variaties op het experiment: bijvoorbeeld een andere
bordevaluatiefunktie, of een meer uitgebreid evolutieproces (grotere populatie, meer genera-
ties, of meerdere runs en daarna een competitie met de besten van iedere run zoals in het
keybord paper), gebruik van crossover, ... .
Schrijf een verslag met je bevindingen. Je kan een uitgeprinte versie inleveren (→ postvakje
in bibliotheek CS) of een .pdf file sturen naar dirk.thierens@cs.uu.nl (NIET in een .zip file
en GEEN word !). De code van je programma stuur je in een AFZONDERLIJKE file (WEL
.zip) naar dit emailadres.
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