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Start van het programma 
 
U kunt ons programma starten, als u een Java Runtime 5.0 editie heeft. Editie 1.4 of eerder is 
helaas te oud om ons programma te kunnen interpreteren. Vervolgens gaat u via de command-
line naar de locatie waar het .jar file zich bevindt, en tikt het volgende commando in: 
 
java –jar ReversiApp.jar 
 
U kunt de door ons geevolueerde .rev bestanden laden, door het gewenste bestand te 
hernoemen naar data.rev en in dezelfde directory te plaatsen als Reversi.jar en vervolgens 
Reversi.jar te starten. Dan wordt automatisch deze file ingelezen. 



Programmaontwerp 
 
Wij hebben voor het maken van deze opdracht gekozen voor de taal Java, omdat wij daar al 
redelijke ervaring in hebben en omdat we er ook al een reversiprogramma in hebben gemaakt 
in periode 1.  
Bij het ontwerpen van het programma zijn we als eerst gaan nadenken over de klasse-
indeling. Het werd al snel duidelijk dat het grafische deel volledig gescheiden moet zijn van 
het evolutiedeel, om de evolutie zo snel mogelijk te houden (dus zonder het grafische gedoe). 
Wij zijn tot de volgende indeling gekomen: 
 
Schematische weergave van de klasse-indeling. Een pijl betekent ‘bevat objecten van klasse:’. 
 

ReversiApplication 
      
Engine     GrafischeUserInterface 
    

Zet 
 
      

Veld 
 
Klassen 
 
ReversiApplication bevat alle noodzakelijke onderdelen die een applicatie moet bevatten, 
zoals buttonlisteners en opsla- en laadfuncties. Hier wordt ook een aparte thread aangemaakt 
als op een evolutieknop wordt gedrukt. Deze thread is een belangrijk onderdeel, omdat de rest 
van het programma nog kan functioneren als er evolutie bezig is. Dingen zoals de alpha-beta-
diepte(3), de populatiegrootte(30) en het aantal generaties(250) worden ook hier bepaald.  
Ook worden er hier twee objecten aangemaakt, een van de klasse Engine en een van de klasse 
GrafischeUserInterface.  
GrafischeUserInterface beheerst de totale gebruikersinteractie, met uitzondering van de 
buttons, maar met de mouselisteners. De GUI is een ‘canvas’, een soort losstaand grafisch 
deel van het programma. In principe wordt de GUI alleen gebruikt bij het spelen van de 
gebruiker tegen de computer, hoewel hij altijd zichtbaar is. Hij heeft een object van klasse 
Zet, dat de computerspeler voorstelt en een object van klasse Veld om het veld in uit te 
drukken. 
Engine is de klasse die de toernooien regelt en spelletjes laat spelen. Hier wordt ook de 
evolutie gedaan. Voor elke nieuwe speler maakt hij een object aan van klasse Zet om de zet te 
kunnen genereren. Hij heeft ook een Veld tijdens het spelen van een potje. 
Zet regelt het doen van zetten voor een bepaalde speler, die hij meekrijgt bij het aanmaken 
van het object. In deze klasse zit het Alpha-Beta-Pruning-algoritme en de 
bordevaluatiefunctie.  
Veld heeft de implementatie van de regels van reversi in zich. Dingen zoals het doen van een 
zet, het controleren van een zet en het kijken of het spel ten einde is, worden hier geregeld. 
Het veld zelf is een tweedimensionale array van integers (dus int [][] vak), die drie waarden 
kunnen aannemen (1,0,-1). Ook kan het een undo-functie bevatten (die is nu 
weggecommentarieerd).  
NB: Een groot deel van deze klasse zat al in het originele programma, gemaakt voor 
imperatief programmeren in periode 1. 
 



Opslaan en laden 
  
Ons programma heeft functies voor het opslaan en laden van een populatie naar en uit een 
bestand (standaard data.rev). Dit bestand is een gewoon tekstbestand waar de volgende dingen 
in zitten: 

- de populatiegrootte 
- de generatieteller (om bij te houden hoe vaak hij al geëvolueerd is) 
- de populatie (een aantal (populatiegrootte) regels van 26 double-waarden) 
- de evolutiegeschiedenis: per tien generaties wordt bijgehouden wat de gemiddelde 

waarde en de gemiddelde afwijking tot het gemiddelde voor alle evaluatiewaarden is. 
 
U kunt de .rev bestanden in iedere teksteditor openen en daar de structuur en inhoud bekijken. 
Wel is het aan te raden een editor te gebruiken die niet zelf regels afkapt of newlines negeert. 
 
Variatie 
 
We hebben voor de variatie geprobeerd om de computer te laten spelen met een 
evaluatiefunctie die alleen de stabiliteitswaarde meeneemt. Het resulteerde in een ramp. 
Blijkbaar geeft de stabiliteitswaarde onvoldoende informatie om een goed potje te kunnen 
spelen.  
 



Alpha beta 
 
Het alpha-beta algoritme was moeilijker te implementeren dan we aanvankelijk verwacht 
hadden, maar het resultaat is er niet minder om. Het is gewoon fascinerend om te zien dat een 
mini-max gebaseerd algoritme op een eenvoudige manier toch redelijk intelligente 
beslissingen kan maken. De toevoeging van alpha-beta aan het algoritme had wat voeten in de 
aarde, maar is uiteindelijk toch gelukt.  
 
Ontwikkeling 
 
Oorspronkelijk hebben we de website bij het boek [1] bezocht voor Java code voor het alpha-
beta-pruning algoritme, maar wij konden geen wijs worden uit de code die we daar vonden. 
Daarom zijn we zelf aan de slag gegaan, met behulp van de slides en een website via Google 
gevonden [2]. De pseudo-code die we daar aantroffen leek zich goed om te zetten naar Java, 
maar dat viel vies tegen. Deze conversie van pseudo-code naar Java-code heeft ons in ieder 
geval weer iets over Java geleerd, zie de sectie over de foutmeldingen daarvoor. Na veel 
geprobeer hebben we uiteindelijk besloten eerst een werkend mini-max te implementeren. 
Korte testruns wezen echter uit dat ons MiniMax algoritme bij populatiegrootte 30 ongeveer 
2,5 minuten nodig had om vijf potjes te spelen. Per generatie moeten er echter 75 potjes 
gespeeld worden (namelijk 150/2 om het gegeven dat A tegen B speelt en tegelijk ook 
andersom, er wordt dus feitelijk zowel voor A als voor B een potje gespeeld). Een generatie 
zou dus 2,5 * (75/5) = 37,5 minuten nodig hebben om te evolueren. Voor 250 generaties zou 
er dus (37,5 * 250) / 60 = 156,25 uur nodig zijn, ofwel 6,5 dagen. 
Dit vonden wij al te gek, dus wij zijn opnieuw naar een goede beschrijving van alpha-beta op 
zoek gegaan. Die hebben wij gevonden op Wikipedia [3] en daarmee werd de rekentijd per 5 
potjes, bij een populatiegrootte van 30, gereduceerd tot een ongeveer een halve minuut. Na 
nog wat fouten uit het programma gehaald te hebben, liep het zelfs nog sneller. 
 
Implementatie 
 
Het alpha-beta algoritme is recursief geïmplementeerd, en door de wijze van implementatie is 
het een depth-first algoritme geworden. Het algoritme kijkt per run of het spel beëindigd is 
door winst of verlies of gelijkspel. Ook let het erop of het de maximaliserende speler of de 
minimaliserend speler is. Dit alles is goed terug te zien in de code van de methode: 
 
private double[] alphaBeta (int spelert, Veld spelb ord, int 
diepte, double[] alpha, double[] beta) 
{ 
int x, y; 
double[] evalWaarde = new double[3]; 
evalWaarde[1] = 4444; 
double evalWaardeTwee; 
 
for(x=0; x<8; x++) 
{ 
 for(y=0; y<8; y++) 
 { 
  if(spelbord.controleerZet(x, y, spelert) ) 
  { 
   Veld kloon = spelbord.kloon(); 
   if(diepte > 0)  



   { 
    kloon.doeZet(x,y, spelert); 
    double[] kloonA = kloontje(alpha); 
    double[] kloonB = kloontje(beta); 
    kloonB[0] = Double.POSITIVE_INFINITY; 
     

if (kloon.telGeldigeZetten(-1*spelert) > 
0) 

    { 
evalWaarde = alphaBeta((-1*spelert),   
   kloon, (diepte-1), kloonA, 

kloonB); 
    } 
    else 
    { 
    if (kloon.checkEinde()) 
    { 
     if (kloon.telStenen(spelert) <  

kloon.telStenen(spelert*-1)) 
     { evalWaarde[0] = -1 * spelert *  

Double.POSITIVE_INFINITY;  
} 

     if (kloon.telStenen(spelert) >  
kloon.telStenen(spelert*-1)) 

     { evalWaarde[0] = spelert *  
Double.POSITIVE_INFINITY; 

     } 
     else 
      evalWaarde[0] = 0; 
     evalWaarde[1] = x; 
     evalWaarde[2] = y; 
     return evalWaarde; 
    } 
    else 
    { 
     evalWaarde = alphaBeta((spelert),  

kloon, (diepte-2), kloonA, kloonB); 
} 

   }  
   if(spelert == -1) 
   { 
    if(evalWaarde[0] <= beta[0]) 
    { 
     beta[0] = evalWaarde[0]; 
     beta[1] = x; 
     beta[2] = y; 
    } 
    if(beta[0] <= alpha[0]) 
     return beta; 
    } 
    else 
    { 



     if(evalWaarde[0] >= alpha[0]) 
     { 
      alpha[0] = evalWaarde[0]; 
      alpha[1] = x; 
      alpha[2] = y; 
     } 
     if(beta[0] <= alpha[0]) 
      return alpha; 
     } 
    } 
    else 
    { 
     evalWaardeTwee = bordEval(kloon,  

spelert);  
     double[] result = new double[3]; 
     result[0] = evalWaardeTwee; 
     result[1] = x; 
     result[2] = y; 
     return result; 
    } 
   } 
  } 
 }          
 if(spelert == -1) 
  return beta; 
 else 
  return alpha; 
} 
 



Bordevaluatie 
 
Een belangrijk onderdeel in een evolutionair programma (zoals reversi) is natuurlijk de 
bordevaluatie. Zonder zo’n functie kun je de AI net zo goed random zetten laten maken.  
Voor ons programma hebben we de bordevaluatie functie gebruikt zoals in de opdracht. We 
hebben er niks aan veranderd. 
 

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 

 
De waarde voor de velden hebben we ook gelaten zoals in de opdracht, dus: 
H = 100 C = [-100,0] C’ = [0,50] X = [-100,0] X’ = [0,50] 
E = [0,25] F = [0,25] I = [-10,0] J = [-10,0] K = [0,10] 
Y = [0,10] M = [0,10] 
 
Wat ook belangrijk is in reversi, is de mobiliteit (ofwel het aantal zetten van de tegenstander). 
Dit hebben we iets anders dan in de opdracht gedaan. Het aantal mogelijke zetten van de 
huidige speler na een bepaalde zet maal een wegingsfactor (w) is de mobiliteitswaarde. 
De code moet veranderd worden naar: 
Spelert*-1*(bord.telGeldigeZetten(spelert*-1) * evaluatieWaarden[10]) 
 
Zo komt er een tegenovergestelde waarde bij dan wat goed is voor de huidige speler. En hoe 
meer zetten, hoe slechter het wordt. (bij speler 1, die zo hoog mogelijk wil komen, gaat er wat 
vanaf bijvoorbeeld) 
 
In ons programma laten we het hele bord nagaan. De veldwaarde van dat vakje  
(-1,0,1) vermenigvuldigen we maal het aantal punten wat het waard is (zie lijstje hierboven). 
Stel je kijkt voor speler 1. Hoe hoger de waarde, hoe beter de zet was.  
Voor de andere speler (-1) komt er bij een beter bord juist een lagere waarde uit. Dit 
gebruiken we bij het mini-maxi.  
Vervolgens komt bij de waarde nog het aantal zetten voor de speler, en dit vermenigvuldigd 
met de speler. (stel je kijkt voor speler –1, er komen 8 zetten uit, dan wordt dit nog maal –1 
gedaan en heb je een kleinere waarde, wat goed is). 
Wat fout ging bij ons, was dat het mini-maxi algrotime, niks met de waardes deed, en dus 
voor de ene speler een hele kleine waarde goed vond, en de andere speler een hele grootte. Dit 
bleek een kleine aanpassing te zijn en zo opgelost. 



Evolutie 
 
Wat ook erg belangrijk in een evolutionair algoritme is, dat hij kan evolueren. 
Het laten evolueren van de generaties was op zich niet moeilijk. We lieten gewoon de beste 
15 naar 15 plaatsen verderop kopiëren, maar dan geëvolueerd. 
Eerst hebben we daarom een methode geschreven die de beste 15 naar een nieuw array 
schrijft en vervolgens laten we die 15 evolueren. 
Dit werkte prima, we hadden alleen een probleem: 
Na het evolueren stonden de oorspronkelijke generaties ook op de nieuwe waardes. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken gehad met de pointers in Java. 
We hebben daarom besloten om de waardes die we laten evolueren (een lijstje) stuk voor stuk 
te kopiëren naar een andere lijst en die dan laten evolueren. 
Dit zorgde ervoor dat het evolutieproces werkte zoals zou moeten. 
Later kwam er nog een verandering: 
We moesten nog van de C en de X waardes een extra parameter toevoegen. Om het redelijk 
simpel te houden hebben we ervoor gekozen deze achteraan te zetten. 
Bij het evolueren letten we erop dat we als we bij die waarde aankomen (dat zijn 22 en 23 in 
de array), we eerst de sigma evolueren (dat is 2 verder) en vervolgens hemzelf. 
De hoekpunten worden niet geëvolueerd, maar staan wel in het lijstje.  
We kwamen er ook pas later achter dat de Ni steeds een willekeurig getal moest zijn en 
gewoon N niet. Dit hebben we ook moeten aanpassen, maar was een kleine moeite.  
 



Data-analyse  
 
Na onze uiteindelijke run van 250 generaties hebben we een aantal conclusies kunnen trekken 
over de vakwaarden die gegenereerd worden en over hoe ze daar gekomen zijn (Zie ook de 
bijlagen). We kunnen zien dat sommige waarden heel klein worden (zoals de onbezette X en 
de F), terwijl anderen vrij groot zijn (de bezette X en de bezette C (X’ en C’)). Opvallend is 
het feit dat de wegingsfactor (W) redelijk groot is (18.50) en dus vrij belangrijk blijkt te zijn, 
vergeleken met de vakwaarden.  
 
Bij generatie 250 (diepte 3 en populatie 30):  
Nummer  Vak  Gemiddelde waarde Gemiddelde afσtand tot het gemiddelde 
0  C -33.72588985878755  0.7063856549706834  
1  E 3.9902742664230297  0.6261077193854624   
2  F -78.1346400914438  24.548950382355486   
3  H 100.0    0.0   
4  I 4.472912515283375  0.6020147371168308   
5  J -5.723371560535922  3.179713716327778   
6  K -1.4374138324202133  0.45748620208315205  
7  M -15.071818905194315  0.7351984956547033   
8  X -274.6353774092908  34.09760658212249   
9  Y -13.651680771186484  3.112687490330876   
10  W 18.500960064291725  0.48621385330209654   
11  σC 0.4406451065063856  0.2873692683592154   
12  σE 0.24739856831094448  0.12040044537484863   
13  σF 39.02470494168104  21.570969881415795   
14  σH 7.762532674270018  4.095638052167884   
15  σI 0.3325208000235727  0.20908930799888412   
16  σJ 2.395950857734126  2.0612928994950015   
17  σK 0.36290069774906786  0.19831082021698246   
18  σM 0.4042298485666587  0.24221004962725123   
19  σX 24.986658479381756  18.065296525409362   
20  σY 1.5998102512221153  0.7475589752390548   
21  σW 0.31345976994998903  0.1058123869226544   
22  C’ 63.300635723950336  0.7895991355061192   
23  X’ 181.14704567208395  1.0335123662261092   
24  σC’ 0.47983553492582215  0.3272605553961224   
25  σX’ 0.8137128377462729  0.7704399871953344    
 

In het bovenstaande tabelletje kun je duidelijk zien dat voor sommige waarden de exacte 
waarde niet veel uitmaakt, zolang het maar heel groot (of heel klein) is. Dan is de gemiddelde 
afstand tot het gemiddelde heel groot. Bij andere waarden gaat het juist andersom: de 
gemiddelde afstand is heel klein en blijkbaar is het dus vrij belangrijk dat de evaluatiewaarde 
hier heel dicht bij in de buurt zit. 
Ten slotte geven we nog een zelfde overzicht, maar dan weergegeven in het bord, speciaal 
voor de visueel gefixeerden onder ons: 
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Foutmeldingen 
 
StackOverFlowError 
 
Alhoewel wij niet het datatype stack gebruikten, kregen wij toch de foutmelding 
StackOverFlowError op runtime van de JRE (Java Runtime Environment). Na enig onderzoek 
bleek dit het gevolg te zijn van een al te wilde recursie in het programma. De methode 
speelPotje, dat voor twee gegeven spelers een compleet potje speelt, riep zichzelf namelijk 
steeds aan, en met elke run van de methode werd een zet uitgevoerd met behulp van alpha-
beta. 
Hier volgt de code zoals hij was in recursieve staat. 
 
public int speelPotje(Veld bord, int team) 
{ 
 if (bord.checkEinde()) 
 { 
  if (bord.telStenen(team) < bord.telStenen(team*-1 )) 
   return (team*-1); 
  if (bord.telStenen(team) > bord.telStenen(team*-1 )) 
   return (team); 
  else 
   return (0); 
 } 
 if (bord.telGeldigeZetten(team) == 0) 
 { 
  return speelPotje(bord, team*-1); 
 } 
 else 
 { 
  // diepte is de diepte van de gametree 
  if (team == 1) 
   bord = spelerEen.doeZet(bord, diepte);  
  if (team == -1) 
   bord = spelerTwee.doeZet(bord, diepte); 
  zetTeller++; 
  return speelPotje(bord, team*-1); 
 } 
} 
 
Deze implementatie ging wel heel wild recursief te keer, en de administratie die Java op een 
stack bijhield voor elke methode-aanroep, zoals waar de methode was gebleven, enzovoorts, 
rees de pan uit. Toen hebben wij de code zó aangepast, dat het herhaaldelijk aanroepen van 
dezelfde code met andere parameters in een while-loop gebeurde, zodat er maar administratie 
hoeft worden bijgehouden voor één methode-aanroep. 
 
public int speelPotje () 
{ 
 Veld bord = new Veld (); 
 int team = 1; 
 while (!bord.checkEinde()) 
 { 



  if (bord.telGeldigeZetten(team) == 0) 
   team*=-1; 
  // diepte is de diepte van de gametree 

if (team == 1) 
   bord = spelerEen.doeZet(bord, diepte);   

if (team == -1) 
   bord = spelerTwee.doeZet(bord, diepte);  
  team*=-1; 

} 
 if (bord.telStenen(team) < bord.telStenen(team*-1) ) 
  return (team*-1); 
 if (bord.telStenen(team) > bord.telStenen(team*-1) ) 
  return (team); 
 else 
  return (0); 
} 
 
Array klonen maken 
 
Als je in Java variabelen meegeeft aan een methode, dan zijn dat kopieën van het ‘origineel’. 
Echter hoewel Java niet expliciet met pointers werkt, gebruikt het ze zeker wel onder water. 
En helaas geeft Java ook een pointer mee aan een aangeroepen methode. Zolang die alleen het 
array observeert is daar niks mis mee, maar eventuele wijzingen die de aangeroepen functie 
uitvoert op zijn parameter, is ook in zijn parent te merken. Om dit te voorkomen moet er een 
kopie van het array worden gemaakt. De standaard Java clone() functie maakt echter ook 
helaas een ondiepe kopie: het levert onder water een pointer op. Er zit niks anders op dan zelf 
een nieuwe array van dezelfde afmetingen te maken, en met behulp van for-lussen de data cel 
voor cel te kopieren. 
 
ArrayOutOfBoundsException 
 
Dit geeft aan dat er buiten de grenzen van een array wordt gezocht. Deze foutmelding wil 
runtime nog wel eens optreden als u tegen de computer speelt. Hoewel deze foutmelding in de 
command-line er erg desastreus uitziet, wil het programma wel gewoon doorspelen. Deze 
exception komt door een niet afgevangen conditie in de alpha-beta methode, maar wij hebben 
deze conditie helaas niet kunnen vinden. Deze error komt gelukkig ook lang niet altijd voor 
en verschijnt naar het lijkt random. Dat kan natuurlijk niet, maar geeft wel de zeldzaamheid 
van deze error aan. 
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