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Κοφινϊσ Νύκοσ Α.Μ.: 2007030111
Σε αυτό την εργαςύα υλοποιόςαμε ϋναν πρϊκτορα ο οπούοσ παύζει το
παιχνύδι othello. Η γλώςςα την όποια προτιμόςαμε για την διεκπεραύωςη τησ
εργαςύασ εύναι η C.
Περιγραφή του παιχνιδιού:
Το othello εύναι ϋνα παιχνύδι που παύζεται μεταξύ δύο αντιπϊλων, και ο
απώτεροσ ςκοπόσ του κϊθε παύκτη εύναι να ϋχει περιςςότερα πούλια πϊνω ςτην
ςκακιϋρα, από τον αντύπαλο, ςτο τϋλοσ του παιχνιδιού. Το κλαςικό παιχνύδι
othello αποτελεύται από ϋνα πλϋγμα 8*8, όμωσ ςτην δικό μασ ϊςκηςη το πλϋγμα
αυτό ϋχει γύνει 10*10 και υπϊρχουν κϊποια ςυγκεκριμϋνα κουτϊκια ςτο πλϋγμα,
που θεωρούνται illegal, και κανϋνασ παύκτησ δεν μπορεύ να τοποθετόςει ςε
εκεύνα τα κουτϊκια πούλι.
Το othello εύναι ϋνα παιχνύδι με πϊρα πολλϋσ πιθανϋσ καταςτϊςεισ, τισ
οπούεσ όπωσ εύναι λογικό δεν μπορούμε να εξετϊςουμε όλεσ. Οπότε ο αλγόριθμοσ
που θα υλοποιόςουμε θα πρϋπει για κϊθε κατϊςταςη που βριςκόμαςτε, να
κοιτϊζει κϊποιεσ καταςτϊςεισ παρακϊτω, και να μασ επιςτρϋφει την βϋλτιςτη
κύνηςη που θα μπορούςαμε να κϊνουμε εκεύνη την ςτιγμό με τα υπϊρχοντα
δεδομϋνα. Ο αλγόριθμοσ που υλοποιόςαμε εύναι ο αλγόριθμοσ minimax με την
επϋκταςη a-b pruning. Ο αλγόριθμοσ αυτόσ μασ επιςτρϋφει την βϋλτιςτη κύνηςη
εξετϊζοντασ όλεσ τισ πιθανϋσ κινόςεισ ςε κϊθε βϊθοσ. Για να επιλϋξει μύα κύνηςη
ουςιαςτικϊ φτιϊχνει το δϋνδρο και ξεκινώντασ από τα φύλλα, τα οπούα
αξιολογεύ με μύα ςυνϊρτηςη αξιολόγηςησ, διαλϋγει εναλλϊξ (ςαν min για τον
αντύπαλο και ςαν max για εμϊσ) την βϋλτιςτη κύνηςη. Η ςυνϊρτηςη αξιολόγηςησ
εύναι φτιαγμϋνη ϋτςι ώςτε ο αντύπαλοσ να θϋλει να την κϊνει minimize και εμεύσ
να θϋλουμε να την κϊνουμε maximize. Ουςιαςτικϊ, μασ επιςτρϋφει την κύνηςη
όπου θα εύχαμε το βϋλτιςτο κϋρδοσ αν και ο αντύπαλοσ ϋπαιζε βϋλτιςτα. Το
αρνητικό αυτό του αλγορύθμου, εύναι ότι δεν εκμεταλλεύεται τισ αδυναμύεσ του
αντιπϊλου, διότι ακόμα και αν ο αντύπαλοσ παύζει «χαζϊ» εμεύσ θα του
ςυμπεριφερόμαςταν ςαν να όταν βϋλτιςτοσ.
Minimax αλγόριθμοσ:
Υλοποιόςαμε τον αλγόριθμο minimax ςτη γλώςςα προγραμματιςμού C,
με αναδρομικό τρόπο. Ο minimax αποτελεύται από δύο ςυναρτόςεισ, την getMin
και την getMax, οπού η getMin προςπαθεύ να ελαχιςτοποιόςει την eval και η
getMax προςπαθεύ να την μεγιςτοποιόςει. Εμεύσ εύμαςτε ο max παύκτησ, και ϊρα
ξεκινϊμε καλώντασ την getMax η οπούα ύςτερα καλεύ την getMin και η μύα καλεύ
την επόμενη, μϋχρι να φτϊςουμε ςτο βϊθοσ που θϋλουμε να ψϊξουμε, όπου
τελειώνει και η αναδρομό. Σε κϊθε αναδρομικό κλόςη μειώνουμε και το βϊθοσ
κατϊ ϋνα, και όταν βρεθούμε ςε βϊθοσ ύςο με το μηδϋν επιςτρϋφουμε την τιμό
τησ ςυνϊρτηςησ αξιολόγηςησ για το ςτόςιμο τησ ςκακιϋρασ ςε εκεύνο το βϊθοσ.
Η τιμό τησ ςυνϊρτηςησ αξιολόγηςησ, ύςτερα, προχωρϊει προσ την ρύζα του
minimax δϋνδρου. Οι min κόμβοι (ςυνϊρτηςη getMin) διαλϋγουν τη μικρότερη
τιμό για την eval που μπορούν να πϊρουν, και επιςτρϋφουν αυτόν την τιμό.
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Αντύςτοιχα οι max κόμβοι, επιλϋγουν να επιςτρϋψουν την μεγαλύτερη τιμό του
eval που ϋλαβαν.
Έτςι ςτον root κόμβο, που εύναι max κόμβοσ, θα επιλϋξουμε την κύνηςη,
για την οπούα λϊβαμε τη μεγαλύτερη τιμό από το αναδρομικό κϊλεςμα. Έτςι θα
ϋχουμε φροντύςει να επιλϋξουμε την καλύτερη τιμό από την αναδρομικό κλόςη
του minimax αλγορύθμου, και αφού και οι δύο παύκτεσ παύζουν βϋλτιςτα, τότε η
κύνηςη που επιλϋξαμε, ςύγουρα θα εύναι η βϋλτιςτη. Η ςυνϊρτηςη αξιολόγηςησ
καλεύται, εκτόσ από όταν φτϊςουμε ςτο μϋγιςτο βϊθοσ, όταν βρούμε τϋλοσ
παιχνιδιού. Τϋλοσ παιχνιδιού ϋχουμε όταν δεν υπϊρχει ϊλλη κύνηςη για κανϋναν
παύκτη. Σε κϊθε μύα ςυνϊρτηςη, βρύςκουμε όλεσ τισ κινόςεισ που μπορεύ να κϊνει
ο παύκτησ ςτην εκϊςτοτε ςκακιϋρα, και εκτελούμε κϊθε μύα από αυτϋσ, και
ύςτερα καλούμε την getMin ό την getMax (ανϊλογα ςε ποιον κόμβο εύμαςτε) για
κϊθε μύα από αυτϋσ τισ κινόςεισ. Αν ο παύκτησ δεν ϋχει να κϊνει κύνηςη, τότε
απλώσ καλούμε την επόμενη ςυνϊρτηςη.
α-β pruning:
Ο αλγόριθμοσ εύναι αρκετϊ αργόσ και απαιτεύ εκθετικό χρόνο για να
εκτελεςτεύ. Με την επϋκταςη α-β pruning, δεν μπορούμε να διώξουμε τον
εκθϋτη, αλλϊ μπορούμε να τον μειώςουμε ςτο μιςό. Η λογικό του α-β pruning
εύναι πολύ απλό, όταν ϋνασ κόμβοσ καλεύ μια ςυνϊρτηςη για να αξιολογόςει την
κατϊςταςη ςτην οπούα βρϋθηκε μετϊ από μύα κύνηςη, ελϋγχει τι του επιςτρϋφει
και αν του κϊνει, ςε ςχϋςη με το προηγούμενο που εύχε, το κρατϊει και πετϊει το
προηγούμενο. Με το α-β pruning μπορούμε να προωθούμε την τιμό που ϋχουμε,
ςτουσ από κϊτω κόμβουσ, ώςτε αν αυτού βρουν τιμό μεγαλύτερη από αυτό που
ϋχει προωθόςει ο από πϊνω κόμβοσ (ςτην περύπτωςη του max κόμβου) ό
μικρότερη (ςτην περύπτωςη του min κόμβου) τότε την επιςτρϋφουν αμϋςωσ,
χωρύσ να επεκτεύνουν τα εναπομεύναντα παιδιϊ. Ο λόγοσ που λειτουργεύ αυτό,
εύναι διότι ο minimax αλγόριθμοσ, θα τα απϋρριπτε αυτϊ τα παιδύα από αυτό και
μόνο την τιμό, χωρύσ να τον νοιϊζει αν υπϊρχει μεγαλύτερη η μικρότερη τιμό,
γιατύ ςύγουρα δεν θα επϋλεγε αυτό την κύνηςη, οπότε περεταύρω ψϊξιμο εύναι
ϊχρηςτο. Με αυτό την μικρό βελτιςτοπούηςη μπορούμε να ψϊξουμε ςε αρκετϊ
μεγαλύτερο βϊθοσ, ςτον ύδιο χρόνο.
Από την προγραμματιςτικό πλευρϊ, η υλοπούηςη εύναι πολύ απλό, διότι
απλώσ διαδύδουμε τα α και β προσ τα κϊτω, μϋςω τησ κλόςησ των ςυναρτόςεων.
Ο ϋλεγχοσ για το αν ϋχουμε cut off γύνεται με το που επιςτρϋψει η ςυνϊρτηςη
που καλϋςαμε, ανϊλογα με την τιμό που μασ επϋςτρεψε, αν ϋχουμε cut off
γυρνϊμε την τιμό, αλλιώσ κοιτϊμε αν πρϋπει να αλλϊξουμε τα α και β πριν
καλϋςουμε την επόμενη ςυνϊρτηςη. Τϋλοσ, τα α και β προωθούνται μόνο προσ
τα κϊτω.
Συνάρτηςη αξιολόγηςησ:
Η ςυνϊρτηςη αξιολόγηςησ εύναι ύςωσ το πιο ςημαντικό ςτοιχεύο για να
δουλϋψει καλϊ το πρόγραμμα μασ. Από την ςυνϊρτηςη αξιολόγηςησ κρύνονται
πολλϊ πρϊγματα, αν θα ϋχουμε εύκολα cut off ό όχι, κϊτι το οπούο εξαρτϊται από
το πόςο καλϊ ϋχουμε αξιολογόςει την εκϊςτοτε κατϊςταςη. Επύςησ, επειδό
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πϊντα κϊνουμε μια εκτύμηςη τησ εκϊςτοτε κατϊςταςησ, πρϋπει να κϊνουμε όςο
καλύτερη εκτύμηςη μπορούμε, ώςτε να ξϋρουμε όςο καλύτερα γύνεται αν αυτό η
κατϊςταςη εύναι θετικό για εμϊσ ό όχι. Επύςησ, μπορούμε να χωρύςουμε το
παιχνύδι ςε φϊςεισ, όπου ςτην κϊθε φϊςη ακολουθούμε και ϊλλη ςτρατηγικό.
Τα βαςικϊ ςημεύα που κοιτϊμε ςε κϊθε ςτρατηγικό, εύναι το πόςεσ
γωνύεσ ϋχει πιϊςει ο καθϋνασ, πόςα «κακϊ» κουτϊκια ϋχει πιϊςει ο καθϋνασ,
πόςεσ κινόςεισ ϋχει και τϋλοσ όταν πληςιϊζει το τϋλοσ του παιχνιδιού, το πόςα
πούλια ϋχει ο καθϋνασ πϊνω ςτην ςκακιϋρα. Έχουμε χωρύςει ςε 3 ςτϊδια το
παιχνύδι, ςτο early game, ςτο mid game και ςτο end game. Στο early game
κοιτϊμε πιο πολύ να μην πϊρουμε κϊποια bad κουτϊκια, το να ϋχουμε όςεσ
παραπϊνω γωνύεσ γύνεται και κυρύωσ να ϋχουμε πιο πολλϊ moves από τον
αντύπαλο. Στο mid game ανεβαύνει το βϊροσ που δύνουμε ςτισ γωνύεσ, γιατύ
αρχύζουν να ϋχουν μεγαλύτερη ςημαςύα για το stability μασ. Στο end game το
βϊροσ που δύνουμε ςτα bad κουτϊκια, πϋφτει αρκετϊ, μιασ και πλϋον λογικϊ δεν
θα κϊνουν τόςο διαφορϊ οι γωνύεσ, και προςθϋτουμε ςτην ςυνϊρτηςη
αξιολόγηςησ, την διαφορϊ ςτα πούλια κϊτι το οπούο δεν εύχαμε πιο πριν. Η
διαφορϊ αυτό πλϋον μασ ενδιαφϋρει, διότι πληςιϊζει το τϋλοσ του παιχνιδιού,
και για να φτϊςουμε ςε νύκη πρϋπει να ϋχουμε περιςςότερα πούλια από τον
αντύπαλο. Οι τελικϋσ καταςτϊςεισ αξιολογούνται μόνο με την διαφορϊ ςτα
πούλια, και τισ πολλαπλαςιϊζουμε με ϋναν μεγϊλο αριθμό, ώςτε να δηλώςουμε
ότι αν νικϊει ο min, ο max θα την απορρύψει, αν γύνεται, αυτό την κύνηςη, και αν
νικϊει ο max να την απορρύψει ο min.

Βελτιςτοποιήςεισ
Το πρόγραμμα μασ, με όλα τα παραπϊνω, όταν ικανό να κερδύζει πϊντα
τουσ αλγόριθμουσ greedy και random, ϊλλα ϋπρεπε να το βελτιςτοποιόςουμε ςε
διϊφορα ςημεύα, ώςτε να μπορούμε να ψϊχνουμε ςε μεγαλύτερο βϊθοσ, και να
μπορούμε να αντιμετωπύςουμε και πιο ιςχυρούσ αντιπϊλουσ. Παρακϊτω,
περιγρϊφονται οι βελτιςτοποιόςεισ που ϋγιναν.
Do, Undo and Redo move:
Όταν εκτελούςαμε μύα κύνηςη, οι ςυναρτόςεισ που την εκτελούςαν,
μπορούςαν εύτε να μασ επιςτρϋψουν μύα νϋα ςκακιϋρα, ςτην οπούα θα ϋχει γύνει
η κύνηςη ό να κϊνουν την κύνηςη ςτην υπϊρχουςα ςκακιϋρα. Επειδό τα malloc
και free εύναι ακριβϊ, επιλϋξαμε τη δεύτερη υλοπούηςη, ςτην οπούα όλα γύνονται
πιο γρόγορα, λόγω ϋλλειψησ κλόςεων malloc και free. Έπρεπε όμωσ να βρούμε
και ϋναν τρόπο να κϊνουμε undo την κύνηςη την οπούα πραγματοποιόςαμε. Το
επιτύχαμε κρατώντασ ςε μύα struct όλεσ τισ μεταβλητϋσ που αλλϊζουν,
εκτελώντασ ϋνα do. Κρατϊμε δηλαδό τα πια πούλια που ϋγιναν flip, το αν
πϊρθηκε γωνύα ό όχι, τουσ αρχικούσ zobtrist αριθμούσ που εύχαμε πριν γύνει η
κύνηςη και τϋλοσ κϊποια ακόμα ςτοιχεύα τα οπούα μασ επιτρϋπουν να βρύςκουμε
πιο γρόγορα τα legal moves (εξηγούμε παρακϊτω τι κρατϊμε ακριβώσ). Η όλη
ιδϋα εύναι, ότι αφού κϊναμε ϋνα ακριβό do move, πλϋον κρατϊμε ςε ϋναν πύνακα
το ποια πούλια ϋγιναν flip και ϋτςι μπορούμε να επιςτρϋψουμε γρόγορα ςτην
προηγούμενη κατϊςταςη. Επύςησ με το redo μπορούμε να επιςτρϋψουμε
γρόγορα ςε μύα μεταγενϋςτερη κατϊςταςη, εκτελώντασ λιγότερα βόματα από
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ότι η do move καθώσ δεν χρειϊζεται να εξετϊςει ποια πούλια θα γύνουν flipped,
αλλϊ τα κϊνει με τη μύα, μιασ και τα ϋχει αποθηκϋυςει.
Find Faster The Legal Moves:
Ό τρόποσ για να βρύςκουμε τα legal moves όταν να ςαρώνουμε τον 10*10
πύνακα μασ και όπου βρύςκουμε empty να κοιτϊζουμε αν εύναι legal move. Αυτό
εύναι αρκετϊ χρονοβόρο, ειδικϊ ςτην αρχό του παιχνιδιού, που ϋχουμε πϊρα
πολλϊ empty squares. Η βελτιςτοπούηςη που υλοποιόςαμε, εύναι να κρατϊμε
κϊθε φορϊ ποια εύναι τα empty squares, που ςυνορεύουν με κατειλημμϋνα
squares. Για να το κϊνουμε αυτό, κρατόςαμε ϋναν ακόμα πύνακα 10*10, όπου
«ςημαδεύουμε» αυτϊ τα empty squares, ώςτε να εκτελούμε μόνο ςε αυτϊ την
isLegalMove. Η ενημϋρωςη αυτού του πύνακα, γύνεται ςε κϊθε do και undo move,
και ουςιαςτικϊ εύναι μόνο οκτώ εντολϋσ if, και ϊρα εύναι αρκετϊ γρόγορο. Το
μόνο πρόβλημα εύναι ότι ο πρϊκτορασ μασ πρϋπει να ϋχει μπει ςτο παιχνύδι πριν
παιχτεύ οποιαδόποτε κύνηςη γιατύ αλλιώσ δεν θα ενημερώςει ςωςτϊ τον πύνακα
και θα «πϋςει» το πρόγραμμα. Όταν πλϋον ψϊχνουμε για legal moves, κοιτϊμε
αυτόν τον πύνακα και όπου δούμε κενό τετρϊγωνο, που ςυνορεύει με τετρϊγωνο
που ϋχει πούλι, εκτελούμε την isLegalMove. Έτςι γλυτώνουμε πολλϊ ακριβϊ
isLegalMove για μεγϊλο ποςοςτό του παιχνιδιού.
Επύςησ παρατηρόςαμε, ότι, η isLegalMove κϊνει ό,τι ελϋγχουσ κϊνει και η
doMove, χωρύσ όμωσ να κϊνει αλλαγϋσ, ενώ η doMove αναγνώριζε αν μπορεύ να
γύνει μύα κύνηςη ό όχι. Οπότε μπορούμε αντύ να καλούμε isLegalMove, και μετϊ
να καλούμε την doMove, να καλούμε κατευθεύαν την doMove και εϊν επιςτρϋψει
ότι ϋγινε η κύνηςη να καλϋςουμε αντύςτοιχα την ςυνϊρτηςη που θϋλουμε και να
ςυνεχύςουμε. Με αυτό τον τρόπο, ϋχουμε μόνο ϋνα doMove και ϋνα undoMove,
για κϊθε κύνηςη κι ϋτςι γλιτώςαμε τα isLegalMove. Αυτό η λύςη εύχε πολύ καλϊ
αποτελϋςματα, αλλϊ δεν μασ επϋτρεπε move ordering, διότι δεν κρατϊγαμε
κϊπου τα πιθανϊ moves, ϊλλα τα κϊναμε απευθεύασ. Για να μπορούμε να
κρατϊμε και κϊπου όλα τα legal moves, πριν αρχύςουμε να επεκτεινόμαςτε
παρακϊτω, φτιϊξαμε και την redoMove, ώςτε να μπορούμε να κϊνουμε do και
undo για να βρούμε τα legal moves, και μετϊ redo undo για να επεκταθούμε
παρακϊτω. Ο λόγοσ που κϊνουμε do undo redo undo και δεν κϊνουμε
isLegaMove do undo, εύναι διότι θϋλουμε να βρούμε τον zobrist αριθμό τησ
εκϊςτοτε ςκακιϋρασ, για να εκτελϋςουμε move ordering.
Zobrist Hash Table:
Παρατηρόςαμε ότι, ςε μύα κατϊςταςη, μπορούμε να πϊμε με διαφορετικό
ακολουθύα καταςτϊςεων. Οπότε χϊνουμε χρόνο ψϊχνοντασ καταςτϊςεισ που
τισ ϋχουμε όδη ψϊξει. Επύςησ, παρατηρόςαμε ότι θα μπορούςαμε να ϋχουμε
γρηγορότερα cutoff αν μπορούςαμε να κϊνουμε ϋνα move ordering ,γνωρύζοντασ
τι περύπου μασ εύχε επιςτρϋψει η κϊθε κύνηςη ςε προηγούμενεσ αναζητόςεισ. Η
λύςη για αυτό εύναι να φτιϊξουμε ϋνα μεγϊλο hash table , ςτο οπούο θα κρατϊμε
τι κόςτοσ εύχε κϊθε κατϊςταςη, ςε τι βϊθοσ το εύχαμε βρει και αν όταν exact ό
όχι τιμό. Για να κϊνουμε index ςτο hast table χρηςιμοποιούμε zobrist αριθμούσ.
Για να βρούμε αυτούσ τουσ αριθμούσ, φτιϊχνουμε δύο 10*10 πύνακεσ, οι οπούοι
ςε κϊθε θϋςη ϋχουν και ϋναν random αριθμό. Ύςτερα για να βρούμε τον zobrist
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αριθμό μιασ κατϊςταςησ, διαπερνϊμε τον πύνακα τησ κατϊςταςησ, και για κϊθε
white πούλι που βρύςκουμε πηγαύνουμε ςτην αντύςτοιχη θϋςη ςτον πρώτο
πύνακα από τουσ δύο με τουσ τυχαύουσ αριθμούσ που φτιϊξαμε, και κϊνουμε xor
τον αριθμό zobrist με αυτόν. Αντύςτοιχα κϊνουμε και για ϊμα βρούμε red πούλι,
μόνο που εκεύ πϊμε ςτον δεύτερο πύνακα. Ο zobrist αριθμόσ αρχικοποιεύται ςτο
0 και ύςτερα ξεκινϊμε να διαπερνϊμε τον πύνακα. Χρηςιμοποιούμε και ϋναν
τυχαύο αριθμό για να υποδηλώνουμε ποιανού εύναι η ςειρϊ για να παύξει ςτην
εκϊςτοτε κατϊςταςη. Ο zobrist εύναι ϋνασ int αριθμόσ, ϊρα ϋχει 32 bit ςε όλα τα
ςύγχρονα pc. Επειδό οι καταςτϊςεισ μασ όμωσ εύναι αρκετϋσ παραπϊνω
(ςυνολικϊ όλεσ οι πιθανϋσ) κϊνουμε όλη την παραπϊνω διαδικαςύα για να
παρϊγουμε και ϋναν δεύτερο zobrist αριθμό. Δημιουργούμε νϋουσ τυχαύουσ
πύνακεσ για αυτό τον αριθμό. Το να ϋχουμε ακριβό διαφοροπούηςη τησ κϊθε
κατϊςταςησ από ϊλλεσ, χρειϊζεται αν θϋλουμε να κϊνουμε ϊμεςο return value
από το hash table και ϊρα πρϋπει να εύμαςτε ςύγουροι ότι θα κϊνουμε ςωςτό
τιμό return, και όχι την τιμό για κϊποια ϊλλη κατϊςταςη που ϋτυχε να ϋχει ύδιο
zobrist αριθμό.
Επειδό για να δημιουργόςουμε ϋναν zobrist αριθμό, πρϋπει να
διαπερϊςουμε όλο τον πύνακα, αποφαςύςαμε ότι εύναι καλύτερο να τον
διαδύδουμε προσ τα κϊτω μϋςω τησ do και τησ undo. Έτςι, όταν βλϋπουμε
κϊποιο flip με την doMove, κϊνουμε κατευθεύαν τα κατϊλληλα xor ςτουσ zobrist
αριθμούσ μασ, και ϋτςι δεν χρειϊζεται να ξαναπερϊςουμε όλον τον πύνακα.
Επύςησ, όταν καλεύται η undo, επιςτρϋφουμε την παλιϊ τιμό του zobrist
αριθμού. Το hash table μασ ϋχει μϋγεθοσ δϋκα εκατομμύρια, και πιϊνει χώρο
ςτην μνόμη ram ύςο με 200ΜΒ. Παρόλο που χρειϊζεται τόςο πολλό μνόμη ram
ανεβϊζει κατακόρυφα την απόδοςη του προγρϊμματοσ.
Move Ordering:
Για να ϋχει πολύ καλϊ αποτελϋςματα το α-β pruning, πρϋπει να ϋχουμε
ϋνα καλό move ordering , ώςτε να προκαλεύται γρόγορα cutoff. Οπότε, αφού
ϋχουμε κρατόςει τιμϋσ ςτο hash table για καταςτϊςεισ που ϋχουμε όδη εξετϊςει,
μπορούμε να τησ χρηςιμοποιόςουμε για να κϊνουμε ϋνα sort ςτισ κινόςεισ που
ϋχουμε τώρα. Η διαδικαςύα εύναι, αφού βρούμε όλεσ τισ κινόςεισ, και την
ςκακιϋρα την οπούα παρϊγουν αυτϋσ, βρύςκουμε ςτο hash table την τιμό που
ϋχουμε για αυτό την ςκακιϋρα (και τύποτα να μην ϋχουμε δεν υπϊρχει
πρόβλημα) και ύςτερα να κϊνουμε move ordering. Οι max κόμβοι, θϋλουν να
εξετϊςουν πρώτα τισ κινόςεισ που μεγιςτοποιούν το κϋρδοσ και αντύςτοιχα οι
min αυτϋσ που το ελαχιςτοποιούν. Οπότε οι κινόςεισ που όταν ςτο hash table
ςτην ςωςτό ςειρϊ, και όςεσ απϋμειναν, μπαύνουν με τυχαύα ςειρϊ ςτο τϋλοσ.
Έτςι ϋχουμε επιτύχει να κϊνουμε με μεγϊλη πιθανότητα γρόγορα cut off.
Iterative Deepening:
Έπρεπε να βρούμε κϊπωσ ϋναν τρόπο να αξιοποιόςουμε, όλον τον χρόνο
που μασ δύνεται ςτο παιχνύδι, ώςτε να μπορούμε να βλϋπουμε πιο βαθιϊ
ανϊλογα με τον χρόνο που ϋχουμε. Ο τρόποσ που ςκεφτόκαμε εύναι να
εκτελούμε iterative deepening, δηλαδό να ορύςουμε ϋνα χρονικό διϊςτημα ςτο
οπούο θα τρϋχουμε μύα αναζότηςη ςε ϋνα βϊθοσ και αν αυτό τελειώςει πριν τον
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χρόνο, να αυξϊνουμε το βϊθοσ κατϊ ϋνα και να ψϊχνουμε παρακϊτω. Με αυτόν
τον τρόπο, αξιοποιούμε ςχεδόν όλο το χρόνο που μασ δύνεται, χωρύσ να
βγαύνουμε εκτόσ χρόνου. Το διϊςτημα που αφόνουμε για ψϊξιμο ςε κϊθε κύνηςη
διαφϋρει ανϊλογα με το ςτϊδιο του παιχνιδιού. Στην αρχό το αφόνουμε για 2
second, το οπούο πολλϋσ φορϋσ παραβιϊζεται κατϊ πολύ, χωρύσ όμωσ να μασ
πειρϊζει. Για παρϊδειγμα, μπορεύ να ξεκινϊμε ςε βϊθοσ 7, να κϊνουμε 1 sec για
να επιςτρϋψουμε, μετϊ να πηγαύνουμε ςε βϊθοσ 8 και να κϊνουμε 20 second να
επιςτρϋψουμε. Στο τϋλοσ του παιχνιδιού μασ νοιϊζει να δούμε το τϋλοσ όςο πιο
νωρύσ γύνεται, οπότε ο χρόνοσ τον οπούο αφόνουμε για να ψϊξει, εύναι ο χρόνοσ
που μασ ϋχει απομϋνει δια δϋκα. Με αυτόν τον τρόπο καταφϋρνουμε να δούμε
αρκετϊ νωρύσ την νύκη, πρϊγμα που εύναι κατϊ πολύ υπϋρ μασ.

