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Sammanfattning
Whist är ett av världens genom tiderna mest omtyckta kortspel. Trots att det
har forskats mycket inom ämnet spelteori är whist till stor del fortfarande ett
outforskat område. I den här rapporten undersöks vilka metoder som skulle
kunna användas för att hitta en optimal strategi för whist.

Det visar sig att whist tillhör en grupp av spel som heter logiska spel. För dessa
spel finns existerande algoritmer som resulterar i ett optimalt spelteoretiskt
värde. De algoritmer som undersökts är minmaxalgoritmen och
alphabetaalgoritmen. Dessa två algoritmer gick att anpassa till whist. Den
relation i beräkningseffektivitet som finns mellan algoritmerna bibehölls också
efter anpassningen till whist.

Det går också att tänka sig att det finns metoder som, på ett bättre sätt än de
föregående algoritmerna, utnyttjar kortspelets egenskaper för att nå ett optimalt
resultat. Några sådana alternativ diskuteras också i arbetet.

Det praktiska resultatet av de teoretiska undersökningarna var ett spel där de
anpassade algoritmerna implementerades. Spelet finns publicerat på Internet på
adressen: http://130.236.215.125/exjobb. Den variant som finns tillgänglig på
adressen använder sig av Minmaxalgoritmen.
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Kapitel 1

�� ��������	
Spelteori är ett område som det har forskats en hel del inom på senare tid.
För sex år sedan lyckades den första datorn slå en världsmästare i schack.
Uppenbarligen sker det framsteg inom det här området av matematiken.[7]
Frågan är om det även går att göra algoritmer som är effektiva för kortspel. Går
det verkligen att i alla lägen spela ett kortspel optimalt? Hur skulle en sådan
algoritm se ut? Detta är några av de frågor som kommer att få sitt svar genom
detta arbete och denna rapport.

�
�� ����
Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka om det för whist går
att utveckla algoritmer som räknar ut det spelteoretiska värdet, d.v.s. det
optimala antalet stick som vinns, för varje möjlig giv. Om sådana algoritmer
finns skulle dessa jämföras vad gäller beräkningssnabbhet. En del av arbetet
var också att försöka hitta förbättringar av de algoritmer som utvecklas för att
om möjligt öka snabbheten ännu mer.

Den praktiska delen av examensarbetet var att programmera ett spel som
använde de utvecklade algoritmerna för att spela whist optimalt.

�
�� ����������������	
I praktiken innebär detta syfte fyra olika problem eller områden att utforska.

1. Några olika algoritmer ska undersökas för att se om det med hjälp av
dem går att få ett optimalt resultat.

2. De funna algoritmerna ska sedan jämföras. I detta fallet så definieras
snabbhet som den tid det tar för programmet att från start räkna ut det
spelteoretiska värdet.

3. Några förbättringar av algoritmerna eller andra metoder för att lösa
problemet ska undersökas.

4. Ett program ska utvecklas som spelar whist optimalt.
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För att examensarbetet inte skulle bli för omfattande och ta för lång tid gjordes
vissa avgränsningar. En av de största avgränsningarna som gjordes var att
endast whist med full information för två personer undersöks. Om detta krav
skulle bortses ifrån skulle det bli ett helt annat examensarbete, med andra
svårigheter som till exempel hur slumpen tas med i beräkningen. Dessa
svårigheter behöver nu inte tas hänsyn till.

En annan avgränsning är att beräkningssnabbheten beräknas med hjälp av
tidtagarur. Detta blir ganska inexakt men ger ändå en bild av hur effektiv en
algoritm är. Här finns också en begränsning hos datorn att ta med i
beräkningarna. Alla beräkningar har gjorts på en dator med en 800 MHz
processor. Skulle beräkningarna göras på en annan dator skulle tiderna bli
annorlunda men sambanden de samma.

Programmet är skrivet i Java. Respondentens vana och skicklighet vad gäller
programmering i detta språk är liten. Därför kan det finnas begränsningar i
programmet som gör att beräkningen av det spelteoretiska värdet tar längre tid
än nödvändigt. Detta borde dock inte påverka slutresultatet då liknande
algoritmstruktur har använts i alla undersökta fall.

�
�� ��������������� ���� 
Metoden som har använts för att genomföra examensarbetet kan sägas vara
uppdelat i fyra delar.

1. Informationssökning vad gäller existerande algoritmer och dess
applicerbarhet på whist. Sökningen genomfördes både i böcker och på
internet

2. Modifiering av de funna algoritmerna för att passa de kriterier som
finns för whist.

3. Implementering av de modifierade algoritmerna med hjälp av Java
och integrering av dem i den existerande grafiken för att få ett
fungerande spel.

4. Undersökning med hjälp av det nu implementerade systemet för att se
vilka möjliga förbättringar som skulle kunna göras på algoritmerna.
Undersöka om det finns andra metoder att lösa problemet på.

Svagheter med metoden som använts är att den bygger på osäkra källor.
Mycket av informationen som hittats är tagen från Internet och
källhänvisningarna på de besökta sidorna har varit sparsam.

En annan svaghet kan vara att inte fler alternativ till algoritmer har undersökts.
När det blev klart  att de algoritmer som finns för logiska spel, med vissa
förändringar, fungerade även för whist undersöktes inte fler varianter.
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�
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Rapporten är skriven för att den som är intresserad av kortspel och lagom insatt
i de matematiska och programmeringstekniska detaljer som används ska förstå
resultat och arbetsgång. Lagom insatt innebär att läsaren bör vara
ingenjörsstudent.

�
$� %����� �
I kapitel 2 och 3 tas den teoretiska bakgrunden som behövs upp. Kapitel 2
innehåller teori både vad gäller kortspelet och programmeringen. I kapitel 3
beskrivs grundligt de ursprungliga algoritmerna som hittades. Kapitel 4 tar upp
de modifierade algoritmerna och deras funktion. Här görs också en jämförelse
mellan de funna algoritmerna. I kapitel 5 görs en grundlig genomgång av hur
algoritmerna implementerades. Det beskrivs också hur de integrerades i det
existerande programmet för att skapa ett spel som spelar whist optimalt. I
kapitel 6 diskuteras några förbättringar av algoritmerna och andra metoder för
lösningen av problemet. Kapitel 7 är en avslutning där viss diskussion sker av
de resultat som framkommit.
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Kapitel 2

�� &������� ��� 	����
Examensarbetets bakgrundsforskning är i princip uppdelat på fyra delar, som
alla måste ingå för att det ska gå en röd tråd genom rapporten. Dessa fyra delar
är:

1. Spelet whist, dess funktion och regler
2. Spelets koppling till de logiska spelen
3. Programmeringstekniska detaljer
4. Algoritmerna som använts.

Dessa fyra delarna kommer nu att presenteras för att ge en grund till den
implementering som gjorts och de resultat som nåtts. Algoritmerna utgör ett så
omfattande område så de redovisas under ett eget kapitel.

�
�� �#�������� 	����������� ����
Det behövs en mer ingående genomgång av spelet whist för att få grepp om hur
en algoritm skulle kunna utformas och hur ett spel kan implementeras som
använder sig av algoritmerna.

�
�
�� '������� ��� 	����
Whist har i sin tidigaste form, whisk, varit känt ända sedan 1600-talet. Från
början var det ett illa ansett spel som mestadels spelades på pubar och mindre
anständiga etablissemang. Under 1700-talet ökade spelets anseende drastiskt
och kom med tiden att bli ett av världens mest spelade kortspel. Än idag har
spelet status som Englands ”nationalkortspel”, tillsammans med cribbage. Till
Sverige kom spelet någon gång under 1700-talet. Vanligtvis spelas whist med
fyra spelare och det finns otaliga varianter av spelet. Dessa andra varianter får
läsaren lära sig själv. Den variant av spelet som används i detta exjobb är en
två personers whistvariant med öppna kort och utan några finesser.[1]
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Den variant av whist som har undersökts i detta examensarbetet är två
personers whist med full information, nedan kallat whist. Det har tidigare skett
forskning på ett specialfall av whist, den symmetriska varianten. Här är det
dock den asymmetrisk varianten, normalfallet, som undersöks.

Att spelet spelas med full information innebär att spelet spelas med öppna kort.
Det innebär i sin tur att de två spelarna under hela spelet kan se vilka kort
motståndaren har i sin hand. I och med att spelet spelas med full information
går det att för alla positioner i spelet veta hur nästa position ser ut om spelaren
väljer att spela ut ett visst kort. Om korten är slutna innebär det att du efter att
ett kort läggs ut inte vet hur den nya positionen ser ut.

Innan spelet börjar delas lika många kort ut till varje spelare. Spelet börjar med
att en av spelarna, i detta fallet slumpmässigt vald, lägger ut ett valfritt kort.
Spelaren i tur svarar sedan på utspelet med ett av sina egna kort. Vinnaren av
sticket lägger sedan ut sitt nästa kort. Utspelaren får alltid lägga ut valfritt kort.
Svararen har däremot vissa restriktioner. Svararen måste nämligen om det är
möjligt följa färg. Om inte det är möjligt får ett valfritt kort sakas. Ett stick
vinns av den spelaren som har lagt det högsta kortet, om svararen kunde följa
färg. Utspelaren vinner om svararen tvingas att saka. Spelarna försöker sedan
ta så många stick som möjligt. Den som har flest stick när spelet är slut har
vunnit.

figur 1.  Programmets grafiska utformning.

I programmet finns en extra finess som ger spelet en ytterligare dimension. Det
optimala antalet stick som går att ta finns givet, se figur 1. På det sättet blir inte
spelets syfte bara att försöka vinna. Syftet blir istället att försöka spela så
optimalt som möjligt. Det gäller att vinna med så mycket som möjligt eller att
förlora med så lite som möjligt.
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Whist tillhör en klass av spel som kallas logiska spel. För att tillhöra klassen
logiska spel måste ett spel uppfylla två kriterier:

1. Spelet måste kunna beskrivas med hjälpa av bestämda regler och
förutsättningar som gäller för båda spelarna.

2. Spelet måste spelas med full information. [6]

Som synes i stycke 2.1.2 uppfyller whist dessa kriterier. Det finns ytterligare
några kriterier som är vanligt förekommande bland de logiska spelen. Några av
de i detta fallet relevanta kriterierna är:

1. Spelet spelas av två spelare
2. Spelordningen alterneras mellan spelarna
3. En av spelarna måste vinna
4. Det finns ingen slump
5. Den som gör sista draget vinner

Om dessa fem kriterier plus några till är uppfyllda tillhör spelet de
kombinatoriska spelen. Det är dock så att de flesta logiska spel faller på något
av kriterierna. Ett spel som uppfyller alla krav är Go. Ett exempel på ett spel
som tillhör de logiska spelen men som faller på kriterierna för att vara ett
kombinatoriskt spel är schack. I schack går det att spela lika, remi, och på så
sätt faller kriterium nummer tre. Whist är också ett av de spel som bara tillhör
klassen logiska spel. Dels så läggs inte korten ut i alternerande ordning,
eftersom samma spelare kan svara och sedan efter vinst spela ut direkt.
Anledning till att detta tas upp är att det är viktigt att se att trots att schack och
whist bryter olika regler så tillhör de gruppen logiska spel.[2]

Anledningen till att det är viktigt att whist tillhör de logiska spelen är att det
finns fungerande algoritmer för hur en optimal strategi beräknas för denna
klassen. Bland annat finns det effektiva algoritmer för schack.

�
�� *+������������� ���	
Mycket forskning har gjorts inom spelteorin och även mer specifikt inom
området logiska spel. Mest forskning har gjorts på schack där stora framsteg
har gjorts och effektiva algoritmer existerar.

Det har också gjorts en del forskning inom området kortspel. På Linköpings
universitet har Johan Wästlund, min handledare och forskare på MAI, forskat
på en symetrisk och på en enfärgs variant av whist. Rapporten finns tillgänglig
för vidare utforskning [5]. För detta examensarbete är det dock forskningen
som gjorts runt schack och de algoritmer som utvecklats där som är bäst
applicerbar. Ett försök görs dock i kapitel sex att koppla Johan Wästlunds
forskning till detta arbetet.
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För förståelsen av algoritmernas uppbyggnad är det särskilt två fenomen som
behöver förklaras. Dessa är trädstrukturer och rekursion. Vad detta innebär
kommer att förklaras i följande stycken.

�
�
�� &������� ���
De algoritmer som används för att optimera spelen i klassen logiska spel utgår
från att spelet går att ställa upp i något slags trädstruktur, se figur 2. [6]

figur 2. En enkel trädstruktur.

Det som kallas för startposition i figuren är för whist positionen då inga kort är
utlagda. I varje nivå i trädet väljer sedan spelaren i tur, om det antas att de båda
spelar optimalt, att följa den gren till det barn som leder till det mest optimala
slutet. En förälder är en nod som har noder under sig i trädet. Med samma
terminologi fås att ett barn är en nod med en nod ovanför sig i trädet.

Det finns olika sätt att besöka noderna i ett sökträd. I dessa algoritmer används
en variant som kallas för djupförstsökning.[3] I denna form av sökning besöks
en nods barn från vänster till höger. Om ett barn i sin tur har barn besöks dessa
först. Det innebär att det första som sker är att sökningen söker sig ner till den
nod som är längst ner till vänster. De resterande noderna besöks sedan i
ordning nerifrån och upp och från vänster till höger. I fallet i figuren skulle
sökvägen bli:

-56.�567�56.�567�56.�56-56.�567!56.�567�56.�56-�

I varje nod händer alltså två saker:

1. Finns det barn till noden så besök dessa från vänster till höger.
2. Finns inga barn eller är alla barn besökta gå upp till föräldern. Om

ingen förälder finns är sökningen klar, då är startpositionen besökt för
sista gången.

�
�
�� -� ������
Det vanligaste i javaprogrammering är att programmen har en hierarkisk följd
av metodanrop. Det vill säga att metoder anropas i en viss bestämd
ordningsföljd som inte ändras för olika beräkningar. Ibland kan det dock vara
bra att en metod kan anropa sig själv. Ett sådant fall när det blir en fördel med
metoder som anropar sig själv är i hantering av trädstrukturer. [4]
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Allmänt kan sägas att rekursion är bra när likadan beräkningar behöver göras
många gånger i rad. Istället för att ha fler likadana metoder efter varandra kan
istället den enda metoden anropa sig själv.

Rekursion går till så att en metod anropar sig själv till dess att den når det så
kallade basfallet. När basfallet är nått returneras ett värde som sedan används
för att få svaret på den ursprungliga frågan. För att förklara detta närmare
kommer här ett kort exempel.

Ett av de enklaste fallen där rekursion är användbart är vid beräkning av
fakulteten av ett tal, se pseudokod 1. Fakulteten för talet tre innebär att tre
multipliceras med alla mindre positiva heltal, i detta fallet alltså två och ett. Det
som gör att rekursion passar för beräkning av fakultet är att fakulteten av ett tal
är talet multiplicerat med fakulteten för talet minus ett. Alltså kan metoden
anropas sig själv med det mindre talet till dess att basfallet (N = 0) är nått. Då
returneras värdet 1 som sedan kan användas för att bygga upp svaret från
botten.

Int Fakultet (int N) {
  if (N = 0) {
    return 1;
  }
  else{
    return N * Fakultet(N -1);
  }
}

pseudokod 1. Javaimplementering av fakultet med hjälp av rekursion.

Som sades i det föregående avsnittet används trädstrukturer i algoritmerna
vilket gör att rekursion är applicerbart. I en nod i ett träd är det alltid samma
sak som skall göras, se lista i avsnitt 2.3.1. Därför är det möjligt att i varje nod i
trädet låta metoden anropa sig själv med de noder som finns under. Basfallet i
trädet är när den lägsta nivån i trädet är nådd. Då kommer resultatet att
returneras för att sedan kunna bygga upp det optimala värdet som blir resultatet
i startpositionen. Ofta sker det en kontroll i varje nod där det bestäms vilket av
barnens värde som ska returneras till föräldern.

När det gäller de algoritmer som används i detta arbete kommer rekursionen att
vara korsvis. Det innebär att det är två olika funktioner som korsvis anropar
varandra. Hur de anropas beror på vilken av spelarna som vinner det givna
sticket.
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Kapitel 3

�� .��#���	���	���������
Med hjälp av den information som ovan har redovisats kommer de algoritmer
som undersökts att förklaras. Båda algoritmerna kommer först att förklaras på
ett översiktligt sätt för att sedan förklaras mer i detalj. De två undersökta
algoritmerna är minmaxalgoritmen, nedan kallad minmax och
alphabetaalgoritmen, nedan kallad alphabeta. Alphabeta är en utvidgning av
minmax så därför kommer minmax att förklaras först.

�
�� �����+��	�������
Minmax använder sig av den trädstruktur och den sökmetod som redovisades i
avsnitt 2.3.1. Den utnyttjar också rekursion. För att få en bild av algoritmens
funktion kommer här en översiktlig förklaring.

�
�
�� %����� �
Utgångspunkten för minmax är frågan: Vilken väg ska spelaren, vars tur det är,
välja i trädet för att nå det bästa slutresultatet. Det sista som händer innan
algoritmen är klar är att spelaren som ställde den givna frågan väljer det av
barnen till grundpositionen som ger det bästa resultatet.

För att ta ett exempel går det att tänka sig ett antal stora säckar. I varje säck
finns ett antal julklappar. Motståndaren får välja vilken julklapp du får och du
får välja vilken säck julklappen tas ifrån. Du vill naturligtvis ha en så bra
julklapp så möjligt. Din motståndare som är elak vill att du ska få en så dålig
julklapp som möjligt. Tillsammans tittar ni igenom säckarna. I varje säck ser
du efter vilken som är den sämsta julklappen. Motståndaren kommer nämligen
att ge dig den sämsta julklappen i den säck du väljer. Du väljer sedan ut den
säck som jämfört med de andra säckarna har den bästa sämsta julklappen. Det
innebär att du har valt den bästa tillåtna julklappen.
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Exemplet ovan skulle kunna representeras av ett träd med två nivåer. Oftast
innehåller trädet fler nivåer och då blir det lite mer komplicerat. Varje nivå i
det sökträd som söks igenom kan sägas tillhöra en av spelarna. Vi har en
spelare som vill maximera, max, och en spelare som vill minimera, min, därav
algoritmens namn. I detta arbete är konventionen den att för varje stick som
vinns av max får max ett poäng. Min får aldrig poäng själv men hindrar istället
max från att få poäng genom att vinna. Det ger att ett bra resultat för max är att
få ett så stort resultat som möjligt och ett bra resultat för min blir då att få ett så
litet resultat som möjligt. I spelaren max nivåer i trädet ska max välja den nod
som ger det största resultatet. Spelaren min ska på sina nivåer välja den nod
som ger det minsta resultatet, se figur 3.

figur 3. Ett träd där minmaxalgoritmen har använts. Fyrkant är max. Cirkel är min. Tjock linje
leder till det barn som väljs i varje nod.

�
�
�� &� ��� ���� ������	
Den enklaste varianten av minmax är uppbyggd av tre olika metoder. De heter i
det här fallet, MinMax, Min och Max. En enkel variant av minmax skulle med
pseudokod kunna se ut som i pseudokod 2.

���������+/������#��01
    if (firstLead() == max)   
        return Max(depth);
    else                         
        return Min(depth);
} 
������+/������#��01
    int best = 0;
    if (depth <= 0)
        return Evaluate();
    GenerateLegalMoves();
    while (MovesLeft()) {
        MakeNextMove();
        val = Min(depth - 1);
        UnmakeMove();
        if (val > best)
            best = val;
    }
    return best;
} 
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�������/������#��01
    int best = 1000; 
    if (depth <= 0)
        return Evaluate();
    GenerateLegalMoves();
    while (MovesLeft()) {
        MakeNextMove();
        val = Max(depth - 1);
        UnmakeMove();
        if (val < best) 
            best = val;
    }
    return best;
}

pseudokod 2. En enkel version av minmax

Det första som händer när MinMax anropas är att, beroende vem som börjar,
antingen Min eller Max anropas. Det är i Min och Max som beräkningarna
sker. Min och Max är i princip samma metod fast Max maximerar och Min
minimerar. Eftersom de är så lika behöver bara Max förklaras.

Max anropas med det djup som trädet har, alltså hur många nivåer det finns.
Det är här djupförstsökningen kommer in i bilden. Max gör en lista i varje nod
av de tillåtna drag som kan göras från den positionen och sedan görs en
djupförstsökning över alla tillåtna drag. Så länge det finns tillåtna drag så går
den vidare ned i trädet tills den kommer till slutnivån, detta sker med korsvis
rekursiva anrop mellan min och max. Det är i den lägsta nivån som värdet av
den vägen som tagits beräknas. Värdet fås genom att en evalueringsmetod
anropas. Evalueringsmetoden beräknar hur många stick som har vunnits av
max och det blir värdet.

När värdet av en väg har beräknats returneras det upp till föräldern och jämförs
där med det hittills bästa resultatet. Om det nya resultatet är bättre så sätts bästa
värdet till  det nya värdet. Det bästa värdet returneras sedan upp genom trädet
tills det att det ursprungliga metodanropet returnerar det optimala värdet.

�
�
�� 2�� �����
Nackdelen med minmax är att den för stora träd kräver många rekursiva anrop.
Alla tillåtna kombinationer räknas igenom. Problemet är inte så stort när det rör
sig om en giv med fyra kort var, men om antalet kort ökas så att given
innehåller en hel kortlek så kommer det att ta lång tid att utföra beräkningarna.
De algoritmer som har implementerats i detta arbete klarar av att, inom rimlig
tid, beräkna givar med 14 kort.
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Alphabeta är en förbättring av minmax men bygger i stort på samma princip.
Även denna algoritm förklaras i två steg.

�
�
�� %����� �
Även alphabeta kan förklaras med hjälp av julklappssäckarna. Det är samma
utgångspunkt. En spelare får välja säck och den andra väljer vilken sak som
väljs. Valprocessen börjar på samma sätt med att den första säcken genomsöks
och den sämsta saken väljs ut. Skillnaden mot minmax är att när nästa säck
undersöks så finns den värsta saken ur första säcken kvar i minnet. Så länge de
julklappar som plockas ur den andra säcken är bättre än den sämsta ur första
fortsätter sökningen. Så fort en julklapp dyker upp som är sämre än den sämsta
julklappen i första säcken avbryts sökningen. Eftersom denna säcken nu är
sämre än den förra behöver resten av julklapparna inte undersökas då spelaren
inte kommer att välja den säcken. Istället fortsätter sökningen i nästa säck där
samma sökprocedur används.[9]

Det är alltså två saker som skiljer alphabeta från minmax. Dessa är:

1. Det sämsta resultatet hittills skickas vidare med algoritmen.
2. Det sker en kontroll som undersöker om det nya resultatet är sämre än

det sämsta hittills. Om så är fallet avbryts sökningen i den nuvarande
säcken och nästa säck undersöks.

�
�
�� &� ��� ���� ������	
Alphabeta är uppbyggd på samma sätt som minmax med tre olika metoder,
AlphaBeta, Max och Min. En variant av alphabeta kan med pseudokod se ut
som i pseudokod 3.

������#��3���/������#��01
    if (firstLead() == max)   
        return Max(depth, alpha, beta);
    else                         
        return Min(depth, alpha, beta);
} 
������+/������#��4���#��4�����01
    if (depth <= 0)
        return Evaluate();
    GenerateLegalMoves();
    while (MovesLeft()) {
        MakeNextMove();
        val = Min(depth – 1, alpha, beta);
        UnmakeMove();
                 if (val >= beta)
                       return beta;
        if (val > alpha)
            alpha= val;
    }
    return alpha;

                      } 
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�������/������#��4���#��4�����01
    if (depth <= 0)
        return Evaluate();
    GenerateLegalMoves();
    while (MovesLeft()) {
        MakeNextMove();
        val = Max(depth – 1, alpha, beta);
        UnmakeMove();
                   if (val <= alpha)
                       return alpha;
        if (val < beta) 
            beta = val;
    }
    return beta;
}

pseudokod 3. En enkel variant av alphabeta.

De två skillnaderna mellan minmax och alphabeta leder i praktiken till två
ändringar. Min och Max anropas med två extra argument, alpha och beta. Beta
är det största resultat som min är garanterad att få, alltså inget resultat större än
beta kommer att tas hänsyn till. Alpha är det minsta värdet min kan hoppas få
mot en motståndare som spelar optimalt, inga värden mindre än alpha kommer
att returneras. Så som julklappsexemplet beskrevs i föregående avsnitt beskrevs
det utifrån mins synvinkel. Därför förklarar jag här hur min fungerar. Max
fungerar på motsvarande sätt fast max vill maximera resultatet. [8]

Liksom i minmax undersöks i varje nod om det finns några tillåtna drag från
noden och dessa söks igenom med djupförstsökningen som har beskrivits
tidigare. I varje nod undersöks också om det givna värdet är mindre än det
bästa sämsta från föregående nod i samma nivå, för min är det alpha. Om
resultatet är mindre så returneras alpha vilket betyder att vi har hittat en sämre
julklapp och därför inte behöver besöka resten av de tillåtna barnen. Beta är
den sämsta julklappen hittills i nuvarande säck. Om ett resultat uppnås som är
större än beta bortses det ifrån eftersom det inte gör någon skillnad för
slutresultatet. Om däremot ett resultat uppnås som är mindre än beta så sätts
beta till det nya värdet.

Den kod som har beskrivits här är ett slags pseudokod. För att få den att
fungera är det fler saker som måste ändras. Dessa saker diskuteras i kapitel 4
och 5.

�
�
�� 2�� �����
Att fördelarna effektivitetsmässigt med att använda alphabeta är stora verkar
kanske givet men effektiviteten beror till viss del till i vilken ordning som
noderna söks igenom. Om det värsta resultaten alltid söks först så blir
alphabeta reducerat till en vanlig minmaxalgoritm. I genomsnitt bör dock
alphabeta ha en komplexitet på ca O(√n) där n är det totala antalet noder mot
minmax som har O(n). Det innebär att √n noder i genomsnitt behöver besökas
medan i minmax alla noder måste besökas. [4]
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Kapitel 4

�� 5����#���������	���������
Det är i princip två saker som skiljer de nya algoritmerna från de ursprungliga.
Skillnaderna är:

1. Det som returneras ska, i de nya algoritmerna, inte vara det optimala
spelteoretiska värdet. Algoritmen ska istället returnera vilket kort som
ska läggas ut för att det optimala spelteoretiska värdet skall nås.

2. Eftersom det i whist fungerar så att en spelare kan lägga ut två kort i rad
så behöver algoritmen modifieras så att detta tillgodoses.

Punkt 2 är den skillnad som påverkar algoritmens utformning mest.
Skillnaderna påverkar minmax och alphabeta på likartade sätt men båda fallen
kommer ändå att förklaras. Fokus kommer dock att ligga på minmax. I detta
kapitel förklaras på ett överskådligt sätt hur algoritmerna har förändrats för att
fungera för whist. De likheter som finns kvar kommer också att nämnas
kortfattat samt en jämförelse mellan algoritmerna för att se hur relationen
mellan dem har förändrats. I kapitel 5 förklaras mer detaljerat hur algoritmerna
implementerades.

�
�� �����+�6��(����
De två punkterna i föregående avsnitt kommer nu att förklaras var för sig.
Spelarna min och max kallas nedan för north och south för att följa
implementationens konvention.

�
�
�� 5����#������� �����
När det gäller kortspel är det inte alltid viktigt att veta hur många stick det går
att ta. Det som är viktigt att veta är vilket kort som ska läggas ut för att nå bäst
resultat. Detta ändrar inte på algoritmens funktion men det påverkar hur
algoritmen appliceras på problemet. I princip är det bara i översta nivån i trädet
som det blir skillnad. Översta nivån är det första kortet som läggs ut och
spelaren i tur vill ju veta för vilket kort i den nivån som resultatet blir bäst. Det
innebär att det optimala resultatet för varje kort måste sparas undan för att
sedan kunna jämföras med övriga kort. Det kort som då har bäst resultat
returneras som svar.
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Skillnaden är alltså att resultaten inte skickas vidare till nästa kort, nästa nod i
trädet. För att ta julklappssäcken som exempel igen är det som att den valda
julklappen plockas ut ur varje säck och sparas undan som den säckens
bästa/sämsta julklapp. Efter att alla säckar är genomsökta väljs den sparade
julklapp som ger bäst resultat och då vet man att säck x är det som ger det
optimala resultatet.

Det betyder egentligen att för varje kort i första nivån sker en separat
minmaxsökning. För övriga nivåer är det det spelteoretiska värdet som
returneras.

�
�
�� &�"� ���������������������#�����
Eftersom spelets regler är sådana att den spelare som vinner lägger ut går det
att få en situation där två kort i rad läggs ut av samma spelare. Om north lägger
ut och south svarar med ett kort som ger vinst är det south som ska lägga ut.
Det betyder att det inte går att använda sig av de strikt korsvisa rekursiva
anropen som används i de ursprungliga algoritmerna. Detta ger som resultat att
algoritmen måste ändras på två sätt.

1. Istället för att titta på ett utspel i taget måste vi titta på ett helt stick.
2. Anropen kommer att bero på vem som vann senaste sticket.

I den här varianten av algoritmen går det inte att sätta ett värde på en position
där en spelare har lagt ut men inget svar har kommit. Här skiljer sig spelet från
till exempel brädspel där värde ofta sätts på rutorna. Därför kan alla positioner
ges ett värde i brädspel. I whist är det bara när ett stick är klart som det är
möjligt att bestämma vad som kommer att hända härnäst. Därför beräknas två
nivåer i trädet samtidigt. I beräkningen sker både en max- och en
minundersökning. Om det är north som ska välja värde så får south välja det
minsta värdet som något av barnen returnerar. North uppgift blir sedan att
maximera resultatet vilket innebär att om det värdet som south returnerar är
större än det största north har hittills blir det nya värdet det bästa värdet. Om
värdet istället är mindre så bryr inte north sig om det värdet och det förra
värdet returneras. Det blir likadant fast tvärtom för south.

De rekursiva anropen sker som sagt inte strikt korsvis utan det beror på vem
som vinner varje stick. I algoritmen måste det därför finnas en kontroll som ser
efter vem som vann. Den kontrollen bestämmer sedan vilken metod som ska
anropas. Om north vann senast är det från metoden Max anropet sker. Om
north vinner även nästa stick anropas Max rekursivt igen men om south vinner
så anropas Min och vi får ett korsvist rekursivt anrop.

�
�� ��#�������6��(����
Alphabeta påverkas i princip likadant som minmax av förändringarna. Samma
regler gäller här så därför kommer det bästa kortet att väljas i stället för det
optimala värdet. Problemet med att det går att lägga två kort i rad finns även
för alphabeta och lösningen av det skiljer sig egentligen bara i
implementationen.
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Jämförelse av de två algoritmerna genomfördes som tre olika test. De tre testen
bestod av tio slumpmässiga givar som testades på båda algoritmerna. Det
gjordes för åtta, tio och tolv kort. Sedan togs ett genomsnitt av dessa tio givar
och detta antogs vara den genomsnittliga tiden det tog för att räkna ut det
spelteoretiska värdet för en giv, givet antalet kort. Anledningen till att inga
större givar än 12 korts givar testades var för att vid test med minmax för 14
kort tog beräkningen över hundra sekunder vilket inte kan anses vara
acceptabelt i ett spel. Beräkningen avbröts efter hundra sekunder så ett exakt
resultat finns inte för 14 kort.

Tidsangivelserna blev väldigt osäkra eftersom tiden togs med tidtagarur men
resultatet visar ett ungefärligt samband mellan de två algoritmerna. Resultatet
redovisas nedan i en tabell.

������ ���8��	����� �����+ ��#������
9� ��� 0,62 s 0,49 s
�:� ��� 1,45 s 1.1 s
��� ��� 6,9 s 4,9 s

Tabell 1. Sambandet mellan minmax och alphabeta

Sambandet verkar tyda på att alphabeta är mer effektiv än minmax och på att
det för fler kort blir en procentuellt större förbättring med alphabeta ju fler kort
given innehåller. Det resultatet stämmer med sambandet mellan de
ursprungliga algoritmerna. För att kunna dra någon slutsats om sambandet är
√n skulle mer exakta försök behöva göras.
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Kapitel 5
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I detta kapitel kommer de två algoritmerna att förklaras i detalj. För att se
algoritmernas kod se bilagorna A och B. Likheterna mellan hur alphabeta och
minmax implementerades är stora så bara de delar som skiljer sig kommer att
tas upp i avsnittet om alphabeta. Det sista avsnittet handlar om hur
algoritmerna integrerades i spelet och hur spelet fungerar. För att få en bra
översikt över kapitlet bör bilagorna användas då vissa användningar av
variabelnamn och metoder kan verka oklara annars.

!
�� �����+��	�������
Som beskrivits innan består minmax av tre metoder, MinMax, Min och Max.
Min och Max kommer nedan att kallas northMove() respektive southMove().
Det visar sig att det behövs en fjärde metod för att implementationen ska bli
smidig. Den metoden heter southMoveAnswer() och den anropas när south
lägger ut första kortet i ett stick. Varför det behövs en fjärde metod förklaras i
avsnitt 5.1.1. De fyra metoderna kommer nu i tur och ordning att beskrivas.

!
�
�� �����+/0
Minmax() är initieringsmetoden för algoritmen, se bilaga A. I den här metoden
bestäms vilken av de tre andra metoderna som ska anropas. Vilken metod som
anropas beror på två kriterier. Det första kriteriet är en variabel, firstLead, som
bestämmer vilken av spelarna som ska börja. Den sätts slumpvis i
initieringsfasen. Det andra som anropet är beroende av är anledningen till
anropet. Om firstLead är south kan antingen southMoveAnswer() eller
southMove() anropas. Vilket som anropas beror på om anropet görs för att
beräkna det optimala värdet eller om det optimala kortet ska sökas. Innan
själva spelet börjar beräknas nämligen vilket resultat som är optimalt och det
redovisas sedan i spelet så att spelaren vet vad den bör uppnå. Datorn kan inte
ta för givet att south alltid spelar optimalt därför behövs det en extra metod för
att i varje stick kunna se vilket som är det optimala kortet att lägga i den
positionen.

När dessa kriterier är kontrollerade anropas den metod som kriterierna har
bestämt och efter beräkningen av algoritmen returneras resultatet. Minmax()
ger ett tal som resultat. Talet är index för det kort som ska läggas ut.
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NorthMove()är den maximerande metoden och southMove() är den
minimerande metoden, se bilaga A. NorthMove() och southMove() är
uppbyggda på samma sätt så det räcker med att förklara den ena. Här är det
northMove() som förklaras.

NorthMove() är uppbyggd av två for-loopar. En yttre som går igenom den
maximerande spelarens kort och en inre som går igenom den minimerande
spelarens. Utanför den yttre loopen sätts en variabel, bestOuter, som är det
bästa resultatet för north. Utanför den inre loopen sätts variabeln bestInner,
som innehåller souths bästa resultat. Den variabel som håller reda på det
nuvarande resultatet heter val.

Det finns om reglerna följs vissa kombinationer av kort som inte är tillåtna så
efter att ett kort har valts ut i varje loop sker en kontroll av om det är ett tillåtet
stick. Ett otillåtet stick skulle kunna vara att south försöker svara med ett
hjärter på en ruter fast han har hjärter på handen. Om ett stick är otillåtet testar
algoritmen tills den hittar ett tillåtet och inga beräkningar sker. Om det däremot
är en tillåten kombination räknas den variabel som innehåller hur många stick
som har spelats upp. Efter det kommer kontrollen av vem som vann sticket.
Beroende på vem som vann sticket sker ett rekursivt anrop till den korrekta
metoden och vem som vann sparas undan i en array(). Varje metod returnerar
en integer som sparas undan i variabeln val.

De rekursiva anropen sker sedan ända tills det att alla kort är utspelade. Då sker
det sista anropet och det ända som händer då är att evaluate(), se bilaga C,
anropas. Den räknar ut hur många stick north vann och returnerar resultatet.
Säg för enkelhetens skull att resultatet blev 3. Det innebär att val är lika med 3
och val jämförs med bestInner för att se om 3 är bättre för south än tidigare.
Om så är fallet sätts bestInner till 3. Nu är en möjlig spelväg klar men det kan
finnas fler så den inre loopen fortsätter att söka efter tillåtna kombinationer till
dess att det inte finns några fler barn till den nuvarande noden. Då är den inre
loopen slut och bestInner jämförs med bestOuter för att north ska maximera
resultatet. Om bestOuter tidigare var mindre än 3 är bestInner en förbättring
och bestOuter sätts till bestInner. Resultatet sparas undan i en array, bestArray
som innehåller det bästa resultatet hittills för det kort som först lades ut. När
den yttre loopen är klar, vilket i nedersta nivån är samtidigt som inre loopen är
klar, returneras bestOuter och vi får i nästa nivå att val är lika med 3. Denna
procedur gås igenom tills det att alla tillåtna kombinationer har gåtts igenom.

När sista kombinationen har kollats innehåller bestArray det bästa värdet som
varje kort kan ge. Här anropas en metod som beräknar vilket av korten som ger
bäst värde och northMove() returnerar det kortets index till minmax().

SouthMove() fungerar likadant som northMove() förutom att den yttre loopen i
southMove() är minimerande och den inre maximerande.
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När det spelteoretiska värdet beräknas innan spelet har börjat tas det för givet
att båda spelarna spelar optimalt. Så behöver dock inte vara fallet. En spelare
som spelar spelet för första gången kan mycket väl misslyckas någonstans
under spelets gång. Därför kan inte north, om det är souths tur att leda, veta vad
som är optimalt att lägga förrän south har lagt ut sitt kort. Det är detta
southMoveAnswer(), se bilaga A, är till för.

SouthMoveAnswer() har i princip samma funktion som southMove(). Den
stora skillnaden är att den yttre loopen har reducerats till att vara bara ett kort
nämligen det av south valda kortet. Det som då undersöks är vilket av norths
kort som ger det optimal resultatet. Detta sparas sedan undan i en separat array
som norths optimala kort sedan plockas ur.

!
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Alphabeta är som beskrivits tidigare väldigt lik minmax. De består båda av fyra
olika metoder. Minmaxmetoden är utbytt mot alphabetametoden, se bilaga B,
men den har precis samma funktion. Det är i de andra metoderna som
skillnaderna finns, här beskrivs dock bara northMove(), se bilaga B. Det som
skiljer minmax för whist från den ursprungliga algoritmen skiljer sig också i
fallet med alphabeta. De övriga metoderna finns också i bilaga B.

Till exempel så är det så att istället för att det bara finns en alpha och en beta så
finns det också en alphaPrim och en betaPrim. Det motsvarar i Minmax fallet
att det finns både en bestInner och en bestOuter istället för bara en best. Alpha
och beta gäller för den yttre loopen och alphaPrim och betaPrim gäller för den
inre. AlphaPrim och betaPrim har samma funktion som alpha och beta i den
ursprungliga algoritmen. Efter det att den nedersta nivån i trädet har nåtts och
resultatet har returnerats till val så är det första som händer att val jämförs med
alphaPrim. Om val är mindre än alphaPrim returneras alphaPrim direkt. Om
val inte är mindre undersöks istället om val är mindre än betaPrim. Om val är
mindre sätts betaPrim till val. När den inre loopen är slut jämförs betaPrim med
alpha för att se om det som är bäst för south även är bäst för north. Om så är
fallet sätts alpha till betaPrim. Det som händer därefter är samma som i
minmax. SouthMove() och southMoveAnswer() ändras på samma sätt som
northMove().

!
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Spelet består i princip av fyra olika delar. Dessa är

1. Algoritmen
2. Initieringsfasen
3. Hur datorn svarar på et utlagt kort och hur den lägger ut kort.
4. Grafiken.

Den första punkten har förklarats utförligt ovan och den sista punkten är inte
intressant för det här exjobbet. Det kan dock nämnas att grafiken fanns från
början så den är inte utvecklad som en del av arbetet.
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För att få en liten inblick i hur spelet är konstruerat och hur algoritmerna är
integrerade i spelet kommer här en kort beskrivning av de två mellersta
punkterna. Ett flödesschema för spelet finns i bilaga D.

!
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Med initieringsfasen menas den del där det bestäms vilka kort som ska spelas
och vem som ska börja lägga ut. Initieringsfasen består av en metod som heter
distribute(), se bilaga C. distribute() i sin tur har fyra byggstenar. De
byggstenarna är:

1. Initieringen av de publika variabler och arrayer som används i
algoritmen.

2. En slumpgenerator som genererar ett tal mellan noll och ett som
bestämmer vilken spelare som ska börja lägga ut.

3. En slumpgenerator som slumpar fram vilka kort som ska ingå i given
och vilken spelare som ska få vilka kort.

4. En metod som sparar de valda korten i en array, deal, för att det ska
vara smidigt att hantera de valda korten som en giv. Den sorteras med
norths kort först och efter dem souths.

I initieringen ingår också initieringen av grafiken som inte kommer att
diskuteras här.

!
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Spelet fungerar på det sättet att för varje stick anropas algoritmen en gång för
att få det optimala kortet att spela ut i den positionen som spelarna befinner sig
i. Som sagt är det inte säkert att south spelar optimalt och därför kan en
position uppnås som inte var optimal från början. Det går dock inte att hamna i
en position som ger ett sämre resultat för north eftersom datorn, om algoritmen
är rätt programmerad, alltid lägger ut det optimala kortet. Detta är anledningen
till att algoritmen måste anropas för varje stick. Eftersom given för varje stick
innehåller färre kort än tidigare så är det den första beräkningen som är den
tidsmässigt begränsande och det är därför inte ett problem att det sker ett
algoritmanrop i varje stick.

Varje gång north ska lägga ut det första kortet i ett stick anropas metoden
makeLead(), se bilaga C. MakeLead() har till funktion att se till så att north
lägger ut det optimala kortet. Det gör den genom att anropa algoritmen som
returnerar kortet som ska läggas ut. Sedan sätts variabeln för att ett nytt stick
har påbörjats och det kortet som las ut tas ur spel. När detta är gjorts sätts
datorn i vänteläge och den gör ingenting förrän south har lagt ut ett svarskort.
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Om det istället är south som lägger ut det första kortet så försätts datorn i ett
svarsläge efter det att kortet lagts ut. När datorn är i svarsläge anropas metoden
makeResponse(), se bilaga C, vars uppgift är att se till så att north svarar med
det optimala kortet. Här anropas algoritmen på samma sätt som ovan och det
optimala kortet returneras. Eftersom det här är tal om att sticket blir komplett
måste det kontrolleras vilken spelare som vann sticket. Om north vann sticket
anropas makeLead() direkt och nästa kort läggs ut. Om south vann försätts
datorn i vänteläge igen för att vänta på att south ska lägga ut första kortet i
nästa stick. Det kan också vara så att det kortet som north lägger ut är det sista
kortet i given. Om så är fallet försätts datorn återigen i vänteläge. South kan nu
välja om en ny giv ska ges eller om samma giv ska delas ut en gång till.

Det finns fler delar i programmet som behövs för att spelarna ska kunna lägga
ut kort. Till exempel måste south, även om han kan spela på ett sätt som inte är
optimalt, lägga ut ett kort som är tillåtet. Men dessa delar ger inte så mycket
extra information så därför beskrivs de inte i detta arbetet.
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Kapitel 6
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I detta avsnitt diskuteras först vilka förbättringar som skulle kunna göras vad
gäller algoritmerna och deras implementation. Efter det diskuteras några idéer
om hur man kan utnyttja spelets egenskaper för att erhålla ett optimalt resultat
utan att använda algoritmerna.

$
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Eftersom alphabeta är en förbättring av minmax är det bara förbättringar av
alphabeta som diskuteras här.

En förbättring som kan genomföras har att göra med det som nämndes i avsnitt
3.2.3. Nämligen att alphabetas snabbhet beror till stor del av i vilken ordning
de tillåtna kombinationerna söks igenom. Det är bra för snabbheten om
sökningen avbryts så fort som möjligt. Därför kan någon slags heuristisk
sökning användas för att göra en kvalificerad gissning vilket kort som kommer
att ge det bästa resultatet. Det kortet som gissas vara det bästa sätts sedan först i
sökningen. Hur denna heuristiska sökning skulle se ut diskuteras inte här. Det
skulle kunna vara en intressant fortsättning att se hur mycket det går att
förbättra alphabetas snabbhet med hjälp av en sådan gissningsprocedur.

En annan förbättring skulle kunna vara att spara in resultatet av en position i en
tabell. Då om denna position skulle komma igen behöver inte hela beräkningen
ske igen. Nackdelen med detta är att tabellen efter ett tag kan bli så stor att
sökningen i tabellen tar lång tid. Utan att kunna bevisa det är det dock troligt
att om en effektiv sökalgoritm används för tabellsökningen så ger den en
förbättring i snabbhet. För att öka tabellsökningens snabbhet kan något slags
associationsförmåga införas hos algoritmen så att den känner igen olika
kombinationer och kan jämföra dessa med existerande och se om de är
ekvivalenta. Ett exempel skulle kunna vara om north har hjärter tio och fem
medan south har hjärter nio och sex. Om algoritmen hade associationsförmåga
kunde den då se att detta var lika med att north har hjärter ess och knekt medan
south har kungen och damen. Detta skulle förmodligen förkorta
tabellsökningens tid ytterligare.
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 Som alltid påverkas algoritmens funktion och snabbhet av hur effektiv den
programmerade koden är. Här finns några förbättringar som skulle kunna göras
utan större problem.

Så som algoritmerna är implementerade nu används arrayer till att spara allt i.
Det är inte otänkbart att om mer effektiva datastrukturer användes skulle
snabbheten kunna ökas. Ett exempel är arrayen saved där de spelade korten
sparas för att veta vilket som var det första kortet som spelades ut. Om en stack
hade använts för att göra detta istället för en array hade flera beräkningar
sluppits. Hur stor skillnad det skulle göra i tid är dock svårt att uppskatta.

En annan förbättring som kan göras gäller på vilket sätt det optimala kortet
väljs ut. Det händer ibland att det är flera kort som ger ett optimalt resultat. För
tillfället väljs alltid samma kort av de som ger bäst resultat. Detta gör spelet lite
enformigt. Här skulle något slags slumpgenerator kunna införas för att inte
spelet ska bli förutsägbart.
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För en hel del kombinationer går det att bestämma det optimala resultatet direkt
utan att behöva räkna igenom alla tillåtna varianter först. Några sådana
kommer att beskrivas i det här avsnittet. Till sist kommer också ett försök att
göras för att koppla ihop lösningen av whist med lösningen av den
symmetriska varianten av whist.
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En variant av hur ett optimalt resultat kan nås har redan beskrivits i avsnitt 6.1.
Där beskrivs hur en tabell med alla möjliga kombinationer sparas så att om
nästa gång en likadan giv kommer upp kan tabellen sökas igenom utan att
algoritmen anropas. Algoritmen måste dock ha anropats en gång för att kunna
spara resultatet i tabellen.

Det finns givar vars spelteoretiska värde kan bestämmas direkt utan att någon
gång anropa algoritmen. Det beror på en kortleks uppdelning i färger(hjärter,
spader, ruter och klöver) och på att de är ordnade i en strikt ordningsföljd från
två upp till ess. Det finns tre möjliga sorters givar där resultatet är givet bara på
grund av färger eller nummer. De givarna är:

1. De båda spelarna har kort i olika färg.
2. En av spelarna har i alla färger bara högre kort än motspelaren.
3. En kombination av de båda tidigare

I dessa tre fall är resultatet endast beroende på vilken av spelarna som börjar.
Därför kan programmet tillåta att alla kort läggs ut i valfri ordning utan att det
sker en beräkning vilket kort som ska läggas först. Antingen vinner north alla
stick eller så vinner south alla stick.
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En annan intressant idé, som jag inte kan bevisa att den stämmer, är frågan om
det alltid är optimalt att först lägga ut de kort som är i en färg som motspelaren
inte har. Det skulle i så fall innebära att det gick att minska ner antalet
beräkningar med så många gånger som den som börjar har kort i ensamma
färger. I princip är det som diskuterades ovan ett specialfall av detta fallet.
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Symmetrisk whist är en variant av whist där båda spelarna i varje färg har lika
många kort. Detta är en situation som även kan uppkomma i vanlig whist. I
dessa fall kan den metod som har utvecklas av Johan Wästlund för lösning av
symmetrisk whist användas.

Det som är mer intressant är om det är möjligt att se alla givar som i grunden
symmetriska. De kort som hamnar utanför symmetrin skulle då kanske räknas
som ett slags bonuskort. Detta skulle kunna vara ett intressant examensarbete i
sig. Tyvärr fanns inte tid för att fördjupa sig i den teorin.
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Kapitel 7
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I avslutningen kommer en diskussion att ske runt de resultat som har
diskuterats i tidigare kapitel och om hur syftet med arbetet har uppfyllts. Jag
kommer också att ge några rekommendationer hur detta arbete skulle kunna
fortsättas och till slut redovisa några allmänna kommentarer om arbetet ur en
mer personlig synvinkel

>
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De problem som ställdes upp i problemformuleringen har alla lösts.
Fungerande algoritmer hittades vilka efter modifikationer kunde användas till
whist. Algoritmerna jämfördes och gav ett samband som visar att de
ursprungliga algoritmernas förhållande bibehölls ungefärligt efter
modifieringen till whist. En annan metod borde ha använts för tidtagningen och
kanske kunde algoritmen ha kopplats bort från grafiken på något sätt för att få
mer korrekta resultat. Detta är svagheten i rapporten.

Det diskuterades också flera olika förslag till förbättringar av algoritmerna och
även andra metoder för att få ett optimalt resultat. Inga konkreta förslag till
implementation diskuterades men det kan vara en bra grund för fortsatt
forskning.

Ett spel implementerades också som utnyttjar de givna algoritmerna för att det
ska spela optimalt. Spelet finns publicerat på internet på adressen:
http://130.236.215.125/exjobb. Den variant av spelet som ligger på adressen
använder minmaxalgoritmen.
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Som nämnts i tidigare kapitel finns det en del intressanta frågor inom det här
området som inte har fått något svar i detta arbetet. Det är särskilt tre områden
som jag vill rekommendera fortsatta studier i.
Dessa tre områden är:

1. En undersökning av förbättringen av alphabeta med hjälp av
tabellhantering. Hur mycket kan alphabetas snabbhet ökas med denna
utökning?

2. Svara på frågan om det är optimalt att alltid lägga ut ett kort i en färg som
motståndaren inte har.

3. Försöka hitta en koppling mellan vanlig whist och den symmetriska
varianten.

Jag tror att dessa tre områden kan ge en utmaning till den som är intresserad av
optimeringslära och programmering.

>
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Det har varit ett mycket intressant och lärorikt arbete inte minst vad gäller hur
ett stort projekt ska genomföras. Jag har också fått insikt i grundläggande
koncept inom AI och optimeringslära, men framför allt har jag fått sätta mig
djupare in i Java och dess svårigheter.

När jag planerade hur jag skulle genomföra arbetet planerade jag att det skulle
bli en betydligt större del som var matematik och en mindre del
programmering. Nu blev det tvärtom och därför hade jag mindre tid att gräva
ner mig i matematiken än vad jag hade önskat. Men i efterhand är jag ändå
nöjd med vad jag har fått ut av arbetet.
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Kapitel 8
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Bilaga A
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        int result;
        for (int i=0; i<(nCardsInDeal/2); i++){
            calcWinnerOfTrick[i] = 0;
        }
        for (int i=0; i<nCardsInDeal; i++) {
            used[i] = -1;
        }
        for (int i=0; i<(nCardsInDeal/2); i++) {
            bestArray[i] = -1;
        }
        for (int i=0; i<(nCardsInDeal/2); i++) {
            bestArray2[i] = -1;
        }
        tricksPlayed = -1;
        if(before == 0){
            if(lead == Card.NORTH){
                result = northMove(Deal, lead);
                return result;
            }
            else{
                result = southMoveAnswer(Deal, lead);
                return result;
            }
        }
        else{
            result = southMove(Deal, lead);
            return result;
        }
    }
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        int result, bestInner = 0, bestOuter = -1000, looptest = 0;
        if(tricksPlayed == ((nCardsInDeal/2) - 1)){
            return evaluate();
        }
        for(int i=0; i<(nCardsInDeal/2); i++){
            bestInner = 1000; countCards++; saved[countCards] = i;
            for(int j=(nCardsInDeal/2); j<nCardsInDeal; j++){
                if(((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)) ||
                   ((checkColor(i, j, Deal, lead) == true) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)))
                {
                    countCards++;
                    saved[countCards] = j;
                    tricksPlayed++;
                    if((Deal[i] / 13 != Deal[j] / 13) || ((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] > Deal[j]))){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = northMove(Deal, lead);
                    }
                    else if((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] < Deal[j])){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = -lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = southMove(Deal, -lead);
                    }
                    if (val < bestInner){
                        bestInner = val;
                    }
                    used[i] = -1; used[j] = -1;
                    saved[countCards] = -1;
                    countCards--;
                    calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = 0;
                    tricksPlayed--;
                    looptest = 1;
                }
            }
            if(looptest == 1){
                if((bestOuter < bestInner)){
                    bestOuter = bestInner;
                }
                for(int m=0; m<(nCardsInDeal/2);m++){
                    if(saved[0] == m || saved[0] == (m +(nCardsInDeal/2))){
                        bestArray[m] = bestOuter;
                        looptest = 0;
                    }
                }
            }
            if(tricksPlayed == -1){
                bestOuter = -1000;
            }
            saved[countCards] = -1;
            countCards--;
        }
        for(int n=0; n<(nCardsInDeal/2);n++){
            if(saved[0] == n || saved[0] == (n +(nCardsInDeal/2))){
                return bestArray[n];
            }
        }
        return getMaxBestMove(bestArray);
    }
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        int result, bestInner = 0, bestOuter = 1000, looptest = 0;
        if(tricksPlayed == ((nCardsInDeal/2) - 1)){
            return evaluate();
        }
        for(int i=(nCardsInDeal/2); i<nCardsInDeal; i++){
            bestInner = -1000; countCards++; saved[countCards] = i;
            for(int j=0; j<(nCardsInDeal/2); j++){
                if(((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)) ||
                    ((checkColor(i, j, Deal, lead) == true) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)))
                {
                    countCards++;
                    saved[countCards] = j;
                    tricksPlayed++;
                    if((Deal[i] / 13 != Deal[j] / 13) || ((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] > Deal[j]))){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = southMove(Deal, lead);
                    }
                    else if((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] < Deal[j])){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = -lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = northMove(Deal, -lead);
                    }
                    if (val > bestInner){
                        bestInner = val;
                    }
                    used[i] = -1; used[j] = -1;
                    saved[countCards] = -1;
                    countCards--;
                    calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = 0;
                    tricksPlayed--;
                    looptest = 1;
                }
            }
            if(looptest == 1){
                if((bestOuter > bestInner)){
                    bestOuter = bestInner;
                }
                for(int m=0; m<(nCardsInDeal/2);m++){
                    if(saved[0] == m || saved[0] == (m +(nCardsInDeal/2))){
                        bestArray[m] = bestOuter;
                        looptest = 0;
                    }
                }
            }
            if(tricksPlayed == -1){
                bestOuter = 1000;
            }
            saved[countCards] = -1;
            countCards--;
        }
        for(int n=0; n<(nCardsInDeal/2);n++){
            if(saved[0] == n || saved[0] == (n +(nCardsInDeal/2))){
                return bestArray[n];
            }
        }
        return getMinBestMove(bestArray);
    }
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        int result, bestInner = 0, bestOuter = 1000, looptest = 0, number = -1;
        if(tricksPlayed == ((nCardsInDeal/2) - 1)){
            return evaluate();
        }
        for(int i=cardNumber; i<cardNumber+1; i++){
            bestInner = -1000;
            countCards++;
            saved[countCards] = i;
            for(int j=0; j<(nCardsInDeal/2); j++){
                if(((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)) ||
                    ((checkColor(i, j, Deal, lead) == true) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)))
                {
                    countCards++;
                    saved[countCards] = j;
                    tricksPlayed++;
                    if((Deal[i] / 13 != Deal[j] / 13) || ((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] > Deal[j]))){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = lead;
                        used[i] = Deal[i];used[j] = Deal[j];
                        val = southMove(Deal, lead);
                    }
                    else if((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] < Deal[j])){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = -lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = northMove(Deal, -lead);
                    }
                    if (val > bestInner){
                        bestInner = val;
                    }
                    used[i] = -1; used[j] = -1;
                    number =saved[countCards];
                    saved[countCards] = -1;
                    countCards--;
                    calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = 0;
                    tricksPlayed--;
                    looptest = 1;
                }
                if(looptest == 1){
                    if((bestOuter > bestInner)){
                        bestOuter = bestInner;
                    }
                    bestArray2[j] = bestOuter;
                    looptest = 0;
                }
                if(tricksPlayed == -1){
                    bestInner = -1000;
                    bestOuter = 1000;
                }
            }
            saved[countCards] = -1;
            countCards--;
        }
        for(int n=0; n<(nCardsInDeal/2);n++){
            if(number == n && saved[0] != -1){
                return bestArray2[n];
            }
        }
        return getMaxBestMove(bestArray2);
    }
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        int result;
        for (int i=0; i<(nCardsInDeal/2); i++){
            calcWinnerOfTrick[i] = 0;
        }
        for (int i=0; i<nCardsInDeal; i++) {
            used[i] = -1;
        }
        for (int i=0; i<(nCardsInDeal/2); i++) {
            bestArray[i] = -1;
        }
        for (int i=0; i<(nCardsInDeal/2); i++) {
            bestArray2[i] = -1;
        }
        tricksPlayed = -1;
        if(before == 0){
            if(lead == Card.NORTH){
                result = northMove(Deal, lead, -1000, 1000);
                return result;
            }
            else{
                result = southMoveAnswer(Deal, lead, -1000, 1000);
                return result;
            }
        }
        else{
            result = southMove(Deal, lead, -1000, 1000);
            return result;
        }
    }
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        int result, looptest = 0, alphaPrim, betaPrim;
        if(tricksPlayed == ((nCardsInDeal/2) - 1)){
            return evaluate();
        }
        for(int i=0; i<(nCardsInDeal/2); i++){
            alphaPrim = alpha; betaPrim = beta;
            countCards++; saved[countCards] = i;
            for(int j=(nCardsInDeal/2); j<nCardsInDeal; j++){
                if(((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)) ||
                   ((checkColor(i, j, Deal, lead) == true) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)))
                {
                    countCards++; saved[countCards] = j;
                    tricksPlayed++;
                    if((Deal[i] / 13 != Deal[j] / 13) || ((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] > Deal[j]))){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = northMove(Deal, lead, alphaPrim, betaPrim);
                    }
                    else if((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] < Deal[j])){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = -lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = southMove(Deal, -lead, alphaPrim, betaPrim);
                    }
                    if(val < alphaPrim){
                        used[i] = -1; used[j] = -1;
                        saved[countCards] = -1; countCards--;
                        saved[countCards] = -1; countCards--;
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = 0;
                        tricksPlayed--;
                        if(tricksPlayed == -1){
                            alpha = -1000; beta = 1000;
                        }
                        for(int m=0; m<(nCardsInDeal/2);m++){
                            if(saved[0] == m || saved[0] == (m +(nCardsInDeal/2))){
                                bestArray[m] = alpha;
                                looptest = 0;
                                return bestArray[m];
                            }
                        }
                    }
                    if (val < betaPrim){
                        betaPrim = val;
                    }
                    used[i] = -1; used[j] = -1;
                    saved[countCards] = -1; countCards--;
                    calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = 0;
                    tricksPlayed--;
                    looptest = 1;
                }
            }
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             if(looptest == 1){
                if((betaPrim > alpha)){
                    alpha = betaPrim;
                }
                for(int m=0; m<(nCardsInDeal/2);m++){
                    if(saved[0] == m || saved[0] == (m +(nCardsInDeal/2))){
                        bestArray[m] = alpha;
                        looptest = 0;
                    }
                }
            }
            if(tricksPlayed == -1){
                beta = 1000;
                alpha = -1000;
            }
            saved[countCards] = -1;
            countCards--;
        }
        for(int n=0; n<(nCardsInDeal/2);n++){
            if(saved[0] == n || saved[0] == (n +(nCardsInDeal/2))){
                return bestArray[n];
            }
        }
        return getMaxBestMove(bestArray);
    }
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        int result, looptest = 0, alphaPrim, betaPrim;
        if(tricksPlayed == ((nCardsInDeal/2) - 1)){
            return evaluate();
        }
        for(int i=(nCardsInDeal/2); i<nCardsInDeal; i++){
            alphaPrim = alpha; betaPrim = beta;
            countCards++; saved[countCards] = i;
            for(int j=0; j<(nCardsInDeal/2); j++){
                if(((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)) ||
                    ((checkColor(i, j, Deal, lead) == true) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)))
                {
                    countCards++; saved[countCards] = j;
                    tricksPlayed++;
                    if((Deal[i] / 13 != Deal[j] / 13) || ((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] > Deal[j]))){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = southMove(Deal, lead, alphaPrim, betaPrim);
                    }
                    else if((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] < Deal[j])){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = -lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = northMove(Deal, -lead, alphaPrim, betaPrim);
                    }
                    if(val > betaPrim){
                        used[i] = -1; used[j] = -1;
                        saved[countCards] = -1; countCards--;
                        saved[countCards] = -1; countCards--;
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = 0;
                        tricksPlayed--;
                        if(tricksPlayed == -1){
                            beta = 1000; alpha = -1000;
                        }
                        for(int m=0; m<(nCardsInDeal/2);m++){
                            if(saved[0] == m || saved[0] == (m +(nCardsInDeal/2))){
                                bestArray[m] = beta;
                                looptest = 0;
                                return bestArray[m];
                           }
                        }
                    }
                    if (val > alphaPrim){
                        alphaPrim = val;
                    }
                    used[i] = -1; used[j] = -1;
                    saved[countCards] = -1; countCards--;
                    calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = 0;
                    tricksPlayed--;
                    looptest = 1;
                }
            }
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            if(looptest == 1){
                if((alphaPrim < beta)){
                    beta = alphaPrim;
                }
                for(int m=0; m<(nCardsInDeal/2);m++){
                    if(saved[0] == m || saved[0] == (m +(nCardsInDeal/2))){
                        bestArray[m] = beta;
                        looptest = 0;
                    }
                }
            }
            if(tricksPlayed == -1){
                beta = 1000; alpha = -1000;
            }
            saved[countCards] = -1;
            countCards--;
        }
        for(int n=0; n<(nCardsInDeal/2);n++){
            if(saved[0] == n || saved[0] == (n +(nCardsInDeal/2))){
                return bestArray[n];
            }
        }
        return getMinBestMove(bestArray);
    }
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        int result, looptest = 0, number = -1, alphaPrim, betaPrim;
        if(tricksPlayed == ((nCardsInDeal/2) - 1)){
            return evaluate();
        }
        for(int i=cardNumber; i<cardNumber+1; i++){
            alphaPrim = alpha; betaPrim = beta;
            countCards++; saved[countCards] = i;
            for(int j=0; j<(nCardsInDeal/2); j++){
                if(((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)) ||
                    ((checkColor(i, j, Deal, lead) == true) && (used[i] == -1) && (used[j] == -1)))
                {
                    countCards++; saved[countCards] = j;
                    number =saved[countCards];
                    tricksPlayed++;
                    if((Deal[i] / 13 != Deal[j] / 13) || ((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] > Deal[j]))){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = southMove(Deal, lead, alphaPrim, betaPrim);
                    }
                    else if((Deal[i] / 13 == Deal[j] / 13) && (Deal[i] < Deal[j])){
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = -lead;
                        used[i] = Deal[i]; used[j] = Deal[j];
                        val = northMove(Deal, -lead, alphaPrim, betaPrim);
                    }
                    if(val > betaPrim){
                        used[i] = -1; used[j] = -1;
                        saved[countCards] = -1; countCards--;
                        saved[countCards] = -1; countCards--;
                        calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = 0;
                        tricksPlayed--;
                        if(tricksPlayed == -1){
                            betaPrim = 1000; alphaPrim = -1000; beta = 1000; alpha = -1000;
                        }
                        bestArray2[j] = beta;
                        looptest = 0;
                        return bestArray2[j];
                    }
                    if (val > alphaPrim){
                        alphaPrim = val;
                    }
                    used[i] = -1; used[j] = -1;
                    saved[countCards] = -1;countCards--;
                    calcWinnerOfTrick[tricksPlayed] = 0;
                    tricksPlayed--;
                    looptest = 1;
                }
                if(looptest == 1){
                    if((alphaPrim < beta)){
                        beta = alphaPrim;
                    }
                    bestArray2[j] = beta;
                    looptest = 0;
                }
                if(tricksPlayed == -1){
                    betaPrim = 1000; alphaPrim = -1000; beta = 1000; alpha = -1000;
                }
            }
            saved[countCards] = -1; countCards--;
        }
        return getMaxBestMove(bestArray2);
    }
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        int wins = 0;
        for(int i=0; i<(nCardsInDeal/2); i++){
            if (calcWinnerOfTrick[i] == Card.NORTH){
                wins++;
            }
        }
        return wins;
    }
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        nCardsInDeal = 8;
        totalNr = nCardsInDeal;
        deal = new int[nCardsInDeal];
        used = new int[nCardsInDeal];
        winnerOfTrick = new int[(nCardsInDeal/2)];
        calcWinnerOfTrick = new int[(nCardsInDeal/2)];
        saved = new int[nCardsInDeal];
        bestArray = new int[(nCardsInDeal/2)];
        bestArray2 = new int[(nCardsInDeal/2)];
        tricksPlayed = -1;
        Card.nPlayedTricks = 0;
        double r, s, t;
        int scounter = 0, ncounter = 0;
        int chosen, chosen_test;

        if (Math.random() < 0.5){
            firstLead = Card.SOUTH;
        }
        else{
            firstLead = Card.NORTH;
        }
        for (int i=0; i<nCardsInDeal; i++) {
            deal[i] = -1;
        }
        for (int i=0; i<(nCardsInDeal/2); i++){
            winnerOfTrick[i] = 0;
        }
        for (int i=0; i<52; i++) {
            card[i].location = 0;
            card[i].playedInTrick = -1;
        }
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        for (int a=0; a < nCardsInDeal; a++) {
            r = Math.random();
            chosen = (int) Math.round(51*r);

    if (card[chosen].playedInTrick == 0){
                do{

    t = Math.random();
                    chosen_test = (int) Math.round(51*t);

}while(card[chosen_test].playedInTrick == 0);
                card[chosen_test].playedInTrick = 0;
            }

    else{
                card[chosen].playedInTrick = 0;
            }
        }
        for (int i=0; i<52; i++){
            s = Math.random();
            if ((card[i].playedInTrick == 0 && s < 0.5 && scounter < (nCardsInDeal/2)) ||
                (ncounter == (nCardsInDeal/2) && scounter < (nCardsInDeal/2) &&
                 card[i].playedInTrick == 0 && s < 0.5) || (card[i].playedInTrick == 0 && s > 0.5 &&
                 ncounter == (nCardsInDeal/2))){
                      card[i].location = Card.SOUTH;
                      scounter++;
            }
            else if ((card[i].playedInTrick == 0 && s >= 0.5 && ncounter < (nCardsInDeal/2))
                    || (scounter == (nCardsInDeal/2) && ncounter < (nCardsInDeal/2) &&
                        card[i].playedInTrick == 0 && s >= 0.5) || (card[i].playedInTrick == 0 && s < 0.5
                        && scounter == (nCardsInDeal/2))){
                            card[i].location = Card.NORTH;
                            ncounter++;
            }
            else{
                card[i].location = 0;
                card[i].playedInTrick = -1;
            }
        }
        if(firstLead == Card.SOUTH){
            createDeal();
            before = 1;
            arrayNr = MinMax(deal, Card.SOUTH);
            ideal = bestArray[arrayNr];
            before = 0;
        }
    }
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        int lead = 0;
        if(Card.nPlayedTricks != 0){
            nCardsInDeal = nCardsInDeal - 2;
        }
        createDeal();
        arrayNr = MinMax(Deal, Card.NORTH);
        lead = Deal[arrayNr];
        if(Card.nPlayedTricks == 0){
            ideal = bestArray[arrayNr];
        }
        Card.nPlayedTricks++;
        card[lead].playedInTrick = Card.nPlayedTricks;
        mode = RESPONDING;
        suitLed = lead/13;
        cardLed = lead;
        updateCardRects();
    }
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        int lead = 0, arrayNr = 0;
        if(Card.nPlayedTricks != 0){
            arrayNr = MinMax(Deal, Card.SOUTH);
        }
        lead = Deal[arrayNr];
        card[lead].playedInTrick = Card.nPlayedTricks;
        if (lead > cardLed && (lead/13 == suitLed)) {
            winnerOfTrick[Card.nPlayedTricks-1] = Card.NORTH;
            if (Card.nPlayedTricks - 1 < ((nCardsInDeal/2)+(Card.nPlayedTricks-1) -1)){
                makeLead(Deal);
            }
            else{
                finishGame();
            }
        }
        else
        {
            winnerOfTrick[Card.nPlayedTricks-1] = Card.SOUTH;
            mode = LEADING;
            if (Card.nPlayedTricks - 1 == ((nCardsInDeal/2)+(Card.nPlayedTricks-1) -1))
                finishGame();
        }
    }
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