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Sammanfattning 
Att smarta brädspelande datorprogram har blivit mycket bättre under de 
senaste årtiondena har väl knappast kunnat undgå någon. Med brädspel 
menar jag spel såsom Go, Othello, Backgammon och Schack. Idag spelar 
program, som körs på en reguljär PC, bättre än de flesta människor. Vad är 
det som gör dessa program så bra? Hur kan man lära en dator att spela ett 
så pass komplext spel som Othello på en sådan nivå att ingen människa har 
en chans att vinna? I detta examensarbete kommer jag att försöka förklara 
mekanismerna bakom ett toppspelande Othelloprogram. Jag har dessutom 
implementerat ett eget Othellospelande program som jag använt som 
testapplikation för att prova olika sökmetoder, metoder för att öka 
exekveringshastigheten och tekniker för att öka spelskickligheten. Jag 
kommer att presentera empiriska data där jag utvärderar och jämför flera 
andra program med mitt eget.  

Nyckelord: brädspel, Othello, spelträd, trädsökning, sökalgoritmer, alpha-beta, MPC, 
multi probe cut, evalueringsfunktion  
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Abstract 
That smart board game playing programs have become much better during 
the past decades couldn t have slipped anyone. With board games I mean 
games such as Go, Othello, Backgammon and Chess. Today computer 
programs, which run on an ordinary PC, play better than any human. What 
is it that makes these programs so strong? How can you teach a computer 
to play a complex game such as Othello on a level far beyond the best 
playing humans? In this thesis I will try to explain the mechanisms behind 
a top-level Othello program. I have also implemented my own Othello 
playing program which I have used as a test application to try different 
search techniques, methods for increasing execution speed and techniques 
to improve playing strength. I will present empirical data where I evaluate 
and compare several other programs with my own program.  

Keywords: board game, Othello, game-tree, tree-search, search algorithms, alpha-beta, 
MPC, multi probe cut, evaluation function 
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1. Introduktion 

1.1 Syfte 
Anledningen till att detta arbete uppkommit är genom min önskan att förstå 
hur ett toppspelande Othelloprogram fungerar och hur det tänker . För att 
bättre förstå och kunna förklara har jag även implementerat ett eget 
program som spelar Othello på ett bra men långt ifrån perfekt sätt. Syftet 
med denna rapport är alltså att mer pedagogiskt förklara hur man 
implementerar sådana spel. 

1.2 Metod och källor 
Jag har både före och under arbetets gång, tagit del av och läst in mig på 
området genom att studera AI-litteratur samt relevanta forskningsartiklar. 
Mycket av faktamaterialet har jag inhämtat från Professor Michael Buros 
hemsida. Han har där ett stort antal artiklar publicerade elektroniskt. Dessa 
artiklar är tryckta i olika vetenskapliga tidskrifter. Michael Buros artiklar, 
anses av de flesta insatta i området, som nuvarande state-of-the-art

 

inom 
Othelloprogrammering.  

Förutom detta har jag undersökt en mängd existerande program, både 
genom att helt enkelt spela dem och i de fall där det varit möjligt, studerat 
deras källkod. 

1.3 Tilltänkta läsare 
För att till fullo kunna tillgodogöra sig innehållet i detta arbete förutsätter 
det att läsaren är införstådd med grundläggande datavetenskapliga begrepp. 
Dessutom bör man vara införstådd med reglerna för Othello. För den som 
inte kan Othelloreglerna finns de i Appendix B. En lekman någorlunda 
införstådd med datorer och programmering kan dock fortfarande ha mycket 
behållning av stora delar av denna rapport. 

1.4 Rapportens upplägg 
Rapporten börjar med en genomgång av de grundläggande algoritmer som 
används vid skapandet av Othelloprogram. Därefter kommer ett kapitel 
som behandlar de mer avancerade teknikerna. Sedan så beskriver jag hur 
skapandet av mitt program OthelloX gick till och presenterar även ett antal 
spel som programmet spelat mot andra program. Slutligen så summeras 
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allting ihop och jag spår i vad framtiden har att erbjuda för 
Othelloprogram.  
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2. Grundkoncept 
För att bättre kunna förstå hur Othellospelande program fungerar och för att 
kunna tillgodogöra sig de senare kapitlen så ges här en grundläggande 
genomgång av vanliga principer för uppbyggandet av Othelloprogram. Termer 
definieras och allmänt förekommande algoritmer förklaras. Det mesta av 
nedanstående kan generaliseras till att gälla de flesta brädspelstyper.   

Moderna Othelloprogram använder sig i princip av två olika grundkoncept 
för att nå framgång. Det är sökning och positionsvärdering. För att dessa 
koncept skall bli funktionella så måste man ha en effektiv 
brädesrepresentation och en effektiv metod för draggenerering.1 

2.1 Sökning 
I princip alla program som spelar på en någorlunda hög nivå använder sig 
av principen att söka. Vad menas då med att söka? Om jag gör det draget 
och han gör det draget och jag gör det draget osv. hur bra är då den 
positionen för mig? Givetvis växer antalet brädpositioner man måste söka 
igenom något ofantligt för varje drag framåt. Antalet tillgängliga drag man 
har vid varje tillfälle är olika från gång till gång men för Othello är det i 
genomsnitt tio stycken.2 I öppningsfasen av spelet är den lägre, i mittfasen 
högre och i slutfasen lägre igen. Denna faktor kallas tillväxtfaktor 
(branching factor). Detta betyder att en sökning som söker igenom alla 
möjliga brädpositioner 9 drag framåt måste söka igenom ca 109 (en miljard) 
brädpositioner. Om man dessutom beaktar att det från början i Othello 
ligger fyra brickor på brädet och att det finns 64 rutor så innebär det att en 
fullsökning från början av spelet och ända ut till dess att någon vunnit 
skulle medföra att man behöver söka igenom ca 1060 brädpositioner. Detta 
ter sig omöjligt och om det hade varit möjligt skulle man kunna konstruera 
ett program som var teoretiskt oslagbart. 

2.1.1 Minimax algoritmen 
En spelomgång i Othello kan betraktas som ett träd. Rotnoden i trädet 
innehåller brädet med brickorna som det ser ut vid inledningen av spelet. 
Rotnoden har sedan ett antal barn. Ett barn för varje tillgängligt drag 
spelaren kan göra. Dessa barn innehåller brädet som det skulle ha sett ut 
om man spelat på respektive position. Trädet växer på detta sätt 
exponentiellt nedåt där varje nivå i trädet motsvaras av ett drag. 

                                                

 

1Andersson, Gunnar (2003). Writing an Othello program [www] 
< http://www.nada.kth.se/~gunnar/othello.html> Hämtat 7/3 2004  
2 ibid. 

http://www.nada.kth.se/~gunnar/othello.html>
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Figur 2.A Ett exempel på ett (partiellt) sökträd som utgår från 
startuppställningen i Othello.  

En sökning går således ut på att hitta den väg i trädet som leder till det 
bästa slutresultatet, dvs. att hitta vägen till den slutnod där vinsten är så stor 
som möjligt (eller förlusten så liten som möjligt). På grund av den 
inneboende rekursiva naturen hos trädstrukturer så implementeras detta 
rekursivt. Detta möjliggör att koden kan bli mycket kort och kompakt. En 
algoritm som använder sig av rekursion för att söka i trädet är minimax. 
Anledningen till att den kallas minimax är för att den antar att MIN och 
MAX är de två spelarna. MIN (motsåndaren) försöker minimera vinsten för 
MAX, dvs. vinna själv, och MAX försöker maximera vinsten. Algoritmen 
består av fem steg: 

1. Generera hela trädet, ända ned till slutnoderna. 
2. För varje lövnod. Räkna ut ett numeriskt värde på vinsten eller 

förlustens storlek som differansen av egna brickor mot 
motståndarbrickor. 

3. Använd det numeriska värdet på lövnoderna för att bestämma ett 
värde på de noder som ligger på nivån närmast över slutnoderna. Om 
det var MIN som spelade det näst sista draget så väljs det minsta 
numeriska värdet av dess lövnoder. Detta för att MIN strävar efter att 
minimera MAX olika drag. Se figur 2.B 

4. Fortsätt på samma sätt som ovan att backa upp genom trädet mot 
roten. 
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5. Slutligen hamnar man i rotnoden, här är det MAX som skall välja 
vilket drag som skall göras. MAX väljer den nod som har det största 
numeriska värdet. På detta sätt väljs det drag som maximerar vinsten 
för MAX under villkoret att MIN spelar perfekt för att minimera 
MAX vinst, eller maximera MIN vinst.  

Figur 2.B Ett spelträd till djup 2 som det genereras av minimax algoritmen. 
Siffrorna vid noderna längst ner i trädet är vad de noderna har för värde. 
Trianglar med spetsen uppåt är drag av MAX och tringlarna med spetsen nedåt 
är drag av MIN.   

Minimax algoritmen kan således finna den optimala strategin för hur MAX 
skall spela. Det kan vara ganska svårt att förstå, att problemet var man skall 
lägga sin bricka, helt enkelt kan brytas ned i ett sökproblem. Visserligen ett 
enormt sökproblem. Som att hitta en nål i en höstack fast många 
magnituder värre. En jämförelse som är ganska bra är att det ungefär är 
som att leta efter en atom bland alla atomer i den observerbara delen av 
universum. En ren implementation av minimax är därför rent teoretisk, 
åtminstone för Othello. Men i teorin är den optimal.3 

2.1.2 Komplexitetsteori 
Tidskomplexiteten för minimax algoritmen är O(bm) där det maximala 
sökdjupet i trädet betecknas med m och tillväxtfaktorn betecknas med b.4    

Minimax algoritmen bygger på att det är möjligt att söka igenom hela 
trädet.  

Nu är det som sagt ovan inte möjligt att söka sig hela vägen ned till trädets 
löv eftersom antalet noder som genereras är enormt. Som ett exempel kan 
sägas att om ett program skulle kunna söka igenom 109 noder/sekund så 

                                                

 

3 Russel, Stuart & Norvig, Peter (1995). Artificial Intelligence  A modern approach, sid. 122-126  
4 Russel & Norvig (1995), sid. 126 



 

6   

skulle det ta ca 3,17*1043 år innan hela trädet var genomsökt. Vad gör vi då 
för att förvandla den rent teoretiska minimax till en praktiskt användbar 
algoritm? Jo, vi använder istället någon form av heuristik som avbryter 
sökningen när ett visst villkor är uppnått. Det kan vara så enkelt som att 
avbryta sökningen när man nått ett visst förutbestämt djup. Men hur skall 
då programmet veta vilken väg som leder till vinst när det inte kan söka 
ända till botten i trädet? Svaret är att det inte vet det. Däremot så kan det 
erhålla en mer kvalificerad gissning ju djupare ned i trädet det söker. En 
fullsökning till botten på trädet ger oss en exakt siffra på differensen av 
egna brickor mot motståndarbrickor vid spelets slut. När vi inte söker till 
botten så behöver vi istället en funktion som kan uppskatta vinstchansen, 
en så kallad positionsvärderingsfunktion. Denna funktion appliceras på de 
noder som när sökningen avbryts nu blir lövnoder. Funktionen på 
sökningen är som innan med den skillnaden att svaret var vi skall lägga nu 
är en uppskattning och inte ett exakt svar.5 

2.2 Positionsvärdering 
Det här är utan tvekan den viktigaste delen i ett Othelloprogram. Det man 
vill att en positionsvärderingsfunktion eller evalueringsfunktion ska göra är 
att utifrån ett visst bräde som indata kunna bedöma vinstchanserna för en 
av spelarna. Detta implementeras ofta så att funktionen försöker förutspå 
hur spelet kommer att sluta, dvs. brick-differensen när spelet är slut. 
Funktionen behöver inte leverera ett exakt mått. Skulle den kunna det så 
hade vi inte behövt söka över huvud taget. Att göra detta är naturligtvis 
oerhört svårt men det finns i princip 3 olika sätt att göra detta på.6  

2.2.1 Värdetabeller 
Idén bakom detta är att olika positioner på brädet är värda olika mycket. 
Exempelvis är hörn mycket bra att ha, däremot är den angränsande 
kvadraten runt ett hörn dålig att inneha. De lite mer avancerade 
programmen som använder denna teknik, räknar också med att 
poängsättningen för de olika positionerna är beroende av vart i spelet man 
befinner sig. I början är kanske hörnen väldigt bra att ta, men mot slutet av 
spelet är de inte alls viktiga.  

Program som använder denna typ av positionsvärdering spelar oftast 
väldigt dåligt (men oftast så bra att de lyckas slå sin skapare).7 

                                                

 

5 Russel & Norvig (1995), sid. 126-129 
6 Andersson (2003). 
7 ibid. 
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2.2.2 Rörlighetsbaserad positionsvärdering 
En lite mer sofistikerad ansats mot positionsvärdering är att räkna med 
spelarnas rörlighet. Rörlighet (mobility) mäts som antalet drag man har att 
välja på när man skall lägga. Mänskliga spelare försöker oftast maximera 
rörligheten för sig själv och minimera rörligheten för motståndaren. Lyckas 
de riktigt bra kan de tvinga motståndaren att lägga där de själva vill.  

Program som använder sig av denna teknik har oftast också någon 
uppfattning om att hörn är bra och liknande. En annan strategi som också 
används är potentiell rörlighet.  

Potentiell rörlighet försöker programmet uppnå genom att minimera antalet 
egna frontbrickor (brickor som angränsar till en tom ruta). Genom att ha en 
hög potentiell rörlighet, ökar chanserna att programmet får en hög rörlighet 
i kommande drag.8 

2.2.3 Mönsterbaserad positionsvärdering 
De mest avancerade programmen använder sig av något som kallas 
mönsterbaserad positionsvärdering. Det går ut på att man utvärderar varje 
rad, kolumn, diagonal och hörnkvadrat var för sig, för att därefter lägga 
ihop resultaten till ett värde. Programmet har då en enorm tabell 
(implementeras oftast som en hashtabell) över olika konfigurationer på de 
olika diagonalerna, raderna, kolumnerna och hörnen. Denna tabell 
innehåller alla de olika konfigurationernas poängvärde, dessa summeras 
sedan ihop för att få ett totalvärde på vad brädet är värt.   

Det svåra med denna ansats är att räkna ut poängvärdena på de olika 
konfigurationerna. Det underlättas inte heller av att samma konfiguration 
kan vara värd olika mycket beroende på när i ett spel den uppträder. 
Uppenbarligen måste detta göras automatiskt och off-line . Det brukar 
göras genom att man tar en enorm databas över spelade spel mellan 
toppspelare (program eller människor). Därefter skapar man ett program 
som analyserar alla de olika konfigurationerna som uppstått i de spelen. De 
olika konfigurationerna poängsätts sedan efter hur spelet slutade där den 
konfigurationen fanns med. Fanns konfigurationen med i flera olika spel så 
skapas ett medelvärde. Att räkna fram alla poängvärden kan ta mycket lång 
tid, men när det väl är gjort så är själva poängsättningsmetoden väldigt 
snabb. Dessutom, beroende på storleken och kvaliteten på databasen, 
korrekt.9 

                                                

 

8 ibid. 
9 ibid. 
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2.3 Sökalgoritmen alpha-beta pruning

 
Nu vet vi principen för att skapa ett Othelloprogram. Vi vet hur sökning går 
till och vi vet hur man kan skapa en hyfsad positionsvärderingsfunktion. 
Men kommer vårt program som bygger på ovanstående att spela bra?  

2.3.1 Minimaxs effektivitet 
De bästa programmen i världen söker på en modern PC (2004) igenom ca 
2-3 miljoner noder per sekund. Detta kallas för sökhastighet eller 
nodhastighet. Detta åstadkommer de med hjälp av specialskrivna 
funktioner i assembler som utnyttjar x86 arkitekturens speciella MMX och 
SSE instruktioner. Allt för att optimera mot en snabb exekvering. Det 
kanske inte är helt realistiskt att tro att vi som nybörjare kommer att kunna 
åstadkomma samma sökhastighet. Låt oss säga att vi lyckas få 1/10 av den 
ovan angivna hastigheten, alltså 200  300 Kn/s.  

För att personen som spelar mot datorn inte skall tröttna så kan vi anta att 
10 sekunder är en rimlig betänketid för vårt långsammare program. På 
den tiden hinner alltså programmet söka igenom 2-3 miljoner noder. Till 
vilket djup kan vi då söka? Jo, enligt tidskomplexiteten för minimax 
algoritmen, O(bm),  så hinner vi: bm = 3000000 där b = 10 ger m = 
log(3000000) = 6.5. Programmet söker alltså igenom ca 6 drag framåt. 
Vilket måste bedömas som ganska bra. Om vi har en kompetent 
positionsvärdering kommer nog de flesta människor att förlora ändå. Men 
om jag jämför med existerande topprogram, som kan söka till djup 20-28, 
så har vårt program inte en chans.10 Då kvarstår frågan, vad skall vi göra 
istället? 

2.3.2 Ett bättre alternativ 
Uppenbarligen så kan sökning inte utföras på standardsätt, dvs. att man 
letar i alla möjliga kombinationer. Lyckligtvis så finns det en algoritm som 
resulterar i samma som minimax men som inte behöver söka igenom lika 
många noder. Denna algoritm kallas alpha-beta pruning eller kort och 
gott alpha-beta .11   

Den grundläggande tanken bakom alpha-beta är följande: Om du har en idé 
som du vet är dålig, bemöda dig då inte med att ta reda på hur dålig den är!  

                                                

 

10 ibid. 
11 Russel & Norvig (1995), sid. 123-125 
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Figur 2.C Ett sökträd så som det genereras av alpha-beta. Jämför med fig. 2.B.  

Det alpha-beta gör är samma sak som minimax, med den skillnaden att den 
klipper av grenar i trädet som omöjligen kommer att påverka 

slutresultatet.12  

Betrakta fig. 2.C. Sökningen görs i följande ordning, A1, A11, A12, A13 och 
därefter får noden under A1 värdet 3. Sedan fortsätter sökningen med A2 

och A21 som har värdet 2. Redan nu vet vi att A2 maximalt kan leda till 2 
för MAX eftersom MIN kommer att 
välja det minsta värdet. Eftersom A1 är 
värd 3 så kan vi nu strunta i att söka 
igenom de andra grenarna under A2. 
Denna avklippning kan alltså göras med 
säkerhet eftersom vi aldrig kommer att 
hamna i de avklippta noderna under 
själva spelets gång.  

För att få en mer generell uppfattning om 
när man kan klippa av en nod och dess 
barn så betrakta figur 2.D. Om m är 
bättre än n för spelaren så kommer vi 
aldrig hamna i n, därför kan den klippas 
av. I allmänhet kan man säga att en nod 
skall klippas av om det finns en annan 
nod någonstans högre upp i trädet som 
har ett bättre värde. Om man verkligen 
förstår hur alpha-beta fungerar så inses 
också lätt att effektiviteten hos den beror 
på i vilken ordning barnen till en nod 

                                                

 

12 Russel & Norvig (1995), sid. 129-130 

Figur 2.D Alpha-beta pruning: Det 
generella fallet. 
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undersöks. För att få bort så många onödiga grenar som möjligt så skulle 
man vilja att barnen alltid undersöktes i best-to-worst ordning. Nu är det 
naturligtvis inte möjligt att sortera barnen i rätt ordning. Hade det varit det 
så hade vi ju inte behövt göra sökningen över huvud taget. Om vi trots allt 
antar att det är möjligt att ordna dragen i denna ordning innan de söks 
igenom, så får vi att tidskomplexiteten för alpha-beta blir, )( 2/dbO istället 
för )( dbO .13 Med andra ord betyder det att tillväxtfaktorn i trädet nu blir 

b istället för b . För Othello innebär det att trädet i snitt växer med 
16.310

 

istället för med 10 för varje drag framåt. Detta betyder att vi nu 
kan söka till dubbla djupet för samma kostnad, dvs. genom att söka lika 
många noder. Om vi istället antar att dragen eller barnen till en nod inte 
kan ordnas innan man söker dem, tjänar vi då något på att använda alpha-
beta istället för minimax? Svaret är att det gör vi. Det visar sig att med 
fullständigt slumpmässig spridning på barnen får vi tidskomplexiteten 

)( 4
3d

bO .14 Detta är trots allt en förbättring, och vad vi senare kommer att se 
är det inte så svårt att ordna dragen i en hyfsad ordning. Det är matematiskt 
bevisat att alpha-beta genererar exakt samma svar som minimax.15  

2.3.3 Implementation av alpha-beta 
Innan vi lämnar alpha-beta därhän så kommer jag kort gå igenom hur den 
implementeras. För att ni som läsare på ett bättre sätt skall kunna 
tillgodogöra er kommande kapitel är implementationen av alpha-beta viktig 
att förstå. Figur 2.E visar pseudokod för alpha-beta algoritmen.  

Funktionerna Max-Value och Min-Value anropar varandra om vart annat. 
Successors är de giltiga drag som finns i varje nod. För att använda 
nedanstående kod så måste man, förutom att översätta till riktig kod, skapa 
en funktion som representerar rot-noden. Den kan se ut som Max-Value 
funktionen, med den skillnaden att den kommer ihåg och returnerar det 
bästa draget. Alpha och beta skall initieras till minus oändligheten 
respektive plus oändligheten. Det område som inringas av alpha och beta 
kallas för alpha-beta fönstret.16  

                                                

 

13 Russel & Norvig (1995), sid. 130 
14 Russel & Norvig (1995), sid. 131 
15 Russel & Norvig (1995), sid. 129-133 
16 Russel & Norvig (1995), sid. 130 
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Figur 2.E Pseudokod för alpha-beta pruning. 
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3. Ett toppspelande Othelloprogram 
I detta kapitel kommer jag att förklara hur ett toppspelande Othelloprogram 
fungerar. Jag kommer att fördjupa innehållet från föregående kapitel samtidigt 
som jag introducerar en del nya koncept. Mitt mål är att ge läsaren en mycket 
god inblick i uppbyggandet av ett Othelloprogram som spelar i nivå med de 
bästa existerande. Detta kapitel bygger vidare på den kunskap jag i tidigare 
kapitel försökt förmedla. 

3.1 Delarna i ett Othelloprogram 
Som beskrivits i tidigare kapitel är sökning och positionsvärdering de två 
grundpelarna i ett Othelloprogram. Både sökning och positionsvärdering 
går att göra bättre än vad som beskrivits tidigare. Framförallt sökning går 
att förbättra mycket, dock bygger denna förbättring på att man har en bra 
positionsvärderingsfunktion. Det finns fler saker som toppspelande 
program utnyttjar. En sak som utnyttjas är något som kallas öppningsbok 
vilket i princip är en databas över hur de inledande dragen skall göras. En 
fördel med denna är att man slipper slösa tid på sökning och dessutom 
undviker att gå i vissa fällor som är allmänt kända av mänskliga spelare. 
Boken är oftast självuppdaterande, dvs. den lär sig ju mer den spelar.  

En annan viktig del i ett Othelloprogram är slutspelet. Anledningen till att 
man skiljer slutspelet från det tidigare spelet är för att man här kan använda 
sig av en annan positionsvärderingsfunktion. För en dator börjar slutspelet 
när den kan söka sig ända ned till botten av trädet, dvs. följa alla variationer 
ned till någon har vunnit. En evalueringsfunktion som bara behöver 
bestämma vem som har flest brickor på brädet går att göra väldigt snabb, 
varför slutspelet börjar när datorn kan bestämma vem som kommer att 
vinna. Detta inträffar, hos de bästa programmen, när det finns ca 30 tomma 
rutor kvar, vilket innebär att slutspelet för en dator börjar redan när mer än 
halva spelet återstår. Det är ganska lustigt att se på när två topprogram 
möter varandra eftersom båda programmen vet hur spelet kommer att sluta 
när över hälften återstår. När man kommer närmare slutet så försöker 
programmet optimera resultatet, dvs. nu försöker den vinna med så mycket 
som möjligt eller förlora med så lite som möjligt. Här behövs en annan 
evalueringsfunktion som är snabbare än den vanliga men långsammare än 
den som endast avgör vem som vinner. En annan sak som oftast är vanlig 
under slutspelet är en så kallad transpositionstabell. En transpositionstabell 
är en tabell som håller reda på de drag som leder till samma bräde. Ofta kan 
två olika sekvenser med drag leda till ett identiskt bräde. För att undvika att 
söka dessa flera gånger så hålls de reda på i en transpositionstabell. Under 
slutspelet så är transpositioner mycket vanliga, vilket innebär att 
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användningen av en transpositionstabell reducerar tiden för en djupsökning 
med mer än 50%.  

Rent implementationsmässigt är det väldigt viktigt med en mycket snabb 
drag-generator. En drag-generator är en funktion som gör de förändringar 
av brädet som uppstår när en spelare lägger en bricka någonstans, dvs. den 
vänder på de brickor som påverkas av ett drag.17  

3.2 Förbättringar av alpha-beta 
Även om alpha-beta är en ordentlig förbättring jämfört med minimax 
algoritmen finns det fortfarande många saker som kan göras för att få den 
ännu bättre. 

3.2.1 Sortering av dragen 
För att alpha-beta skall utnyttjas fullt ut krävs att dragen söks i den 
ordningen att det bästa draget söks först, därefter det näst bästa osv. ned till 
det sämsta draget. När man tänker efter så inser man rätt snabbt att det är 
omöjligt att göra på detta sätt. Om det hade varit möjligt så hade man ju 
inte behövt söka över huvud taget, varför söka efter något man redan vet. 
Dock kan man med mindre säkerhet ordna dragen på ett sorterat sätt. Det 
visar sig att med någorlunda sortering kan man komma ganska nära en 
tidskomplexitet som motsvaras av )( 2/dbO . Hur skall man då åstadkomma 
denna sortering? Det finns ett par olika sätt man kan göra detta på. Det ena, 
som jag personligen tycker verkar vara ytterst tveksamt är att man har så 
kallade killer-responses som är en slags lista över hur man borde lägga 
brickan när motståndaren gör ett visst drag. Jag har inte upptäckt några 
Othelloprogram som säger sig använda denna teknik. Förmodligen är 
denna teknik mycket bättre lämpad för andra spel som schack och dylika 
spel. En mycket bättre samt vanligare teknik är att göra en grund sökning 
för att sortera dragen innan man gör en djupsökning.18 Skall man 
exempelvis söka till djup 12 så kan man först sortera dragen med en 
sökning till djup 4. Eftersom tillväxten hos trädet är exponentiell så tar 
denna grunda sökning endast en försumbar tid jämfört med djupsökningen. 
Men, det finns en baksida till detta, en sökning till djup 4 kan ju bara 
sortera de 3 översta nivåerna i trädet som är 12 nivåer djupt. Att dessa 
nivåer är sorterade är visserligen viktigare än att de underliggande nivåerna 
är sorterade, eftersom en avklippning på nivå 2 tar bort väsentligen flera 
noder än en avklippning längre ned i trädet. Men, för att alpha-beta skall 
prestera ännu bättre vill vi sortera längre ned i trädet. Finns det någon 

                                                

 

17 Buro, Michael (1999). How Machines have Learned to Play Othello, IEEE Intelligent Systems J. 14(6) 
1999, sid. 12-14 
18 Andersson (2003) 
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lösning på detta problem? Jo, det finns en lösning, den kostar en del, men 
är ändå praktisk och lönsam. Den kallas för iterative deepening .  

Figur 3.A Iterative deepening: För varje iteration söker man sig djupare och 
djupare ned i trädet.  

Det går ut på att man söker flera gånger till olika djup. Man börjar med att 
söka till djup 1, härigenom får man den första nivån sorterad i trädet. 
Därefter söker man till djup 2, djup 3 osv. Detta är särskilt lämpligt när 
programmet får tänka tills användaren avbryter det. Detta på grund av att 
när programmet blir avbrutet så tar man helt enkelt det drag som föreslogs 
av den dittills djupaste sökning som avslutats. Man kan lätt luras tro att det 
man tjänar på att få dragen ordnade förlorar man på allt extra sökande. För 
varje gång man fördjupar sökningen tar det i snitt 10 gånger så lång tid som 
den sökning man gjorde innan. Det betyder att en sökning med iterative 
deepening till djup 6 kommer att behöva leta igenom 100 + 101 + 102 + 103 

+ 104 + 105 + 106 = 1111111 noder, där en vanlig sökning till djup 6 skulle 
letat igenom 106 = 1000000 noder. Ökningen i tid för att använda iterative 
deepening är således endast ca 11.11%. Detta tjänas med lätthet in på det 
man vinner med att få dragen ordnade, eftersom alpha-beta då kommer att 
gå mot att prestera )( 2/dbO .19 

3.2.2 Selektiv sökning  
Mänskliga toppspelare kan genom sin erfarenhet och intuition sortera bort 
de drag som är uppenbart dåliga. På grund av detta så kan deras 
sökningar i trädet vara förhållandevis djupa. Ett program däremot har 

svårt att direkt se vilka drag som uppenbart är dåliga. Programmets 
sökningar måste, för att nå djupt, förlita sig på att nodhastigheten är hög, 
eller till och med mycket hög.20 Trädet växer trots användandet av alpha-
beta enormt fort, och sökningar djupare än djup 14-15 verkar vara omöjliga 
                                                

 

19 ibid. 
20 Buro, Michael (2000). Experiments with Multi-ProbCut and a New High-Quality Evaluation Function 
for Othello, sid. 6, Games in AI Research, H.J. van den Herik, H. Iida (red.). 
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att nå. Till detta finns det dock en räddning. Genom att förutspå vilka drag 
som verkar vara lovande minskar man storleken på trädet och kan på så vis 
följa dessa drag djupare. Det kallas för probability cut. 
Ursprungsalgoritmen som uppfanns av Michael Buro 1993, kallas probe-
cut. Han vidareutvecklade senare denna till något som kallas multi-probe-
cut, eller MPC som den brukar förkortas. MPC används idag utav alla de 
bästa Othelloprogrammen. MPC lämpar sig särskilt väl för spel som har en 
positionsvärderingsfunktion som är någorlunda exakt. Förutom att vara 
exakt måste den också vara stabil. Vad menar jag då med en stabil 
evalueringsfunktion? En stabil evalueringsfunktion, är en funktion som inte 
oscillerar för mycket när den appliceras på noder som är sökta till olika 
djup. Detta innebär rent praktiskt att det inte får skilja för mycket på en 
sökning till djup n än en sökning till djup n+i. För Othellospel är det 
förhållandevis enkelt att få en sådan positionsvärderingsfunktion. För spel 
som schack där det är svårare att få en bra positionsvärderingsfunktion så 
har MPC inte lika stort användningsområde. För ett Othellospel där 
positionsvärderingsfunktionen inte är så bra kan däremot MPC vara 
förödande. För att förklara hur algoritmen fungerar är det lättast att börja 
förklara hur probe-cut fungerar, därefter utvidga den till MPC.  

Själva grundidén som probe-cut förlitar sig på är att utvärderingar som 
erhållits från sökningar till olika djup är mycket nära relaterade med 
varandra. Den påstår alltså att en sökning till djup 4 borde ge någorlunda 
liknande värdering av ett drag som en sökning till djup 10 skulle ge. Så 
resultatet R

 

av en grundare sökning till djup d kan användas som en 
förutsägelse av hur resultatet R kommer att bli vid en djupsökning till djup 
D.21   

Vad använder man då detta till? Jo, innan man genomför en djupsökning 
till djup D för att utvärdera en positions värde så utför man en 
grundsökning till djup d och får härigenom resultatet R . R

 

används sedan 
för att beräkna sannolikheten att R kommer att hamna utanför det aktuella 
alpha-beta fönstret. Om sannolikheten är hög så struntar vi helt enkelt i den 
djupare sökningen eftersom den troligen inte kommer att påverka 
slutresultatet av sökningen i alla fall. Annars, om sannolikheten är låg, så 
utför vi djupsökningen för att erhålla det mer precisa värdet. Sannolikheten 
definieras här som hur stor sannolikhet det är att man skall klippa bort 
subträdet, den kallas också därför för klipptröskel t.22  

                                                

 

21 Buro, Michael (1995). ProbCut: An Effective Selective Extension of the Alpha-Beta Algorithm, ICCA 
Journal 18(2) 1995, sid. 71-76 
22 ibid. 
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Nu återstår det dock 2 problem för att faktiskt kunna implementera probe-
cut. Vad är hög och vad är låg sannolikhet? Och vad skall vi välja för D 
och d? Till detta finns inga enkla eller matematiskt säkra svar. Olika 
program gör på olika sätt och det vanligaste är att man helt enkelt 
experimentellt bestämmer klipptröskeln t genom att prova med olika 
värden och se vad som presterar bäst. D och d kallas av uppfinnaren, 
Michael Buro, för cut-pair dessa får också bestämmas experimentellt. Nu 
är det dessvärre inte så enkelt att D och d är konstanta genom ett helt spel. 
Nej, dessa är beroende av var i spelet man befinner sig varför 
topprogrammen använder flera olika cut-pairs.23  

Det ovan beskrivda är endast probe-cut, för att utöka detta till multi-probe-
cut så krävs dessa tillägg:  

1. Probe-cut klipper endast av subträd vid en viss bestämd höjd i trädet, 
oftast vid roten. Dock så kan man generalisera probe-cut till att gälla 
även för de kvarvarande subträden. Det betyder alltså att man 
använder probe-cut på flera olika djup i trädet. MPC använder sig av 
denna generalisering och använder rekursiv probe-cut för att klippa 
av fler sannolikt dåliga drag djupare ned i trädet.  

2. I extremt obalanserade noder (där det skiljer väldigt mycket mellan 
de bra och de dåliga dragen) så räcker det oftast med en väldigt 
grund sökning för att kunna klippa av med stor sannolikhet. Därför 
så använder sig MPC av flera grunda sökningar som börjar extremt 
grunt och därefter blir djupare. Om ett visst villkor uppfylls på de 
grundare sökningarna kan man klippa redan där, och på så vis spara 
ytterligare tid som kan användas att söka de mer relevanta dragen 
noggrannare. Man kan likna detta vid en sorts iterative deepening 
inne i varje nod.  

3. Probe-cut använder sig av ett enda värde på klipptröskeln t. MPC 
däremot använder sig av ett t som beror på var i spelet man befinner 
sig. Detta t är optimerat för varje nivå i spelet.  

Som tidigare beskrivits är MPC beroende av att man har en mycket bra 
positionsvärderingsfunktion. Endast små felaktigheter i denna funktion kan 
visa sig genom att ett drag som först verkar vara dåligt (vid en grund 
sökning) sedan är väldigt bra. Dessa drag skulle med en dålig 
positionsvärderingsfunktion helt ignoreras och på så sätt få hela 
programmets spelprestanda att bli sämre. Däremot om man har en korrekt 

                                                

 

23 Andersson (2003). 
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justerad evalueringsfunktion så kan MPC ge en ordentlig 
prestandaförbättring. I Michael Buros artiklar kan man läsa att hans 
program med MPC slog (samma) program utan MPC i 80% av fallen. Utan 
MPC kommer få eller inga program djupare än djup 14-15, men med MPC 
är djup 26-28 inga problem att nå.24 

3.2.3 Alternativa sökalgoritmer 
Alpha-beta är inte den enda algoritm som kan användas som sökalgoritm. 
Dock är alternativen bara mindre justeringar av ursprungs alpha-beta. Jag 
kommer här bara att ge en kortare förklaring och inte gå in i detalj hur de 
fungerar. De vanligaste förändringarna av alpha-beta är negascout och en 
ny lite effektivare algoritm som kallas för MTD.25  

Negascout är i princip alpha-beta, men den implementeras som en enda 
rekursiv funktion istället för alpha-beta som har en min och en max 
funktion. De flesta brädspel liksom också Othello använder sig av 
negascout. Den är enkel att implementera och den är lite snabbare än alpha-
beta.26  

MTD däremot sägs vara bättre och snabbare än båda alpha-beta och 
negascout. Jag har inte påträffat några program som faktiskt använder den, 
så den är mera att betrakta som en algoritm under utveckling. Namnet 
kommer ifrån Memory Enhanced Test Driver . Den fungerar på så vis att 
den gör successiva alpha-beta anrop med ett alpha-beta fönster av storlek 0, 
detta kallas nollfönster. Genom att använda ett fönster med storlek 0 så gör 
alpha-beta mycket fler avklippningar och returnerar således mycket 
snabbare. Returvärdena används sedan för att skapa ett område inom vilket 
minimax värdet kommer att ligga. Genom att fortsätta att anropa alpha-beta 
med olika värden på alpha och beta men ändå med nollfönster kommer den 
övre gränsen och den undre gränsen för området att konvergera mot en 
fixpunkt, vilket utgör det sanna minimax värdet. För att MTD skall prestera 
bra krävs en första gissning på vad minimax värdet kommer att bli. Ju 
bättre denna gissning är desto snabbare konvergerar områdesgränserna och 
ju effektivare blir sökningen. Att gissa på ett minimax värde är givetvis 
svårt, men genom att utnyttja något som jag kommer att ta upp senare, 
transpositionstabeller, kombinerat med iterative deepening är det inte svårt 
att prestera en kvalificerad gissning.27  

                                                

 

24 Buro, Michael (2000). Experiments with Multi-ProbCut and a New High-Quality Evaluation Function 
for Othello. 
25 Plaat, Aske (1997). MTD(f)  A Minimax Algorithm faster than NegaScout [www] 
< http://www.cs.vu.nl/~aske/mtdf.html#abmem> Hämtat 18/4 2004. 
26 Reinefeld, Alexander (1993). A Minimax Algorithm Faster than Alpha-Beta, Technical Report, vol. 
132. 
27 Plaat (1997). 

http://www.cs.vu.nl/~aske/mtdf.html#abmem>
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3.3 Öppningsbok 
En öppningsbok är en uppsättning regler för hur man skall placera sin 
bricka i början av ett spel. Namnet bok kommer från de böcker som finns 
tillgängliga för mänskliga spelare. Det finns väldigt många namngivna 
öppningar som kommer från spel som skett mellan kända spelare, både 
mellan människor och program. Här följer några exempel på namngivna 
öppningar:  

Hokuriku Buffalo: C4c3D3e3F6e6 
Rose-birdie Rose-Tamenori: D3c5D6e3F4c6F5c3C4b5F2e6E7 
X-square Opening: E6f6F5d6G7 
Murakami Variation: C4e3F4c5D6f3E6c3D3e2B5f5B3 
Horse: C4e3F4c5E6 
Cow: C4c3D3c5D628  

Det finns ett par hundra namngivna öppningar, och det finns databaser som 
innehåller flera hundra tusen olika öppningar och deras uppskattade värden, 
dvs. hur spelen slutat med de öppningarna. Toppspelande program utnyttjar 
självklart möjligheten att spela efter en bok eftersom det sparar tid i det 
inledande spelet och det hjälper dem att inte gå i kända fällor. De bästa 
programmen har dessutom självuppdaterande bok. Om programmet skulle 
råka förlora ett spel så skall det definitivt inte kunna förlora på samma sätt 
igen. Öppningen som spelades i det förlorade spelet sparas i boken och 
märks som dålig (beroende på hur stor förlusten var).   

Att spela efter en bok ger en stor prestandaökning dels eftersom 
programmet kan lägga sin tid på att söka i mittspelet och slutspelet och dels 
eftersom det ger det extra tillägget att ett spel aldrig kan förloras två gånger 
på samma sätt. Om man inte haft någon öppningsbok eller något 
slumpelement i sökningen skulle programmet spelat identiskt varje gång 
och på så sätt kunnat förlora på samma sätt många gånger i följd. Nu för 
tiden har de flesta program ett visst mått av slumpmässighet också i de fall 
där två eller fler olika drag ger samma värde vid en sökning. Så utan 
öppningsbok skulle det ändå inte vara helt säkert att de förlorar på samma 
sätt flera gånger i rad.29 

3.4 Transpositionstabell 
När jag tidigare beskrev iterative deepening så skrev jag att denna process 
går djupare för varje gång, och på så sätt kan dragen sorteras. Denna 
sortering bygger på att algoritmen kommer ihåg nodernas värden för varje 

                                                

 

28 Gatliff, Robert J. (1995). Othello openings [www] 
< http://www.io.com/~rgatliff/othello/openings.html> Hämtat 10/5 2004. 
29 Buro, Michael (1999). Toward Opening Book Learning, ICCA Journal 22(2), sid. 98-102. 

http://www.io.com/~rgatliff/othello/openings.html>
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iteration. Detta är en inte helt trivial process att implementera eftersom det 
är ett så stort antal noder att komma ihåg. Ett vanligt förekommande sätt är 
att skapa en hashtabell som innehåller själva noden, dess numeriska värde 
och vem dess barn är. Ovanstående är alltså nödvändigt för att sorteringen 
av dragen skall fungera.   

Ett fullt utvecklat minimax träd som har utgångspositionen för Othello som 
rotnod innehåller ca 1060 noder. Flera av dessa noder borde ha ett identiskt 
utseende eftersom antalet möjliga permutationer av ett Othellobräde är:  

En ruta på ett bräde kan anta tre lägen, tom, svart eller vit. 
Det finns 64 rutor. 
Frågan är alltså identiskt med, hur stort tal kan man skriva med 64 siffror i basen 
3? Svaret: 364  3,43 * 1030.   

Talet 3,43 * 1030 är astronomiskt stort men det är ändå försumbart litet 
jämfört med 1060. Detta betyder att i princip alla noder i det fullsökta trädet 
är identiska. Givetvis är det inte på detta vis i praktiken, när vi inte söker 
igenom hela trädet, men det säger oss i alla fall att väldigt många noder är 
identiska. Detta faktum kan utnyttjas! Eftersom vi redan har en hashtabell 
som lagrar nodernas värden och deras plats i trädet kan denna användas för 
att ta reda på en nods värde som redan finns i trädet. Betrakta figur 3.B, det 
vänstra subträdet är redan genomsökt och noden högst upp i det subträdet, 
A, har fått värdet 7. När vi senare, i en annan del av trädet, träffar på en 
nod, B, som är identisk med A, då använder vi det värde som finns lagrat i 
hashtabellen för noden A. Vi sparar härigenom väldigt mycket tid eftersom 
ingen av de noder som finns under B behöver gås igenom.  

 

Figur 3.B Två subträd i ett sökträd där A och B är identiska. Eftersom A redan 
är evaluerad och inlagd i transpositionstabellen så behöver inte B evalueras.  

Beroende på vid vilket djup A och B ligger så sparar man olika mycket tid. 
Om de ligger grunt sparas oerhört mycket tid eftersom antalet noder under 
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dem då är fler. Ligger noden B djupare än A tjänar man dessutom på det 
genom att B då får ett mer exakt (djupare sökt) värde.30 

3.5 Slutspel 
Antalet möjliga drag som finns för de två spelarna minskar drastiskt när 
man närmar sig slutet av spelet. Den effektiva tillväxtfaktorn minskar och 
detta innebär att vi kan söka djupare när vi närmar oss slutet av spelet. För 
ett program är definitionen av ett slutspel när de kan söka sig ända ned till 
botten av trädet.  

Positionsvärderingsfunktionen som används för att uppskatta en nods värde 
är bra att ha när sökningen inte kan nå botten i trädet. När spelet har nått 
slutspelet öppnas dock möjligheten att söka ändå ut till lövnoderna, dvs. de 
noder där spelet är slut. När man kan söka ut till lövnoderna så är det 
oklokt att använda den evaluerande funktionen då vi nu istället har ett exakt 
värde på lövnoden eftersom spelet slutar där. Anledningen till att det är 
oklokt att använda den evaluerande funktionen är att den är långsammare 
än en som bara talar om vinst, förlust eller remi, och dels är den som 
tidigare sagts bara uppskattande och inte exakt. En sökning ända ut till 
lövnoderna talar alltså om för oss om vi kommer att vinna eller inte. Om 
den ger oss svaret att vi kommer att vinna så finns det ingenting som kan 
ändra på det men om den säger att vi kommer att förlora så kan vi 
fortfarande vinna. Anledningen är att denna vinst-förlust utsaga bygger på 
att motståndaren spelar perfekt. I verkligheten så spelar åtminstone inte 
människor perfekt. Däremot kan ett bra program göra det och därför är det 
lustigt att se två program mötas då båda programmen vet hur spelet 
kommer att sluta när det återstår 25-30 drag.  

Ungefär 90% av alla noder i trädet är lövnoder och i varje lövnod så 
exekveras positionsvärderingsfunktionen. Detta innebär att snabbheten hos 
en sökning mycket beror på hur snabb positionsvärderingsfunktionen är. 
Att bestämma vinst, förlust eller remi går att göra mycket snabbt och det är 
därför denna funktion som används först när man kan nå slutet. För 
toppspelande program inträffar detta redan ca 30 drag före slutet. När man 
kommer ytterligare ett par drag närmare slutet kan en funktion som 
returnerar differensen av egna brickor mot motståndarbrickor användas. I 
och med att denna funktion används kan programmet spela ett perfekt 
spel.31 

                                                

 

30 Buro, Michael (2003). The Evolution of Strong Othello Programs, i: Entertainment Computing - 
Technology and Applications, R. Nakatsu och J. Hoshino (red.), Kluwer 2003, sid. 81-88 
31 Andersson (2003). 
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3.6 Effektiv datarepresentation 
När man skall implementera ett Othelloprogram behöver man göra en 
avvägning. Denna avvägning är mellan måttet av heuristik i 
evalueringsfunktionen och sökhastigheten. De senaste åren har rå-kraft 
(brute-force) visat sig vara lönsam för prestandan hos de flesta brädspel. 
Om evalueringsfunktionen är helt värdelös spelar det dock ingen roll hur 
djupt man kan söka. Man vill därför ha en bra evalueringsfunktion som 
samtidigt är väldigt snabb. Dessutom måste sökhastigheten vara hög, 
mycket hög. Vad är det då som krävs för att skapa en hög sökhastighet? 
Om vi stannar upp ett ögonblick och tänker efter inser vi snabbt att för att 
kunna komma från en nivå i sökträdet till nästa nivå måste vi utföra ett 
drag. Att utföra ett drag innefattar att lägga ut en bricka samt att vända de 
brickor som påverkas av det draget. För att överhuvudtaget kunna vända 
brickor måste vårt bräde representeras i minnet på ett effektivt sätt. Det 
mest naturliga är att representera brädet som en matris, dvs. ett 
tvådimensionellt fält av någon lämplig heltalstyp. Därefter låter man en 
tom ruta representeras av t.ex. en nolla, en svart bricka av en etta och en vit 
bricka av en tvåa. Detta upplägg är enkelt och den mest uppenbara 
lösningen. Dock är det inte speciellt minneseffektivt.   

Den minsta heltalsrepresentationen som finns på en PC är en char som är 8 
bitar. En representation av ett Othellobräde som en matris av chars blir då 
8*8*8 = 512 bitar stor. Många arkitekturer som x86 är dessutom 
optimerade för att hantera 32-bitars heltal vilket också innebär att 
snabbheten inte heller är den bästa. För att hitta en lösning som är både 
snabb och liten måste vi undersöka arkitekturen hos den hårdvara 
programmet skall köras på. Den absolut vanligaste arkitekturen hos en PC 
är x86. Denna arkitektur har sedan introduktionen av Intel Pentium II haft 
speciella register, kallade MMX-register (MultiMedia eXtension) och 
dessutom en utökad instruktionsuppsättning avsedd för att operera på dessa 
register. Dessa register är 64 bitar stora. Eftersom ett Othellobräde är 64 
rutor stort så kan man genom att använda 2 MMX register beskriva ett helt 
Othellobräde. Det ena registret används för att beskriva var de svarta 
brickorna finns. En etta motsvarar att det ligger en svart bricka på detta 
ställe och en nolla att det inte ligger en svart bricka där. Det andra registret 
används på samma sätt fast det beskriver de vita brickorna. Genom att 
utföra operationen xor mellan de två registren så får man en resulterande 
64-bitars variabel som beskriver var de tomma rutorna är.   

Genom att använda denna representation istället har vi minskat storleken 
från 512 bitar till endast 128 bitar eller 16 bytes. Denna lilla storlek är 
väldigt viktig då vi sparar undan bräden i transpositionstabellen. Men den 
viktigaste orsaken till att använda denna representation är att det går att 
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skapa en oerhört snabb draggenerator.  Det går dessutom att skapa en 
funktion som tar fram hur många tillgängliga drag en spelare har. Detta kan 
verka tidsödande, men med effektivt kodad assembler så kan en funktion ta 
reda på en spelares rörlighet (antalet tillgängliga drag) på under 200 
klockcykler. Sådan information är särskilt viktig då man använder sig av en 
rörlighetsbaserad evalueringsfunktion.32 

                                                

 

32 ibid. 
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4. Min implementation 

 
OthelloX 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur implementationen av min 
Othellomotor OthelloX har gått till, vilka tekniker jag använt mig av samt även 
vilka jag inte använt och varför. Jag kommer också att presentera data utifrån 
möten med ett flertal andra program där jag jämför mitt program med dessa.  

4.1 Inledning 
Målet med examensarbetet var att få en mycket god förståelse för hur 
Othellospelande program är uppbyggda och även implementera ett eget 
program. Att programmet skulle konkurrera med de bästa existerande 
Othelloprogrammen hade jag inga förhoppningar att lyckas med.  

Jag hade heller inga intentioner att skapa ett färdigt program utan bara den 
del som sköter själva spelandet, den så kallade spelmotorn. Det var häri 
själva utmaningen låg. Jag hade dessutom redan ett färdigt grafiskt skal 
som jag tillsammans med några studiekamrater utvecklat i en kurs i 
datorgrafik. Anledningen till att jag valt att kalla spelmotorn för OthelloX 
är av den enkla anledningen att det är utvecklat under ett X-jobb. När jag 
startade arbetet med att implementera OthelloX hade jag som ett första mål 
att skapa ett program som använde alpha-beta sökning med en enklare 
uppbyggd evalueringsfunktion. I det första skedet ville jag bara få 
programmet att fungera och ingen tid lades på att skriva optimerad kod. 
Min tanke var att använda detta som en bas att skriva vidare på och 
experimentera med MPC, iterative deepening och även metoder för att 
optimera sökhastigheten hos programmet. Jag var visserligen någorlunda 
inläst på hur ett program skulle byggas upp, men detta var bara teori. Att 
omvandla detta till praktik var svårt och det var mycket svårt att uppskatta 
tidsåtgången för implementeringen. Det var som jag befarade mycket 
tidsödande, och mycket beroende på att debugging av rekursiva 
sökalgoritmer som alpha-beta är mycket invecklat och omständligt. 

4.2 Konkurrerande program 
För att skapa mig en bild av hur bra mitt program var tvunget att prestera 
för att mäta sig med de övriga så har jag provspelat ett stort antal och 
dessutom låtit mitt program spela mot ett flertal av dem. Jag var tvungen att 
ta till dessa program för att få något motstånd mot mitt program för själv är 
jag tyvärr ingen duktig Othellospelare. Det finns program utvecklade för 
allt från PC till mobiltelefoner. I detta arbete har jag skrivit mycket om 
toppspelande program. För PC-plattformen finns det en uppsjö program där 
endast ett ytterst fåtal kan räknas till de toppspelande. Ett av dem som 



 

26   

kanske är det mest spridda heter Zebra där Windowsversionen kallas för 
WZebra. Detta program rankas som ett av världens 5 bästa Othelloprogram. 
Det påstås också, av författaren, att programmet har den snabbaste 
sökhastigheten av alla existerande program. Programmet är skrivet av en 
svensk vid namn Gunnar Andersson.33  

Historiskt sett är programmet Logistello det mest kända, vilket inte längre 
är under utveckling men programmets källkod finns att ladda hem. 
Programmet var det första i världen att 1997 utmana den dåvarande 
världsmästaren i Othello, Takeshi Murakami. Att de bästa 
Othelloprogrammen sedan länge varit bättre än de bästa människorna var 
något som både programutvecklare och spelare trott. Det som redan 
befarades av de mänskliga toppspelarna besannades då Logistello slog 
Takeshi Murakami med 7-0 i matcher. Mannen bakom Logistello heter 
Michael Buro och han är nog den person som har betytt mest för 
forskningen kring Othellospelande program. Han har skrivit ett stort antal 
artiklar och avhandlingar kring olika tekniker för Othelloprogram. 
Dessutom är han mannen som uppfunnit MPC. 

4.3 Programmets uppbyggnad 

4.3.1 Språkval 
Jag valde att utveckla programmet i C++ därför att det är det språk jag 
behärskar bäst. Att kunna abstrahera bort detaljer men ändå ge tillgång till 
lågnivåoperatorer är C++ styrka och perfekt för att utveckla ett 
Othelloprogram. Java var ett alternativ, men det språket är interpreterande 
och har därför inte samma snabbhet som ett kompilerat C++ program. Jag 
ville dessutom ha möjlighet att skriva på riktigt låg nivå och möjligen 
använda mig av inline assembler. 

4.3.2 Klasstruktur 
Mitt program är uppbyggt kring tre klasser. OthelloPosition, OthelloBoard 
och AI.   

AI klassen: Här i ligger själva kärnan i Alpha-Beta sökningen. All 
kommunikation med användargränssnittet sker dessutom via denna klass.  

OthelloBoard klassen: Lagrar ett Othellobräde. Har en metod för att vända 
på brickor när man gör ett drag, en så kallad drag-generator. Den har också 
en metod som ger tillbaka en länkad lista med alla legala drag. Vidare har 

                                                

 

33 ibid. 
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den en evalueringsfunktion och en exakt positionsvärderingsfunktion som 
används under slutspelet.  

OthelloPosition klassen: Denna klass innehåller i princip bara 2 variabler, x 
och y, vilka är till för att hålla reda på en position på ett Othellobräde. Den 
har också en speciell + operator implementerad av den anledning att en 
Othelloposition aldrig skall kunna hamna utanför brädet, x och y skall 
alltså inte kunna bli mindre än 0 eller större än 7. 

4.3.3 Min sökalgoritm 
Min sökalgoritm är en vanlig enkel alpha-beta sökning som använder en 
hårdkodad cut-off gräns för att avbryta sökningen. I princip så består 
sökalgoritmen av tre funktioner. Väldigt lika den psuedo-kod som jag 
presenterade i kapitel 2. Det är en max funktion, en min funktion och en 
max funktion som är det specialfall som rotnoden i trädet utgör. Förutom 
den grundläggande alpha-beta koden så finns lite extrakod för att hantera 
specialsituationer som kan uppstå i Othello. De specialsituationer som jag 
menar är när en spelare måste passa sitt drag, dvs. stå över sitt drag därför 
att han/hon inte har något möjligt legalt drag att göra. Det kan dessutom 
uppstå situationer där ingen av spelarna har något legalt drag att utföra men 
att det ändå finns tomma rutor kvar på brädet. I detta fall så är spelet över 
och jag applicerar då min exakta positionsvärderingsfunktion på brädet.  

Jag har dessutom lite extrakod för att hantera slutspelet. Här ökas sökdjupet 
för att kunna söka sig ända till botten av trädet. Och istället för att använda 
min evaluerande funktion på lövnoderna så använder jag en exakt funktion 
som returnerar differensen av egna brickor mot motståndarens brickor. Är 
denna differens större än noll så kommer spelet att vinnas. Är den mindre 
än noll så kommer spelet att förloras (om motståndaren spelar resterande 
spel optimalt). 

4.3.4 Min evalueringsfunktion 
Evalueringsfunktionens uppgift är att utifrån ett givet bräde uppskatta 
vinstchansen för den färg som spelas av programmet. Ett mått på hur stor 
vinstchansen är, är att försöka förutspå slutresultatet av spelet. Detta 
resultat presenteras som en differens av egna brickor mot 
motståndarbrickor.  

Min evalueringsfunktion är en rörlighetsbaserad funktion som även väger 
in hörn och den ruta som omger hörnen. Att inneha ett hörn är bra men att 
inneha de angränsande rutorna är dåligt om man inte själv besitter hörnet. 
Förutom detta så använder funktionen de olika spelarnas rörlighet (antalet 
drag de kan göra utifrån detta bräde). Hur bra det är att äga ett hörn eller 
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hur bra det är att ha stor rörlighet bestäms genom att dessa värden 
multipliceras med en vikt. Alla de olika värdena räknas sedan samman för 
att forma ett numeriskt värde på vinstchansen. De vikter jag använder har 
jag bestämt på ett högst ovetenskapligt sätt genom att helt enkelt pröva mig 
fram till vad som har verkat bäst. För den läsare som är mer intresserad av 
hur exakt denna funktion är implementerad samt vilka vikter jag använt 
mig av hänvisas till Appendix C. 

4.3.5 Datarepresentation och optimeringar 
När jag började implementationen av OthelloX hade jag inga tankar på att 
skriva optimerad kod, jag ville bara få ett programskelett som var korrekt. 
När detta var klart sökte programmet med en hastighet av ca 8000 noder 
per sekund. Eftersom jag jämförde mitt program med Zebra, som söker ca 
3 miljoner noder per sekund, tyckte jag att detta var en riktigt usel 
hastighet. Särskilt då min evalueringsfunktion var väldigt enkel, åtminstone 
vid den tidpunkten. Jag beslutade mig därför för att försöka optimera 
programmet.  

Gunnar Andersson har på sin webbsida publicerat en kodsnutt som tar reda 
på mobiliteten för en spelare givet att man representerar brädet som två 64-
bitars heltal. Denna kod är skriven i x86 assembler med GCC-syntax. Detta 
gav mig idén att använda denna representation för ett bräde också i mitt 
spel. Därefter tänkte jag låna Gunnars kod för att optimera den funktion 
jag nu hade som tog fram mobiliteten. Efter väldigt mycket hårslitande och 
kodande, lyckades jag till slut få programmet att använda denna 
representation av brädet. För att få Gunnars funktion att fungera var jag 
tvungen att skriva om den en del. Jag använde dessutom delar av hans kod 
för att skapa en funktion som inte bara tog fram hur många tillgängliga 
drag en spelare har utan dessutom tog fram på vilka positioner dessa drag 
fanns.34 

4.4 Utvecklingsprocessen 
När jag började med implementeringen skapade jag först de tre klasserna, 
AI, OthelloBoard och OthelloPoint.   

När jag för första gången försökte kompilera, efter 3-4 dagars intensivt 
kodknackande, fick jag ganska många fel. Rättade till dem och fick 
slutligen programmet att kompilera, dock spelade det väldigt dåligt och la 
brickor där man ej får lägga.  

                                                

 

34 ibid. 
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Nu började jag buggsöka! Jag blev fundersam eftersom mitt program 
lyckades söka till djup 20 utan några större problem. Detta borde vara 
omöjligt. Speciellt eftersom sökhastigheten uppmättes till ca 90 Kn/s. 
Jämför med WinZebra som söker med en hastighet av ca 3 Mn/s. Slet mitt 
hår av förtvivlan, jag förstod inte vad som var fel!  

Under den kommande natten fick jag en snilleblixt, och förstod genast vad 
som var fel! Så löjligt enkelt! När jag skickade med depth variabeln i 
maxVal och minVal så skall den ju ökas med ett, depth+1. Jag hade skrivit 
++depth, vilket även ökar den lokala variabeln i denna instans av 
funktionen. Detta medförde att massor av grenar i sökträdet "klipptes av" 
oavsiktligt. När detta rättades till, så vips kunde programmet endast söka 
till ca djup 9. Programmet spelade dessutom genast mycket bättre, men 
fortfarande dåligt. Min evalueringsfunktion räknade visserligen bara 
differensen av egna brickor mot motståndarbrickor. Jag lade nu även in att 
hörn skulle vara värda mer än vanliga rutor. Detta gjorde att programmet 
ökade sin spelskicklighet ordentligt. När jag provspelade upptäckte jag 
dock något oroväckande. Programmet trodde sig kunna vända brickor 
diagonalt mot en kant. Om programmet spelade svart och det låg 3 vita 
brickor på ruta D1, E2 och F3 så vände programmet dem genom att lägga 
svart på ruta G4. Detta var helt fel. Visserligen verkade problemet bara 
inträffa vid vissa speciella situationer, men jag lyckades inte lista ut vid 
vilka situationer det var! Jag insåg att detta måste medföra att programmet 
spelade mycket sämre än vad det skulle ha gjort annars. Detta eftersom när 
det sökte, trodde sig själv kunna genomföra sådana drag. Letandet efter 
denna bugg visade sig bli mycket svår eftersom jag var tvungen att spela 
fram tills jag trodde att en sådan situation skulle inträffa. Därefter stegade 
jag igenom funktionerna för att på så sätt upptäcka vad som gjordes fel. 
Eftersom många av mina gissningar var felaktiga så var denna process 
mycket tidsödande.   

Jag fortsatte att tänka och buggleta tills jag slutligen en kväll, när jag höll 
på att förklara koden för en kompis som skulle hjälpa mig, fick en 
snilleblixt och genast hittade problemet. Detta var också extremt enkelt när 
jag väl hittade det. Ändrade villkoren för 2 selektionssatser i operatorn += i 
OthelloPosition. Så självklart!  

Provspelade och upptäckte att programmet nu spelar på en bra nivå, jag får 
stryk 8 gånger av 10. Programmet spelar nu dessutom korrekt och gör 
aldrig några otillåtna drag. Sökhastigeheten ligger på runt 100 Kn/s, detta 
medger det att söka till ca djup 8. Jag gav mig nu på att försöka förbättra 
evalueringsfunktionen. Jag la till poängbedömning efter hur många 
tillgängliga drag som fanns. Pluspoäng för varje eget drag och minuspoäng 
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för motståndarens drag. Detta sänkte sökhastigheten drastiskt, ned till ca 10 
Kn/s vilket medger sökning till djup 6 med en acceptabel responstid (< 10 
sek). Fast sökdjupet minskade med 2 så ökade spelskickligheten rejält. Jag 
har nu ingen som helst chans att slå mitt program. Fortsättningsvis för att 
testa det så måste jag spela det mot något annat program.   

Jag provspelade det nu mot WZebra. Mitt program slår WZebra när det 
spelar på sökdjup 2 eller mindre. På sökdjup 3 är det någorlunda jämt men 
mitt program förlorar i 9 fall av 10. 
Vid denna tidpunkt ansåg jag mig ha en ganska god grund att bygga vidare 
på. Bra modularisering och lättförståelig kod.  

 

Nu började jag leka med assembler. Jag ville optimera programmet. 
Använde mig av en snutt öppen kod, skriven av Gunnar Andersson. Denna 
kod är skriven i GCC-inline assembler (AT&T syntax). Det koden gör är 
att svara på hur många tillgängliga drag en viss spelare har, den vill ha 
brädet representerat som 4 32-bitars heltal. 2 för svart spelare och 2 för vit 
spelare. Att översätta koden till Intel syntax visade sig vara ett ganska drygt 
arbete. Var tillslut färdig, men det fungerade inte.  

Nu började en ny buggsökningsperiod. Försökte förstå assemblerkoden 
som Gunnar skrivit, men det var mycket svårt. Pga. att GCC använder en 
annan konvention vid funktionsanrop, funktionsparametrar läggs i 
processorregister istället för att läggas på stacken, fick jag skriva om en del 
assembler också. Slutligen fick jag det att fungera! Efter detta skrev jag 
också en ny funktion, baserad på samma assembler, som returnerade vilka 
drag som en viss spelare hade tillgängliga, inte bara hur många det var. 
Testade programmet och med exakt samma funktion som tidigare så hade 
sökhastigheten ökat från 10 Kn/s till ca 200 Kn/s. Nu återstod bara att 
skriva en egen snabbare drag-generator så att jag helt kan sluta med att 
representera brädet som en heltalsmatris. Jag räknade med att kunna öka på 
sökhastigheten ytterligare när detta blev gjort.  

Nu började jag med det dryga arbetet att skriva en drag-generator som 
arbetade med 2 __int64 istället för en char matris(8x8) som jag hade 
tidigare. Trodde mig på detta sätt kunna öka på hastigheten ytterligare. Jag 
funderade och funderade. Mycket svårt att få den snabb.  

Fick till slut klart min drag-generator. Nu slopade jag helt matrisen i 
klassen OthelloBoard. Och jag ändrade även i Gunnars kod så att den 
opererade på 2 __int64 istället för 4 32-bitars int. När jag sedan provkörde 
blev jag mycket besviken. Nodhastigheten hade bara förbättrats lite grann. 
Den låg nu på runt 300-330 Kn/s. Mitt mål är att hammna runt 2-3 Mn/s 
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dvs. ca 8-9 ggr så snabbt som nu. Förhoppningsvis är det möjligt, men just 
nu stod det still.   

Efter detta började jag experimenterade med MPC. Jag visste dock att 
denna algoritm, för att fungera, var beroende av att man hade en mycket 
stabil och korrekt positionsvärdering. Detta hade inte jag. MPC i sig var 
inte speciellt svårt att implementera. Men när jag gjort detta visade det sig 
vid provspelningar mot tidigare versioner att den gamla var mycket bättre. 
Mina farhågor besannades alltså. En mönsterbaserad positionsvärdering 
som byggde på en stor databas hade varit vad som krävts. Med min 
förhållandevis dåliga positionsvärdering så skars grenar av i trädet som inte 
borde ha gjort det. 

4.5 Testdata 
I denna del tänkte jag presentera ett antal spel som mitt program spelat mot 
andra program. De spel jag har spelat har jag matat in i WZebra och låtit 
den göra en analys av spelet. Att WZebra gör en analys innebär i princip att 
den värdesätter hur bra eller dåliga dragen som utförts under spelet varit. 
När analysen gjordes använde jag inställningarna 22-32-34. Det innebär att 
WZebra under mittspelet sökte 22 drag framåt och under slutspelet sökte 
den först 34 drag framåt med en Vinst/Förlust/Remi sökning därefter 
gjorde den en exakt sökning under de resterande 32 dragen. Alltså är de 
sista 32 dragen korrekta i grafen och i analysen. Den delen är ljusare grå i 
grafen. Den mörkare delen av grafen är när WZebra använde sin 
evalueringsfunktion och därför inte med säkerhet kunnat säga hur 
ställningen är. WZebra har dessutom använt sin bok för att analysera. I 
graferna är positivt bra för svart. Måttet på y-axeln är differensen vid 
spelets slut. Det vill säga slutar spelet 41-23 till svart blir måttet +18. 
Skulle spelet sluta innan alla brickor är utlagda räknas de tomma rutorna 
till vinnaren.  

En sådan djupsökning som 32 perfekt sökta drag framåt kräver oerhört 
mycket beräkningar. Två av de spel jag presenterar tog flera timmar att 
analysera, med mer än 150 miljarder noder genomsökta. Två av spelen tog 
ännu längre tid så jag tvingades avbryta och sänka sökdjupet till 22-30-32.  

Mitt program spelade under alla dessa spel med inställningarna 8-16 vilket 
betyder att det söker 8 drag framåt under öppnings och mittspelet och 16 
drag perfekt sökta under slutspelet. Vad gäller de två mobiltelefonerna så är 
de inställda på att spela på den svåraste nivån. Jag valde att låta OthelloX 
spela vit (svart börjar alltid) där det var möjligt. På T610 telefonen och på 
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Othello (inget namn) var det inte möjligt så där fick mitt program spela 
svart.  

För de läsare som är intresserade av att se den fullständiga analysen över 
spelen så hänvisas de till Appendix C. 

4.5.1 OthelloX - SonyEricsson T610 
Detta program är ett java program skrivet i java micro edition. Det finns att 
ladda hem från SonyEricssons wap-portal. Det finns 3 nivåer att välja på 
och detta spel är spelat med programmet inställt på svåraste nivån. Det 
spelar ett förhållandevis dåligt spel även med inställningen ställd på 
svåraste nivån. Jag själv har lyckats besegra det ett antal gånger men även 
förlorat ungefär lika många gånger. De 10 talet gånger OthelloX har spelat 
mot detta program har det alltid slutat med en massiv utklassning. 
Javaprogrammet har helt enkelt ingen chans.  

 

Figur 4.A Analys av spelet OthelloX  SonyEricsson T610  

Spelet ovan är ett ganska typiskt spel mellan de två programmen. OthelloX 
spelar sådär i inledningsskedet (enligt WZebra) men under sista halvan av 
spelet fullständigt krossar det Javaprogrammet. En ganska intressant 
iakttagelse var att under öppningsspelet och fram till drag 45 hade 
OthelloX endast ca 2-5 egna brickor på brädet. Efter detta smällde det bara 
till och alla brickor blev tillslut svarta. Spelet slutade med 3 tomma rutor 
och 61 svarta. De tomma rutorna räknas då till vinnaren. En annan 
intressant iakttagelse var att Javaprogrammet fick passa väldigt många drag 
i slutet. En bra bild över hur effektivt sökandet efter liten rörlighet för 
motståndaren fungerar, åtminstone när det möter en dålig motståndare.  
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Detta spel är också en ganska typisk bild av hur det brukar se ut när en 
mänsklig nybörjarspelare möter OthelloX. 

4.5.2 Ericsson T68i  OthelloX 
Detta program följer med när man köper ovanstående mobiltelefon. Det 
spelar ett för människor mycket bra spel och jag har själv aldrig ens varit i 
närheten av att slå det. Tidigare versioner av OthelloX kunde inte heller 
besegra detta program, men med nuvarande version har OthelloX vunnit 
alla möten.   

 

Figur 4.B Analys av spelet Ericsson T68i  OthelloX  

I detta spel kan man se att telefonen får ett lätt övertag i mittspelet men 
efter ungefär halva spelet gör den ett dyrt misstag. Några drag senare gör 
mitt program också ett stort misstag men lyckas, tack vare nya misstag från 
telefonen, att öka på sin seger till att vinna med 51-13 (+38 för vit). Från 
drag 40, dvs. 22 drag före slutet, gör OthelloX inte ett enda misstag utan 
spelar optimalt. Telefonen gör heller inga misstag efter drag 46. Detta 
betyder dock inte att telefonen spelar väldigt bra, utan oftast att den endast 
har ett drag att välja på och kan således varken spela sämre eller bättre. 
Detta visar på hur bra mitt program är på att minimera motståndarens 
rörlighet. 

4.5.3 OthelloX  Othello (inget namn) 
Detta är ett program jag funnit på Internet med källkoden inkluderad. Det 
är skrivet i C och koden är på över 10000 rader. Jämfört med mitt program 
på ca 1500 rader är det alltså enormt. Det använder en mycket mer 
avancerad evalueringsfunktion än vad OthelloX gör. Dessutom använder 
det sig av iterative deepening med en transpositionstabell för att ordna 
alpha-beta dragen. Detta program trodde jag skulle bli mycket svårt för 
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OthelloX att besegra. Det visade sig att det stämde. Dock är det väldigt 
jämt mellan programmen. Jag har spelat två spel där båda har slutat i 
samma resultat, 34-30 till Othello (inget namn). Att Othello (inget namn) 
har en starkare evalueringsfunktion kan man se efter drag 9 då OthelloX 
förlorar ett antal brickor. Vid drag 36 gör dock Othello (inget namn) ett 
stort misstag som om OthelloX hade spelat resten optimalt hade lett till 
förlust. Nu missar tyvärr mitt program igen vid drag 41 vilket leder till en 
förlust. Båda programmen spelar optimalt efter drag 42.  

 

Figur 4.C Analys av spelet OthelloX  Othello (inget namn) 

4.5.4 WZebra(20-24-26)  OthelloX 
Detta program är om inte det bästa existerande programmet så åtminstone 
ett av de bästa. När mitt program fick möta detta ställde jag in WZebras 
sökdjup till 20-24-26. Med dessa inställningar tar en evaluering i snitt 10 
sekunder och antalet sökta noder ligger för varje drag mellan 10 

 

100 
miljoner. Mitt program borde teoretiskt vara chanslöst. Jag blev själv 
förvånad över hur pass bra mitt program klarade sig. Vid ett flertal spel 
som genomförts är spelet som representeras nedan ett medelmåttigt spel. 
Vissa spel klarade sig OthelloX bättre och vissa spel sämre.  

OthelloX följde WZebras bok fram till drag 6 där det gjorde ett mindre 
misstag. Sedan spelar OthelloX i princip ett perfekt spel fram till drag 28 
där det gör ett stort misstag. Att sedan OthelloX lyckas att förbättra detta 
och få WZebra att göra ett misstag vid drag 31 är riktigt imponerande. 
Under resterande del av spelet gör OthelloX två mindre misstag men spelar 
från drag 41 (20 drag från slutet) helt optimalt. 
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Figur 4.D Analys av spelet mellan WZebra(20-24-26) - OthelloX 
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5. Resultat och slutsatser 
I detta kapitel kommer jag att utvärdera mitt program och hur implementeringen 
gått. Jag kommer dessutom att diskutera vad som kan förbättras i mitt progam, 
OthelloX. Jag kommer även att diskutera kring vad framtiden eventuellt har att 
erbjuda för de toppspelande programmen. 

5.1 En utvärdering av OthelloX 
Målet med detta examensarbete var att få en god förståelse för hur 
Othellospelande program i toppklass implementeras. Jag ville också 
implementera ett eget program, dels för att förstärka den teoretiska kunskap 
jag förvärvat mig och dels för att se hur bra det kunde bli. 

5.1.1 Svårigheter under implementationen 
Att skriva ett Othelloprogram är, om man förstått den bakomliggande 
teorin, inte speciellt svårt. Alla som programmerat tidigare vet att när man 
skapar ett program som inte är väldigt litet så inför man fel, buggar. Detta 
är i princip helt oundvikligt, det ligger i människans natur att vi inte är helt 
perfekta. För att få bort de fel som inte är helt uppenbara, de som 
kompilatorn upptäcker, krävs debugging. I ett Othelloprogram som 
använder sig av djup rekursion, vilket i princip är ett måste, blir 
debuggandet svårt och framförallt väldigt tidsödande.  

Jag tror att jag ungefär har spenderat 160 timmar framför datorn för att 
implementera OthelloX. Av dessa har minst 100 timmar gått åt för 
debugging. 

5.1.2 Hur bra blev det? 
Mitt program spelar på en nivå som, åtminstone enligt mig, ligger en bra 
bit över den mänskliga snittspelaren. Jag inklusive många av mina 
kamrater som testat det har aldrig lyckats slå det när det spelar med 
inställningarna 8-16. Faktum är att än så länge har ingen människa lyckats 
besegra programmet, dock har ingen duktig Othellospelare provat. Trots 
detta kan det inte räknas till topprogrammen i genren. Min bedömning är 
att det ligger långt under den nivå som WZebra spelar på. 

5.1.3 Vad kunde gjorts bättre? 
Jag tycker vid en första anblick att jag borde ha gjort mer, jag borde ha haft 
iterative deepening med transpositionstabeller. När jag tänker efter tycker 
jag ändå att jag lyckats väldigt bra med den korta tid jag haft på mig. Min 
evalueringsfunktion känns korrekt även fast den använder manuellt 
justerade vikter. Sökhastigheten är någorlunda bra, men den borde också ha 



 

38   

varit bättre. Sökhastigheten är jag dessutom övertygad om att man kan öka 
med flera hundra procent bara genom att skriva en effektivare drag-
generator. 

5.1.4 Vad kommer förbättras i nästa version? 
Som rubriken antyder kommer det alltså en ny version. Den kan dyka upp 
om en månad eller om tio år, men den kommer. Min förhoppning är att 
fortsätta arbeta på OthelloX i mitt exjobb på nivå D om jag läser till 
magisterexamen.  

Jag kommer först att fokusera på sökhastigheten. Att få upp den till 10 
gånger så snabb som nuvarande på samma hårdvara skall inte vara 
omöjligt. Därefter kommer jag att ge mig på dragordning. Detta har jag 
tänkt implementera med hjälp av iterative deepening och en 
transpositionstabell. Senare skall jag också använda denna 
transpositionstabell till det den är tänkt för, att finna transpositioner. När 
detta är gjort skall jag försöka skriva ett program som automatiskt 
genererar en mönsterbaserad evalueringsfunktion baserad på databaser över 
spelade spel.  

Om jag lyckas med allt ovanstående skall jag i ett senare skede 
implementera MPC. MPC är som tidigare beskrivits beroende av en 
mycket stabil evalueringsfunktion och detta skall jag som sagt ha skapat 
innan jag börjar implementera MPC. 

5.2 Framtiden för Othelloprogram 
Tyvärr verkar det ha stått ganska stilla de senaste 5-6 åren inom 
forskningen och utvecklingen av nya och ännu effektivare algoritmer för 
Othelloprogram. Det enda program jag funnit som spelar på toppnivå och 
fortfarande utvecklas är WZebra. Möjligen beror detta på att man nått den 
nivå där ingen människa ens är i närheten av att besegra ett toppspelande 
program. Jag tycker trots detta att det är intressant att fortsätta utvecklingen 
av dessa program. För att konstruera ett program som med dagens 
algoritmer kan söka igenom ett helt Othelloträd och på så vis spela perfekt 
krävs det datorer som, med nuvarande prestandautveckling, ligger många 
hundra år in i framtiden. Innan man nått dit tycker jag att utvecklingen av 
effektivare algoritmer fortfarande är intressant.   

Den klassiska parollen A minute to learn A lifetime to master , som står 
på lådan som Othellospelet levereras i, är en kraftig underdrift. Därför 
tycker jag att även om programmen utklassar människor kan de t.ex. 
användas till att lära mänskliga spelare att bli ännu bättre. 
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Slutligen tänkte jag avsluta med ett citat av Hans Berliner som beskriver 
utvecklingen av AI under de senaste decennierna.  

I consider the most important trend was that computers got considerably faster in 
these last 50 years. In this process, we found that many things for which we had at 
best anthropomorphic solutions, which in many cases failed to capture the real 
gist of a human's method, could be done by more brute-forcish methods that 
merely enumerated until a satisfactory solution was found.  
If this is heresy, so be it.35 

                                                

 

35 Buro, Michael (2004)..Michael Buro s Homepage [www] 
<http://www.cs.ualberta.ca/~mburo/> Hämtat 26/5 2004. 

http://www.cs.ualberta.ca/~mburo/>
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Appendix A - Terminologi 
State-of-the-art: Den absoluta spjutspetsforskningen inom ett visst område.  

Rotnod: Den översta noden i ett träd.  

Barn: En nod som skapats ifrån en annan nod är barn till denna.  

Tillväxtfaktor: Den multipel som trädet växer med från en nivå till nästa.  

Rekursion: Inom programmering, när en funktion anropar sig själv.  

Minimax: Den teoretiska algoritm vilken alpha-beta bygger vidare på.  

Rörlighet: Det antal drag spelaren har att välja mellan när denne skall lägga 
ut sin bricka.  

Off-line: Att, i detta fall, en beräkning görs utanför själva 
huvudprogrammet.  

Alpha beta pruning: En effektiv förbättring av minimax.  

Öppningsbok: Databas över hur man skall lägga i de inledande dragen.  

Slutspel: Ett Othellospel kan delas in i öppningsspel, mittspel och slutspel.  

Best-to-worst: Helt enkelt att ordningen är från det bästa till det sämsta 
draget.  

Transpositionstabell: Hash-tabell som innehåller de flesta noder som sökts.  

Killer-responses: En tabell över motdrag som skall göras som svar på ett 
visst motspelardrag.  

Grund sökning: En sökning som i förhållande till djupsökningen är grund 
(djup 1-6).  

Iterative deepening: Metod för att iterativt öka sökdjupet.  

Probability cut: Hela namnet av nedanstående algoritm.  

Probe-cut: Algoritm uppfunnen av Michael Buro som används för att 
klippa av irrelevanta grenar i sökträdet. 
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Multi probe-cut: Tillägg till probe-cut som gör att den är ännu effektivare.  

Cut-pair: Ett talpar som talar om vilket djup som skall förutspå ett annat 
djup.  

Negascout: Effektiv implementation av alpha-beta.  

MTD: Algoritm i försöksstadiet, skall vara effektivare än Negascout.  

Nollfönster: När det endast skiljer 1 mellan alpha och beta.  

Rå-kraft: Översättning av brute-force. Betyder ungefär att man använder 
beräkningskraften hos CPU:n.  

Zebra: En av de bästa Othellomotorer som existerar. Skriven av Gunnar 
Andersson.  

WZebra: Windows-applikation som använder Zebras Othellomotor.  

Logistello: Programmet Michael Buro utvecklat. Räknas som ett av de 
bästa som någonsin existerat. Utvecklas numera inte aktivt.  

Inline-assembler: När man skriver assemblerkod i block inne i ett annat 
språk, exempelvis C++.  
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Appendix B 

 
Othelloregler  

  

För 2 spelare från 8 år  

Spelet i korthet 
Othello är ett strategispel som spelas av två spelare, svart och vit. Det spelas på ett bräde som är indelat i 
8*8 rutor. De båda spelarna turas om att lägga ut en bricka i taget, tills samtliga 64 brickor är utlagda eller 
tills ingen av spelarna kan lägga ut längre. Brickorna är svarta på ena sidan och vita på den andra sidan. 
Taktiken är att försöka stänga in motståndarens brickor mellan sina egna, med hjälp av den utlagda 
brickan. Lyckas du med detta, övertar du alla motspelarbrickor som ligger i linje med dina brickor på 
brädet. När spelets 64 brickor är utlagda, eller när ingen av spelarna kan lägga ut längre, är spelet över. 
Vinner gör den spelare som då har flest brickor i sin egen färg.    

Spelstart! 
Tag 32 brickor vardera. Lägg ut svart bricka på E4 + D5 och vit bricka på 
D4+E5. Välj om du vill spela svart eller vit färg. Nu kan spelet börja! 
Svart inleder alltid.     

Så här lägger man ut 
Spelaren måste lägga ut sin bricka i en tom ruta intill valfri motspelarbricka. Om brickan som läggs ut, 
ligger i linje med en redan utlagd bricka i samma färg, övertar spelaren samtliga motspelarbrickor som 
stängs in mellan de båda brickorna. Linjen kan vara horisontell, vertikal eller diagonal. Vänd på de låsta 
brickorna, så att motståndarens färg skiftar till din egen. Nu är det motspelarens tur att försöka stänga in 
brickor i spelarens färg genom att lägga ut en ny bricka på brädet. 
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Några tumregler i Othello 

 

Om en spelare inte kan stänga in och vända på åtminstone 1 av motspelarens brickor, förlorar 
spelaren sitt drag och motspelaren får lägga ut igen.  

 

En spelare får inte frivilligt stå över ett drag, om det är möjligt att stänga in någon av 
motspelarens brickor.  

 

Alla brickor som stängs in i ett drag måste vändas (även om det skulle vara mer fördelaktigt att 
låta bli att vända några av dem).  

 

Utlagda brickor får inte flyttas på brädet under spelets gång.  

 

Om en spelare kan låsa motspelarens brickor i sitt drag, men redan har lagt ut alla sina brickor, 
är motspelaren skyldig att erbjuda en av sina brickor så att draget kan genomföras och spelet gå 
vidare.  

Räkna poäng 
Avsluta varje spelomgång med att notera antalet brickor i din färg. Resultatet redovisas sedan som en 
differens av egna brickor minus motspelarbrickor. Den som har flest brickor kvar efter ett förutbestämt 
antal spelomgångar vinner.  

Spela taktiskt 
Reglerna i Othello är visserligen enkla, men det tar en livstid att bemästra spelets taktiska finesser.  

Här får du några goda råd på vägen:  

 

Brickor som läggs i brädets hörn kan inte låsas och kan skydda många av dina brickor från att 
övertas av motspelaren.  

 

Undvik att lägga din bricka intill ett tomt hörn. Annars ger du motspelaren chansen att erövra 
hörnet i nästa drag.  

 

Lycka till som Othello-spelare! Fler speltips hittar du på www.othello.nu36  

                                                

 

36 Dessa regler är publicerade med tillstånd från Brio/Alga 2004-05-18 

http://www.othello.nu
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Appendix C 

 
WZebras analys av spelade spel 

Analysen fungerar på följande sätt. Först skrivs numret ut på det drag som utförs, 
därefter det drag som faktiskt gjorts och därefter skriver Zebra ut den följd av drag som 
den tycker är det bästa att utföra just nu. Sist skriver Zebra ut det numeriska värde som 
den uppskattar att spelaren som utfört draget kommer att vinna eller förlora med om 
båda spelarna spelar optimalt härifrån. De inledande dragen har Zebra använt sin bok 
för att analysera. Dragen efter detta används Zebras evalueringsfunktion med en 
sökning till djup 22. När Zebra kan söka ända till botten av trädet skrivs inte analysen 
ut, utan endast om draget var korrekt eller inte. Om det inte var det skriver Zebra ut hur 
spelaren skulle ha spelat istället och vad det hade lett till. VF-korrekt betyder att Zebra 
sökt till botten av trädet men endast använt sig av en funktion som talar om 
vinst/förlust/remi. Detta betyder att draget var korrekt ur vinst/förlust synpunkt, men det 
är ej säkert att det var optimalt.  

OthelloX  SonyEricsson T610 
1. d6   Analys: e3 f3 f4 d3 c4 f5 d2 c5 +0.00 brickor (bok) 
2. c6   Analys: c6 c5 c4 d3 f5 f4 d7 f6 +0.00 brickor (bok) 
3. c5   Analys: c5 c4 d3 f5 f4 d7 f6 d2 +0.00 brickor (bok) 
4. e6   Analys: c4 d3 f5 f4 d7 f6 d2 c3 +0.00 brickor (bok) 
5. e7   Analys: f5 d3 e3 b5 c3 g5 f6 g6 +0.00 brickor (bok) 
6. c3   Analys: b5 f6 f7 b4 e8 c7 d3 +4.05 brickor (bok) 
7. f6   Analys: f6 c4 d3 e3 f5 d7 b4 b5 +1.52 brickor  (22) 
8. e8   Analys: c4 f4 f7 d3 e3 f3 e8 e2 -1.62 brickor  (22) 
9. f7   Analys: f7 d7 f8 f5 c4 c7 d3 b5 +7.96 brickor  (22) 
10. g6   Analys: d7 f8 f5 c4 c7 d3 b5 a6 -8.42 brickor  (22) 
11. f8   Analys: d7 d8 f5 c4 b5 b6 c7 c8 +20.27 brickor  (22) 
12. g8   Analys: g8 g5 f5 h6 c7 d7 b6 f4 -5.34 brickor  (22) 
13. f5   Analys: f5 d8 d7 f4 g5 h6 c7 c4 +5.01 brickor  (22) 
14. d8   Analys: d8 b6 c4 d7 g5 d3 e3 b3 -4.40 brickor  (22) 
15. d7   Analys: b6 c4 d7 g5 d3 e3 f3 f4 +4.32 brickor  (22) 
16. c4   Analys: b6 b4 f4 b5 c4 d3 e3 c2 -3.74 brickor  (22) 
17. h6   Analys: b6 c8 b5 b4 c7 a6 a5 b8 +5.33 brickor  (22) 
18. f4   Analys: g5 b3 c8 b4 b5 a6 a5 b6 -0.69 brickor  (22) 
19. g5   Analys: g5 h5 h4 c8 d3 c7 g4 c2 +14.10 brickor  (22) 
20. h4   Analys: h5 h4 c8 d3 c7 g4 c2 d2 -13.34 brickor  (22) 
21. h5   Analys: g4 h5 h3 c8 g3 e3 b6 b5 +14.81 brickor  (22) 
22. h7   Analys: h7 g4 g3 b6 c8 b5 b4 c7 -10.91 brickor  (22) 
23. g4   Analys: g4 g3 b6 c8 b5 b4 c7 b8 +10.08 brickor  (22) 
24. f3   Analys: f3 b4 c8 d3 b5 e3 g3 a5 -9.13 brickor  (22) 
25. e3   Analys: b3 c8 b4 b5 a5 b6 a6 a2 +9.60 brickor  (22) 
26. c8   Analys: c8 b7 d3 b5 c7 b6 g3 b3 -8.27 brickor  (22) 
27. f2   Analys: b7 d3 b5 c7 b6 g3 b3 a3 +8.45 brickor  (22) 
28. f1   Analys: d3 g3 e2 b5 a5 b4 b6 c2 -4.83 brickor  (22) 
29. d3   Analys: d3 c2 d2 c7 b3 c1 b6 a6 +17.37 brickor  (22) 
30. d2   Analys: c2 d2 c7 b4 e2 b6 b3 d1 -17.27 brickor  (22) 
31. c7?  Svart förlorar 10 brickor, 31. b5 a5 c2 b1 c1 e1 b4 a4 vinner 52-12. 
32. b8   Korrekt 
33. g3?  Svart förlorar 6 brickor, 33. e2 vinner 42-22. 
34. h2   Korrekt 
35. e2?  Svart spelar drag som ger remi, 35. b4 a4 e2 h3 g2 vinner 36-28. 
36. d1?  Vit spelar förlorande drag, 36. h3 b4 a5 b3 g2 a4 b5 a6 ger remi. 
37. h3   Korrekt 
38. g2   Korrekt 
39. h8   Korrekt 
40. Vit passar    
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41. a8   Korrekt 
42. Vit passar 
43. c1?  Svart förlorar 2 brickor, 43. g7 vinner 64-0. 
44. b1   Korrekt 
45. g7   Korrekt 
46. e1?  Vit förlorar 2 brickor, 46. c2 förlorar 2-62. 
47. b7   Korrekt 
48. Vit passar 
49. b6   Korrekt 
50. a7   Korrekt 
51. a6   Korrekt 
52. Vit passar 
53. b5   Korrekt 
54. Vit passar 
55. b4   Korrekt 
56. a5   Korrekt 
57. a4   Korrekt 
58. Vit passar 
59. b3   Korrekt 
60. Vit passar    
61. h1   Korrekt 
62. Vit passar 
63. g1   Korrekt 
64. Vit passar 
65. c2   Korrekt 
66. Vit passar 
67. a1   Svart vinner 64 - 0.  

Ericsson T68i  OthelloX 
1. d3   Analys: d3 c3 c4 e3 f4 c5 e2 f5 +0.00 brickor (bok)  
2. c5   Analys: c3 c4 e3 f4 c5 e2 f5 f6 +0.00 brickor (bok) 
3. f6   Analys: f6 f5 e6 e3 d6 f7 g6 c4 +0.00 brickor (bok) 
4. f5   Analys: f5 e6 e3 d6 f7 g6 c4 c6 +0.00 brickor (bok) 
5. e6   Analys: e6 e3 d6 f7 g6 c4 c6 e7 +0.00 brickor (bok) 
6. f7   Analys: e3 d6 f7 g6 c4 c6 e7 d7 +0.00 brickor (bok) 
7. c6   Analys: c6 e3 c4 d6 d7 c2 f3 c7 +3.13 brickor (bok) 
8. c7   Analys: e3 c4 d6 d7 c2 f3 c7 c8 -3.13 brickor (bok) 
9. b5   Analys: b5 a4 g6 c4 +4.81 brickor (bok) 
10. a5   Analys: a4 g6 c4 -4.81 brickor (bok) 
11. d6   Analys: d6 e7 d7 c4 f4 c3 g4 +8.19 brickor  (22) 
12. e7   Analys: e7 d7 c4 f4 c3 g4 -10.84 brickor  (22) 
13. d7   Analys: d7 c4 f4 c3 g4 +9.32 brickor  (22) 
14. c4   Analys: c4 f4 c3 g4 -9.32 brickor  (22) 
15. f8   Analys: f4 c3 g4 +9.32 brickor  (22) 
16. c8   Analys: c3 g6 d8 e8 g8 b6 g4 -8.31 brickor  (22) 
17. d8   Analys: d8 c3 b6 f3 a6 b3 a4 +8.78 brickor  (22) 
18. e8   Analys: c3 b6 f3 a6 b3 a4 -8.78 brickor  (22) 
19. b8   Analys: b8 c3 g5 f4 g4 g6 e3 h3 +14.02 brickor  (22) 
20. c3   Analys: c3 g5 f4 g4 g6 e3 h3 -14.02 brickor  (22) 
21. b4   Analys: g5 f4 g4 g6 e3 h3 g8 +14.02 brickor  (22) 
22. b3   Analys: f3 a6 b3 b6 a3 a4 -12.55 brickor  (22) 
23. b6   Analys: c2 f3 e3 f4 b6 f2 +13.63 brickor  (22) 
24. a6   Analys: a6 c2 f3 e3 f2 g8 f4 e2 -13.27 brickor  (22) 
25. c2   Analys: c2 f3 e3 f2 g8 f4 e2 c1 +13.27 brickor  (22) 
26. f3   Analys: f3 e3 f2 g8 f4 e2 c1 g3 -11.37 brickor  (22) 
27. g8   Analys: g8 d1 e3 f4 c1 e2 d2 +12.22 brickor  (22) 
28. e2   Analys: d1 e3 f4 c1 e2 d2 -12.22 brickor  (22) 
29. a3   Analys: d2 e3 a3 b7 a4 d1 f4 g6 +12.76 brickor  (22) 
30. a4   Analys: a4 a7 d2 e1 c1 f1 e3 g6 +2.71 brickor  (22) 
31. d2?  Svart förlorar 1 bricka, 31. a7 d2 e1 c1 g4 f4 g3 e3 förlorar 28-36. 
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32. c1? Vit spelar förlorande drag, 32. e3 a7 d1 f4 b1 c1 f2 a1 vinner 37-27. 
33. f1?  Svart förlorar 5 brickor, 33. a7 e3 g6 g5 h4 h6 g4 f4 vinner 38-26. 
34. e1?  Vit förlorar 1 bricka, 34. b7 e3 f4 g5 h5 g6 h6 h4 förlorar 31-33. 
35. d1? Svart spelar förlorande drag, 35. a7 b2 e3 f4 g6 g4 g3 d1 vinner 34-30. 
36. e3?  Vit förlorar 3 brickor, 36. g1 f4 b7 b2 g3 g4 e3 h2 vinner 38-26. 
37. a7?  Svart förlorar 6 brickor, 37. b1 a2 f4 f2 b7 g6 h5 h6 förlorar 29-35. 
38. g1   Korrekt 
39. f2?  Svart förlorar 2 brickor, 39. f4 b1 f2 g4 b2 g5 h3 a1 förlorar 23-41. 
40. f4?  Vit förlorar 2 brickor, 40. b1 g4 g5 f4 g2 g3 vinner 43-21. 
41. g3?  Svart förlorar 5 brickor, 41. b2 g3 g7 g5 h4 h6 g6 g4 förlorar 23-41. 
42. g4   Korrekt 
43. g6?  Svart förlorar 1 bricka, 43. g2 förlorar 18-46. 
44. h4   Korrekt 
45. g5?  Svart förlorar 4 brickor, 45. g2 g5 h6 b2 h3 h1 h2 b1 förlorar 17-47. 
46. h5   Korrekt 
47. h6   Korrekt 
48. h7   Korrekt 
49. b7   Korrekt 
50. a8   Korrekt 
51. h3   Korrekt 
52. h8   Korrekt 
53. g7   Korrekt 
54. b1   Korrekt 
55. Svart passar    
56. g2   Korrekt 
57. h2   Korrekt 
58. h1   Korrekt 
59. Svart passar    
60. a2   Korrekt 
61. b2   Korrekt 
62. a1   Vit vinner 51 - 13.   

OthelloX  Othello (inget namn) 
1. e6   Analys: f5 f6 e6 f4 e3 c5 c4 e7 +0.00 brickor (bok) 
2. f4   Analys: f6 f5 f4 e3 c5 c4 e7 c6 +0.00 brickor (bok) 
3. d3   Analys: c3 c4 d3 d6 e3 c2 b3 c5 +0.00 brickor (bok) 
4. c4   Analys: c4 c3 d6 e3 c2 b3 c5 b4 +0.00 brickor (bok) 
5. c3   Analys: c3 d6 e3 c2 b3 c5 b4 f3 +0.00 brickor (bok) 
6. d6   Analys: d6 e3 c2 b3 c5 b4 f3 d2 +0.00 brickor (bok) 
7. e3   Analys: e3 c2 b3 c5 b4 f3 d2 c1 +0.00 brickor (bok) 
8. c2   Analys: c2 b3 c5 b4 f3 d2 c1 c7 +0.00 brickor (bok) 
9. c6   Analys: b3 c5 b4 f3 d2 c1 c7 f5 +0.00 brickor (bok) 
10. e2   Analys: e2 g4 +5.40 brickor (bok) 
11. g5   Analys: g4 -5.40 brickor (bok) 
12. f3   Analys: f3 d2 f5 g4 e1 g3 h3 f2 +8.37 brickor  (22) 
13. d2   Analys: d2 f5 g4 e1 g3 h6 f2 h3 -8.67 brickor  (22) 
14. f5   Analys: f5 g4 e1 g3 h6 f2 h3 g2 +9.37 brickor  (22) 
15. g4   Analys: g4 e1 -7.07 brickor (bok) 
16. d1   Analys: e1 +7.07 brickor (bok) 
17. g3   Analys: g3 f6 c5 e7 f7 -4.48 brickor (bok) 
18. f6   Analys: f6 c5 e7 f7 +4.48 brickor (bok) 
19. c5   Analys: c5 e7 f7 -4.48 brickor (bok) 
20. g6   Analys: e7 f7 +4.48 brickor (bok) 
21. e7   Analys: e7 h4 h3 h2 h6 f2 b4 a4 -5.13 brickor  (22) 
22. h4   Analys: h4 h3 h2 h6 f2 b4 a4 a3 +5.18 brickor  (22) 
23. h3   Analys: h6 h5 h3 d7 e8 b4 c7 f7 -5.55 brickor  (22) 
24. h2   Analys: h2 h6 f2 b4 a4 a3 b5 a5 +5.77 brickor  (22) 
25. h6   Analys: h6 f2 b4 f7 b3 a3 e8 a4 -4.32 brickor  (22) 
26. f2   Analys: f2 b4 a4 a3 b5 b3 a5 e1 +3.95 brickor  (22) 
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27. b4   Analys: b4 a4 a3 b5 b3 a5 e1 f7 -4.20 brickor  (22) 
28. a4   Analys: f7 b3 a3 e8 a4 e1 f1 b1 +3.49 brickor  (22) 
29. a3   Analys: a3 b5 b3 a5 e1 f7 a6 f1 -2.80 brickor  (22) 
30. a2   Analys: b5 b3 a5 e1 f7 a6 f1 e8 +3.84 brickor  (22) 
31. b3   Korrekt 
32. a5   Korrekt 
33. b5?  Svart förlorar 1 bricka, 33. e1 b5 c1 f1 g1 g2 a6 a7 förlorar 29-35. 
34. a6   Korrekt 
35. b6   Korrekt 
36. f7?  Vit spelar förlorande drag, 36. a7 b2 f7 c1 a1 b1 e1 d7 vinner 36-28. 
37. d7?  Svart förlorar 1 bricka, 37. f1 f8 b1 a7 g1 c7 d8 e8 vinner 34-30. 
38. a7   Korrekt 
39. e8   Korrekt 
40. c7   Korrekt 
41. c1?  Svart spelar förlorande drag, 41. e1 c1 f1 g2 g7 g1 b8 c8 vinner 33-31. 
42. b1?  Vit förlorar 6 brickor, 42. e1 f1 b2 b1 d8 b8 h5 b7 vinner 40-24. 
43. f1   Korrekt 
44. d8   Korrekt 
45. f8   Korrekt 
46. b2   Korrekt 
47. c8   Korrekt 
48. g7   Korrekt 
49. h7   Korrekt 
50. h8   Korrekt 
51. g8   Korrekt 
52. h5   Korrekt 
53. a1   Korrekt 
54. e1   Korrekt 
55. g2   Korrekt 
56. h1   Korrekt 
57. g1   Korrekt 
58. b8   Korrekt 
59. a8   Korrekt 
60. b7   Vit vinner 34 - 30.  

WZebra (20-24-26)  OthelloX 
1. f5   Analys: c4 c3 d3 e3 f4 c5 e2 f5 +0.00 brickor (bok) 
2. f6   Analys: f6 e6 f4 e3 c5 c4 e7 c6 +0.00 brickor (bok) 
3. e6   Analys: e6 f4 e3 c5 c4 e7 c6 e2 +0.00 brickor (bok) 
4. d6   Analys: f4 e3 c5 c4 e7 c6 e2 f3 +0.00 brickor (bok) 
5. c5   Analys: c5 e3 d3 g5 f3 b5 c6 b6 +0.00 brickor (bok) 
6. g4   Analys: e3 d3 g5 f3 b5 c6 b6 d7 +0.00 brickor (bok) 
7. d7   Analys: d7 c6 f7 b5 f4 e3 c7 e7 +2.63 brickor (bok) 
8. c6   Analys: c6 f7 b5 f4 e3 c7 e7 b6 -2.63 brickor (bok) 
9. f7   Analys: f7 b5 f4 e3 c7 e7 b6 +2.63 brickor (bok) 
10. b5   Analys: b5 f4 e3 c7 e7 b6 -2.63 brickor (bok) 
11. f4   Analys: f4 e3 c7 e7 b6 +2.63 brickor (bok) 
12. e3   Analys: e3 c7 e7 b6 -2.63 brickor (bok) 
13. c7   Analys: c7 e7 b6 +2.63 brickor (bok) 
14. e7   Analys: e7 b6 -2.63 brickor (bok) 
15. b6   Analys: b6 +2.63 brickor (bok) 
16. d8   Analys: d8 c8 b8 f3 e8 c3 c4 g3 -3.15 brickor  (22) 
17. c8   Analys: c8 b8 f3 e8 c3 c4 g3 e2 +3.15 brickor  (22) 
18. e8   Analys: b8 f3 e8 c3 c4 g3 e2 d2 -3.15 brickor  (22) 
19. f8   Analys: f8 a6 a4 c4 h4 g6 g5 f3 +3.42 brickor  (22) 
20. a6   Analys: a6 a4 c4 h4 g6 g5 f3 g3 -3.42 brickor  (22) 
21. a4   Analys: a4 c4 h4 g6 g5 f3 g3 g7 +3.42 brickor  (22) 
22. g3   Analys: c4 h4 g6 g5 f3 g3 g7 f2 -3.42 brickor  (22) 
23. c4   Analys: c4 a5 a7 c3 h3 h4 h5 g6 +4.61 brickor  (22) 
24. a5   Analys: a5 a7 c3 h3 h4 h5 g6 h6 -4.61 brickor  (22) 



 

51   

25. a7   Analys: a7 c3 h3 h4 h5 g6 h6 g5 +4.61 brickor  (22) 
26. b4   Analys: c3 h3 h4 h5 g6 h6 g5 -4.61 brickor  (22) 
27. h3   VF-korrekt 
28. h4   VF-korrekt 
29. h5   Korrekt 
30. g5   Korrekt 
31. a3?  Svart förlorar 3 brickor, 31. g6 h7 d3 c2 h6 h2 d2 c1 vinner 43-21. 
32. b3   Korrekt 
33. d3   Korrekt 
34. c3   Korrekt 
35. a2   Korrekt 
36. b7?  Vit förlorar 1 bricka, 36. b2 d2 b7 a1 d1 e2 c2 h6 förlorar 24-40. 
37. c2   Korrekt 
38. d2   Korrekt 
39. d1   Korrekt 
40. b1   Korrekt 
41. e2   Korrekt 
42. f3?  Vit förlorar 3 brickor, 42. c1 a1 b2 e1 f3 förlorar 23-41. 
43. c1   Korrekt 
44. e1   Korrekt 
45. g6   Korrekt 
46. h7   Korrekt 
47. b2   Korrekt 
48. b8   Korrekt 
49. a8   Korrekt 
50. a1   Korrekt 
51. h2   Korrekt 
52. g7   Korrekt 
53. f2   Korrekt 
54. g2   Korrekt 
55. h1   Korrekt 
56. f1   Korrekt 
57. g1   Korrekt 
58. Vit  passar    
59. h8   Korrekt 
60. g8   Korrekt 
61. h6   Svart vinner 44 - 20. 
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Appendix D 

 
Källkod OthelloX  

Här nedan presenteras källkoden till OthelloX. Den kompilerar under både 
Microsoft Visual Studio.NET och Borland C++ Builder 6.0. All kod är 
skriven av mig, Andreas Ekbom. Assemblerkoden är  skriven av Gunnar 
Andersson men jag har modifierat den lite grann samt översatt till Intel 
syntax.  

/* 
AI.hpp  

This sourcecode is a part of the AI (Artificial Intelligence) that plays the game 
Othello. 
Every code is Copyright (c) 2004 - Andreas Ekbom 
*/  

#ifndef AI_H 
#define AI_H  

#define PLUS_INFINITY 2147483647 
#define MINUS_INFINITY -2147483647  

#define CUTOFF 8 
#define PLAYSFOR WHITE 
#define ENDGAME_SEARCH 48  

#include <time.h> 
#include "OthelloPosition.hpp" 
#include "OthelloBoard.hpp"  

class AI { 
public: 
    AI();  

    bool makeHumanMove(OthelloPosition pos); 
    void makeComputerMove(); 
    OthelloBoard getBoard(); 
    int searchedNodes; 
    int val; 
    int wholeTime; 
    int moveTime; 
    bool endGameSearch; 
private:  

    OthelloBoard playingBoard; 
    OthelloPosition minMax(int player); 
    int maxValue(OthelloBoard currentBoard, int alpha, int beta, int depth); 
    int minValue(OthelloBoard currentBoard, int alpha, int beta, int depth);            
    inline int opponent(int player); 
};  

#endif  
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/* 
AI.cpp  

This sourcecode is a part of the AI (Artificial Intelligence) OthelloX  
that plays the game Othello. 
Every code is Copyright (c) 2004 - Andreas Ekbom 
*/  

#include "AI.hpp"  

AI::AI() 
{ 
    searchedNodes = 0; 
    endGameSearch = false; 
}   

bool AI::makeHumanMove(OthelloPosition pos) 
{ 
    if (playingBoard.getNumberOfLegalMoves(opponent(PLAYSFOR)) > 0) 
    { 
        playingBoard = playingBoard.generateMove(pos, opponent(PLAYSFOR)); 
        return true; 
    } 
    else 
        return false; 
}  

void AI::makeComputerMove() 
{ 
    searchedNodes = 0; 
    wholeTime = clock(); 
    if (playingBoard.getLevel() >= ENDGAME_SEARCH) 
      endGameSearch = true; 
    OthelloPosition returnValue = minMax(PLAYSFOR); 
    wholeTime -= clock(); 
    wholeTime = -wholeTime; 
    if (playingBoard.getNumberOfLegalMoves(PLAYSFOR) > 0) 
        playingBoard = playingBoard.generateMove(returnValue, PLAYSFOR); 
}  

OthelloBoard AI::getBoard() 
{ 
    return playingBoard; 
}  

OthelloPosition AI::minMax(int player) 
{ 
    std::list<OthelloPosition> children = playingBoard.getPossibleMoves(PLAYSFOR); 
    std::list<OthelloPosition>::iterator it; 
    OthelloPosition returnValue; 
    int t; 
    int alpha = MINUS_INFINITY+1; 
    int beta = PLUS_INFINITY-1; 
    for (it = children.begin(); it != children.end(); it++) 
    { 
        t = minValue(playingBoard.generateMove(*it, PLAYSFOR), alpha, beta, 1); 
        if (t > alpha) 
        { 
            val = alpha = t; 
            returnValue = *it; 
        } 
    } 
    return returnValue; 
}  

int AI::maxValue(OthelloBoard currentBoard, int alpha, int beta, int depth) 
{ 
    searchedNodes++; 
    if ((!endGameSearch) && depth >= CUTOFF) 
        return currentBoard.simpleEval();  

    std::list<OthelloPosition> children = currentBoard.getPossibleMoves(PLAYSFOR); 
    std::list<OthelloPosition>::iterator it; 
    for (it = children.begin(); it != children.end(); it++) 
    { 
        int t = minValue(currentBoard.generateMove(*it, PLAYSFOR),  



 

55   

                         alpha, beta, depth+1); 
        if (t > alpha) 
            alpha = t; 
        if (alpha >= beta) 
            return beta; 
    }  

    if (children.empty()) // No legal moves, pass to opponent. 
    { 
      if (currentBoard.getNumberOfLegalMoves(opponent(PLAYSFOR)) == 0)  
      { // Game over, do an exact evaluation. 
        return currentBoard.exactEval(); 
      } 
      int t = minValue(currentBoard, alpha, beta, depth+1); 
      if (t > alpha) 
          alpha = t; 
      if (alpha >= beta) 
          return beta; 
    }  

    return alpha; 
}  

int AI::minValue(OthelloBoard currentBoard, int alpha, int beta, int depth) 
{ 
    searchedNodes++; 
    if ((!endGameSearch) && depth >= CUTOFF) 
      return currentBoard.simpleEval();  

    std::list<OthelloPosition> children = 
currentBoard.getPossibleMoves(opponent(PLAYSFOR)); 
    std::list<OthelloPosition>::iterator it; 
    for (it = children.begin(); it != children.end(); it++) 
    { 
        int t = maxValue(currentBoard.generateMove(*it, opponent(PLAYSFOR)),  
                         alpha, beta, depth+1); 
        if (t < beta) 
            beta = t; 
        if (beta <= alpha) 
            return alpha; 
    }  

    if (children.empty()) // No legal moves, pass to opponent. 
    { 
      if (currentBoard.getNumberOfLegalMoves(PLAYSFOR) == 0)  
      { // Game over, do an exact evaluation. 
        return currentBoard.exactEval(); 
      } 
      int t = maxValue(currentBoard, alpha, beta, depth+1); 
      if (t < beta) 
          beta = t; 
      if (beta <= alpha) 
          return alpha; 
    }  

    return beta; 
}  

inline int AI::opponent(int player) 
{ 
    if (player == BLACK) 
        return WHITE; 
    else if (player == WHITE) 
        return BLACK; 
    else                        // For robustness against errors! 
        return EMPTY; 
}  
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/* 
OthelloBoard.hpp  

This sourcecode is a part of the AI (Artificial Intelligence) OthelloX 
that plays the game Othello. 
Every code is Copyright (c) 2004 - Andreas Ekbom 
*/  

#ifndef OTHELLOBOARD_H 
#define OTHELLOBOARD_H  

#define WHITE 0 
#define BLACK 1 
#define EMPTY 2  

#include "OthelloPosition.hpp" 
#include <list>  

static unsigned __int64 dir_mask0 = 0x007e7e7e7e7e7e00ULL; 
static unsigned __int64 dir_mask1 = 0x00ffffffffffff00ULL; 
static unsigned __int64 dir_mask2 = 0x007e7e7e7e7e7e00ULL; 
static unsigned __int64 c0f = 0x0f0f0f0f0f0f0f0fULL; 
static unsigned __int64 c33 = 0x3333333333333333ULL; 
static unsigned __int64 c55 = 0x5555555555555555ULL;  

static unsigned __int64 one = 0x8000000000000000ULL;  

static unsigned __int64 horisontal_mask[8] = 
{ 
  0xFF00000000000000, 
  0x00FF000000000000, 
  0x0000FF0000000000, 
  0x000000FF00000000, 
  0x00000000FF000000, 
  0x0000000000FF0000, 
  0x000000000000FF00, 
  0x00000000000000FF 
};  

static unsigned __int64 vertical_mask[8] = 
{ 
  0x8080808080808080, 
  0x4040404040404040, 
  0x2020202020202020, 
  0x1010101010101010, 
  0x0808080808080808, 
  0x0404040404040404, 
  0x0202020202020202, 
  0x0101010101010101 
};  

static unsigned __int64 diag1_mask[11] = 
{ 
  0x2040800000000000, 
  0x1020408000000000, 
  0x0810204080000000, 
  0x0408102040800000, 
  0x0204081020408000, 
  0x0102040810204080, 
  0x0001020408102040, 
  0x0000010204081020, 
  0x0000000102040810, 
  0x0000000001020408, 
  0x0000000000010204 
};  

class OthelloBoard { 
public: 
    OthelloBoard(); 
    OthelloBoard::OthelloBoard(unsigned __int64 white,  
                               unsigned __int64 black); 
    int getNumberOfLegalMoves(int player); 
    std::list<OthelloPosition> getPossibleMoves(int player); 
    OthelloBoard generateMove(OthelloPosition p, int player);  

    int simpleEval(); 
    int exactEval(); 
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    int whatsHere(int x, int y); 
    inline int pop(unsigned __int64 x); 
    int getLevel();  

private: 
    unsigned __int64 black;  // Internal representation of Othello-board; 
    unsigned __int64 white; 
    std::list<OthelloPosition> bitBoardMoves(const unsigned __int64 myBits,  
                                             const unsigned __int64 oppBits); 
    int bitBoardMobility(const unsigned __int64 myBits,  
                         const unsigned __int64 oppBits); 
    int opponent(int player); 
};  

#endif  
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/* 
OthelloBoard.cpp  

This sourcecode is a part of the AI (Artificial Intelligence) OthelloX 
that plays the game Othello. 
Every code is Copyright (c) 2004 - Andreas Ekbom 
*/   

#include "OthelloBoard.hpp" 
#include "AI.hpp"  

OthelloBoard::OthelloBoard() 
{ 
    white = 0x1008000000; 
    black = 0x810000000; 
}  

OthelloBoard::OthelloBoard(unsigned __int64 white, unsigned __int64 black) 
{ 
  this->white = white; 
  this->black = black; 
}  

int OthelloBoard::whatsHere(int x, int y) 
{ 
    if (white & (one >> (x+(y*8)))) 
      return WHITE; 
    else if (black & (one >> (x+(y*8)))) 
      return BLACK; 
    else 
      return EMPTY; 
}  

int OthelloBoard::getNumberOfLegalMoves(int player) 
{ 
    if (player == WHITE) 
      return bitBoardMobility(white, black); 
    else 
      return bitBoardMobility(black, white); 
}  

std::list<OthelloPosition> OthelloBoard::getPossibleMoves(int player) 
{ 
    if (player == WHITE) 
      return bitBoardMoves(white, black); 
    else 
      return bitBoardMoves(black, white); 
}  

// This is where speedups can and must be done but I don't know how, yet! 
OthelloBoard OthelloBoard::generateMove(OthelloPosition pos, int player)  // Move must 
be legal! 
{ 
    unsigned __int64 my; 
    unsigned __int64 opp; 
    if (player == WHITE) 
    { 
      my = white; 
      opp = black; 
    } 
    else 
    { 
      my = black; 
      opp = white; 
    } 
    OthelloPosition dir; 
    OthelloPosition p; 
    char nrOfFlips; 
    OthelloPosition discsToFlip[8];  

    for(int x = -1; x <= 1; x++) 
    { 
        for(int y = -1; y <= 1; y++) 
        { 
            if (x == 0 && y == 0) 
                y = 1; 
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            nrOfFlips = 0;  
           p = pos; 

            dir.x = x; dir.y = y; 
            if ((p + dir) != p) { 
                p += dir; 
                if ((p + dir) != p && (opp & (one >> (p.x+(p.y*8))))) { 
                    discsToFlip[nrOfFlips] = p; 
                    p += dir; 
                    nrOfFlips++; 
                    if (((p + dir) != p) && (opp & (one >> (p.x+(p.y*8))))) { 
                        discsToFlip[nrOfFlips] = p; 
                        p += dir; 
                        nrOfFlips++; 
                        if ((p + dir) != p && (opp & (one >> (p.x+(p.y*8))))) { 
                            discsToFlip[nrOfFlips] = p; 
                            p += dir; 
                            nrOfFlips++; 
                            if ((p + dir) != p && (opp & (one >> (p.x+(p.y*8))))) { 
                                discsToFlip[nrOfFlips] = p; 
                                p += dir; 
                                nrOfFlips++; 
                                if((p + dir) != p && (opp & (one >> (p.x+(p.y*8))))) { 
                                    discsToFlip[nrOfFlips] = p; 
                                    p += dir; 
                                    nrOfFlips++; 
                                    if((p + dir) != p && (opp & (one >> (p.x+(p.y*8))))) 
{ 
                                      discsToFlip[nrOfFlips] = p; 
                                      p += dir; 
                                      nrOfFlips++; 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                if(my & (one >> (p.x+(p.y*8)))) 
                    for (int i = 0; i < nrOfFlips; i++) 
                    { 
                         my |= (one >> (discsToFlip[i].x + (discsToFlip[i].y * 8))); 
                         opp &= ~(one >> (discsToFlip[i].x + (discsToFlip[i].y * 8))); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 
    my |= one >> (pos.x + pos.y*8); 
    if (player == WHITE) 
      return OthelloBoard(my, opp); 
    else 
      return OthelloBoard(opp, my); 
}  

int OthelloBoard::opponent(int player) 
{ 
    if (player == BLACK) 
        return WHITE; 
    else if (player == WHITE) 
        return BLACK; 
    else                        // For robustness against errors! 
        return EMPTY; 
}  

int OthelloBoard::getLevel() 
{ 
  return (pop(black) + pop(white)); 
}  

inline int OthelloBoard::pop(unsigned __int64 x) 
{ 
  int n = 0; 
  while (x) 
  { 
    ++n; 
    x &= (x - 1); 
  } 
  return n; 
} 
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int OthelloBoard::exactEval() 
{ 
  int noOfBlack = pop(black) * 100; 
  int noOfWhite = pop(white) * 100; 
  if ((noOfBlack + noOfWhite) == 6400) 
  { 
    if (PLAYSFOR == BLACK) 
      return (noOfBlack - noOfWhite); 
    else 
      return (noOfWhite - noOfBlack); 
  } 
  else 
  { 
    int emptyPieces = 6400 - (noOfWhite + noOfBlack); 
    if (PLAYSFOR == BLACK) 
    { 
      if (noOfWhite > noOfBlack) 
        return (noOfBlack - (noOfWhite + emptyPieces)); 
      else if (noOfWhite < noOfBlack) 
        return ((noOfBlack + emptyPieces) - noOfWhite); 
      else 
        return 0; 
    } 
    else 
    { 
      if (noOfBlack > noOfWhite) 
        return (noOfWhite - (noOfBlack + emptyPieces)); 
      else if (noOfBlack < noOfWhite) 
        return ((noOfWhite + emptyPieces) - noOfBlack); 
      else 
        return 0; 
    } 
  } 
}  

int OthelloBoard::simpleEval() // Evaluates for "player". 
{ 
    int count = 0; 
    int myMobility; 
    int oppMobility;  

    if (PLAYSFOR == WHITE) 
    { 
      myMobility = bitBoardMobility(white, black); 
      oppMobility = bitBoardMobility(black, white); 
    } 
    else 
    { 
      myMobility = bitBoardMobility(black, white); 
      oppMobility = bitBoardMobility(white, black); 
    }  

    if (oppMobility == 0) 
      count += 1750; 
    count += myMobility*85; 
    count -= oppMobility*85;  

    if (whatsHere(0,0) == EMPTY) 
    { 
      if (whatsHere(0,1) == PLAYSFOR) 
        count -= 350; 
      else if (whatsHere(0,1) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350; 
      if (whatsHere(1,1) == PLAYSFOR) 
        count -= 350; 
      else if (whatsHere(1,1) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350; 
      if (whatsHere(1,0) == PLAYSFOR) 
        count -= 350; 
      else if (whatsHere(1,0) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350; 
    }  

    if (whatsHere(7,7) == EMPTY) 
    { 
      if (whatsHere(6,7) == PLAYSFOR) 
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        count -= 350; 
      else if (whatsHere(6,7) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350; 
      if (whatsHere(6,6) == PLAYSFOR) 
        count -= 350; 
      else if (whatsHere(6,6) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350; 
      if (whatsHere(7,6) == PLAYSFOR) 
        count -= 350; 
      else if (whatsHere(7,6) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350; 
    }  

    if (whatsHere(0,7) == EMPTY) 
    { 
      if (whatsHere(0,6) == PLAYSFOR) 
        count -= 350; 
      else if (whatsHere(0,6) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350; 
      if (whatsHere(1,6) == PLAYSFOR) 
        count -= 350; 
      else if (whatsHere(1,6) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350; 
      if (whatsHere(1,7) == PLAYSFOR) 
        count -= 350;  
     else if (whatsHere(1,7) == opponent(PLAYSFOR)) 

        count += 350; 
    }  

    if (whatsHere(7,0) == EMPTY) 
    { 
      if (whatsHere(6,0) == PLAYSFOR) 
        count -= 350; 
      else if (whatsHere(6,0) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350;  
     if (whatsHere(6,1) == PLAYSFOR) 

        count -= 350; 
      else if (whatsHere(6,1) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350; 
      if (whatsHere(7,1) == PLAYSFOR) 
        count -= 350; 
      else if (whatsHere(7,1) == opponent(PLAYSFOR)) 
        count += 350; 
    }  

    if (whatsHere(0,0) == PLAYSFOR) 
      count += 850; 
    if (whatsHere(0,7) == PLAYSFOR) 
      count += 850; 
    if (whatsHere(7,0) == PLAYSFOR) 
      count += 850; 
    if (whatsHere(7,7) == PLAYSFOR) 
      count += 850;  

    if (whatsHere(0,0) == opponent(PLAYSFOR)) 
      count -= 850; 
    if (whatsHere(0,7) == opponent(PLAYSFOR)) 
      count -= 850; 
    if (whatsHere(7,0) == opponent(PLAYSFOR)) 
      count -= 850; 
    if (whatsHere(7,7) == opponent(PLAYSFOR)) 
      count -= 850;  

    if (count > 6400) 
      return 6400; 
    return count; 
}           
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/* 
The following assembly code is written by Gunnar Andersson with quite a few 
changes made by me, Andreas Ekbom. To use his code the following message 
must be reproduced 
*/  

/* 
Copyright (c) 2003, Gunnar Andersson 
All rights reserved.  

Redistribution and use in source and binary forms, with or 
without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:  

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
  this list of conditions and the following disclaimer.   

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
  this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
  and/or other materials provided with the distribution.   

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
*/  

std::list<OthelloPosition> OthelloBoard::bitBoardMoves(const unsigned __int64 myBits,  
                                                       const unsigned __int64 oppBits) 
{ 
  unsigned __int64 availibleMoves;  

  unsigned int mh = (myBits >> 32) & 0xffffffff; 
  unsigned int ml = myBits & 0xffffffff; 
  unsigned int oh = (oppBits >> 32) & 0xffffffff; 
  unsigned int ol = oppBits & 0xffffffff; 
  __asm 
  { 
    mov ebx, [mh] 
    mov ecx, [ml] 
    mov edi, [oh] 
    mov esi, [ol]  

    movd mm0, ebx 
    psllq mm0, 32 
    movd mm3, ecx 
    por mm0, mm3 
    movd mm1, edi 
    psllq mm1, 32 
    movd mm4, esi 
    por mm1, mm4 
    pxor mm2, mm2 
    movq mm3, mm1 
    movq mm4, mm0 
    movq mm6, mm0 
    pand mm3, [dir_mask0] 
    push    esi 
    psllq mm4, 9  
   psrlq mm6, 9 

    push    edi 
    pand mm4, mm3 
    pand mm6, mm3 
    push    ecx 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    psllq mm5, 9 
    psrlq mm7, 9 
    push    ebx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
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    and edi, 2122219134 
    and esi, 2122219134 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    shl ebx, 1 
    shl ecx, 1 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    and ebx, edi 
    and ecx, esi 
    psllq mm5, 9 
    psrlq mm7, 9 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shl edx, 1 
    shl eax, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    psllq mm5, 9 
    psrlq mm7, 9 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shl edx, 1 
    shl eax, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    psllq mm5, 9 
    psrlq mm7, 9 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shl edx, 1 
    shl eax, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    psrlq mm7, 9 
    psllq mm5, 9 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shl edx, 1 
    shl eax, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm4, 9 
    psrlq mm6, 9 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    por mm2, mm4 
    por mm2, mm6 
    mov eax, ebx 
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    mov edx, ecx 
    movq mm3, mm1 
    movq mm4, mm0 
    movq mm6, mm0 
    pand mm3, [dir_mask1] 
    psllq mm4, 8 
    psrlq mm6, 8 
    shl edx, 1 
    shl eax, 1 
    pand mm4, mm3 
    pand mm6, mm3 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    psllq mm5, 8 
    psrlq mm7, 8 
    shl ebx, 1 
    shl ecx, 1 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    movd mm5, ebx 
    psllq mm5, 32 
    movd mm7, ecx 
    por mm5, mm7 
    por mm2, mm5 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    psllq mm5, 8 
    psrlq mm7, 8 
    pop     ebx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    pop     ecx 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    push    ecx 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    push    ebx 
    psllq mm5, 8 
    psrlq mm7, 8 
    shr ebx, 1 
    shr ecx, 1 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    and ebx, edi 
    and ecx, esi 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    psllq mm5, 8 
    psrlq mm7, 8 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    psllq mm5, 8 
    psrlq mm7, 8 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 



 

65   

    pand mm7, mm3 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm4, 8     
    psrlq mm6, 8 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    por mm2, mm4 
    por mm2, mm6 
    movq mm3, mm1 
    movq mm4, mm0 
    movq mm6, mm0 
    pand mm3, [dir_mask2] 
    psllq mm4, 7 
    psrlq mm6, 7 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm4, mm3 
    pand mm6, mm3 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm5, 7 
    psrlq mm7, 7 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm5, 7 
    psrlq mm7, 7 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm5, 7 
    psrlq mm7, 7 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
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    psllq mm5, 7 
    psrlq mm7, 7 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shr ebx, 1 
    shr ecx, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    movd mm5, ebx 
    psllq mm5, 32 
    movd mm7, ecx 
    por mm5, mm7 
    por mm2, mm5 
    pop     ebx 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    psllq mm5, 7 
    psrlq mm7, 7 
    pop     ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    pop     edi 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    pop     esi 
    psllq mm4, 7 
    psrlq mm6, 7 
    por mm2, mm4 
    por mm2, mm6  

    // mm2 is the pseudo-feasible moves at this point. 
    // Let mm7 be the feasible moves, i.e., mm2 restricted to empty squares.  

    movq mm7, mm0 
    por mm7, mm1 
    pandn mm7, mm2  

    movq [availibleMoves], mm7  

    // Reset the FP/MMX unit. 
     
    emms 
    mov ebx, [mh] 
    mov ecx, [ml] 
    mov edi, [oh] 
    mov esi, [ol] 
  } 
   // Make a list of all moves in availibleMoves 
   std::list<OthelloPosition> list; 
   for (int y = 7; y > -1; y--) 
     for (int x = 7; x > -1; x--) 
     { 
       if (availibleMoves & 1) 
         list.push_back(OthelloPosition(x,y)); 
       availibleMoves = availibleMoves >> 1; 
     } 
   return list; 
}  

int OthelloBoard::bitBoardMobility(const unsigned __int64 myBits,  
                                   const unsigned __int64 oppBits) 
{ 
  unsigned int count;  

  unsigned int mh = (myBits >> 32) & 0xffffffff; 
  unsigned int ml = myBits & 0xffffffff; 
  unsigned int oh = (oppBits >> 32) & 0xffffffff; 
  unsigned int ol = oppBits & 0xffffffff; 
  __asm 
  { 
    mov ebx, [mh] 
    mov ecx, [ml] 
    mov edi, [oh] 
    mov esi, [ol]  
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    movd mm0, ebx 
    psllq mm0, 32 
    movd mm3, ecx 
    por mm0, mm3 
    movd mm1, edi 
    psllq mm1, 32 
    movd mm4, esi 
    por mm1, mm4 
    pxor mm2, mm2 
    movq mm3, mm1 
    movq mm4, mm0 
    movq mm6, mm0 
    pand mm3, [dir_mask0] 
    push    esi 
    psllq mm4, 9 
    psrlq mm6, 9 
    push    edi 
    pand mm4, mm3 
    pand mm6, mm3 
    push    ecx 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    psllq mm5, 9 
    psrlq mm7, 9 
    push    ebx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    and edi, 2122219134 
    and esi, 2122219134 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    shl ebx, 1 
    shl ecx, 1 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    and ebx, edi 
    and ecx, esi 
    psllq mm5, 9 
    psrlq mm7, 9 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shl edx, 1 
    shl eax, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    psllq mm5, 9 
    psrlq mm7, 9 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shl edx, 1 
    shl eax, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    psllq mm5, 9 
    psrlq mm7, 9 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shl edx, 1 
    shl eax, 1 
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    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    psrlq mm7, 9 
    psllq mm5, 9 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shl edx, 1 
    shl eax, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm4, 9 
    psrlq mm6, 9 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    por mm2, mm4 
    por mm2, mm6 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    movq mm3, mm1 
    movq mm4, mm0 
    movq mm6, mm0 
    pand mm3, [dir_mask1] 
    psllq mm4, 8 
    psrlq mm6, 8 
    shl edx, 1 
    shl eax, 1 
    pand mm4, mm3 
    pand mm6, mm3 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    psllq mm5, 8 
    psrlq mm7, 8 
    shl ebx, 1 
    shl ecx, 1 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    movd mm5, ebx 
    psllq mm5, 32 
    movd mm7, ecx 
    por mm5, mm7 
    por mm2, mm5 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    psllq mm5, 8 
    psrlq mm7, 8 
    pop     ebx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    pop     ecx 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    push    ecx 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    push    ebx 
    psllq mm5, 8 
    psrlq mm7, 8 
    shr ebx, 1 
    shr ecx, 1 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
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    and ebx, edi 
    and ecx, esi 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    psllq mm5, 8 
    psrlq mm7, 8 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    psllq mm5, 8 
    psrlq mm7, 8 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm4, 8     
    psrlq mm6, 8 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    por mm2, mm4 
    por mm2, mm6 
    movq mm3, mm1 
    movq mm4, mm0 
    movq mm6, mm0 
    pand mm3, [dir_mask2] 
    psllq mm4, 7 
    psrlq mm6, 7 
    mov eax, ebx  
   mov edx, ecx 

    pand mm4, mm3 
    pand mm6, mm3 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm5, 7 
    psrlq mm7, 7 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm5, 7 
    psrlq mm7, 7 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    pand mm5, mm3 
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    pand mm7, mm3 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm5, 7 
    psrlq mm7, 7 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    mov eax, ebx 
    mov edx, ecx 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    shr eax, 1 
    shr edx, 1 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    and eax, edi 
    and edx, esi 
    psllq mm5, 7 
    psrlq mm7, 7 
    or ebx, eax 
    or ecx, edx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    shr ebx, 1 
    shr ecx, 1 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    movd mm5, ebx 
    psllq mm5, 32 
    movd mm7, ecx 
    por mm5, mm7 
    por mm2, mm5 
    pop     ebx 
    movq mm5, mm4 
    movq mm7, mm6 
    psllq mm5, 7 
    psrlq mm7, 7 
    pop     ecx 
    pand mm5, mm3 
    pand mm7, mm3 
    pop     edi 
    por mm4, mm5 
    por mm6, mm7 
    pop     esi 
    psllq mm4, 7 
    psrlq mm6, 7 
    por mm2, mm4 
    por mm2, mm6 
    movq mm7, mm0 
    por mm7, mm1 
    pandn mm7, mm2 
    movq mm1, mm7 
    psrld mm7, 1 
    pand mm7, [c55] 
    psubd mm1, mm7 
    movq mm7, mm1 
    psrld mm1, 2 
    pand mm7, [c33] 
    pand mm1, [c33] 
    paddd mm7, mm1 
    movq mm1, mm7 
    psrld mm7, 4 
    paddd mm7, mm1 
    pand mm7, [c0f] 
    movq mm1, mm7 
    psrld mm7, 8 
    paddd mm7, mm1 
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    movq mm1, mm7 
    psrld mm7, 16 
    paddd mm7, mm1 
    movq mm1, mm7 
    psrlq mm7, 32 
    paddd mm7, mm1 
    movd eax, mm7 
    and eax, 63   

    // Reset the FP/MMX unit. 
    emms 
    mov [count], eax 
    mov ebx, [mh] 
    mov ecx, [ml] 
    mov edi, [oh] 
    mov esi, [ol] 
  } 
  return count; 
}  
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/* 
OthelloPosition.cpp  

This sourcecode is a part of the AI (Artificial Intelligence) OthelloX 
that plays the game Othello. 
Every code is Copyright (c) 2004 - Andreas Ekbom 
*/  

#ifndef OTHELLOPOSITION_H 
#define OTHELLOPOSITION_H  

class OthelloPosition { 
public: 
    int x; 
    int y; 
     
    OthelloPosition(); 
    OthelloPosition(int x, int y); 
    OthelloPosition(const OthelloPosition& p);     
    bool operator!=(const OthelloPosition& rhs) const; 
    const OthelloPosition& operator+=(const OthelloPosition& rhs); 
    OthelloPosition operator+(const OthelloPosition& rhs) const; 
};  

#endif  
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/* 
OthelloPosition.cpp  

This sourcecode is a part of the AI (Artificial Intelligence) OthelloX 
that plays the game Othello. 
Every code is Copyright (c) 2004 - Andreas Ekbom 
*/  

#include "OthelloPosition.hpp"  

OthelloPosition::OthelloPosition() 
{ 
    this->x = 0; 
    this->y = 0; 
}  

OthelloPosition::OthelloPosition(const OthelloPosition& p) 
{ 
    this->x = p.x; 
    this->y = p.y; 
}  

OthelloPosition::OthelloPosition(int x, int y) 
{ 
    this->x = x; 
    this->y = y; 
}  

bool OthelloPosition::operator!=(const OthelloPosition& rhs) const 
{ 
    if (this->x != rhs.x || this->y != rhs.y) 
        return true; 
    else 
        return false; 
}  

OthelloPosition OthelloPosition::operator+(const OthelloPosition& rhs) const 
{ 
    OthelloPosition returnValue(*this); 
    returnValue += rhs; 
    return returnValue; 
}  

const OthelloPosition& OthelloPosition::operator+=(const OthelloPosition& rhs) 
{ 
    int x = this->x + rhs.x; 
    int y = this->y + rhs.y;  

    if (x > 7)    // This code is so x & y never can be more than 7 or less than 0 
    { 
        this->x = 7; 
        return *this; 
    } 
    else if (x < 0) 
    { 
        this->x = 0; 
        return *this; 
    } 
    if (y > 7) 
    { 
        this->y = 7; 
        return *this; 
    } 
    else if (y < 0) 
    { 
        this->y = 0; 
        return *this; 
    } 
    this->x = x; 
    this->y = y; 
    return *this; 
}  
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