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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Informed Search in Complex Games

Mark Winands, 1 december 2004

1. Bij de constructie van een evaluatiefunctie heeft het vinden van alle essentiële ken-
niselementen een hogere prioriteit dan het vinden van de correcte gewichten.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 3

• Bushinsky, S. (2004). Persoonlijke communicatie

2. Het PDS-PN-algoritme is beter geschikt voor het oplossen van moeilijke posities dan
PN2 en PDS.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 5

3. Overmatig agressief voorwaarts snoeien leidt tot een grotere zoekboom in een zoge-
naamde ALL-knoop in het PVS-raamwerk.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 6

4. Een relatieve versie van de historie-heuristiek, die rekening houdt met hoe vaak een
zet gespeeld is, zorgt voor het opbouwen van een significant kleinere zoekboom dan
de standaard historie-heuristiek.

• Dit proefschrift, hoofdstuk 7

5. Open broncode werkt als een rem op de ontwikkeling van abstracte bordspel-
programma’s.

6. Java is als programmeertaal geschikt voor tijdkritische applicaties.

7. Wanneer een bordspel-programma de posities traag genereert wijten veel program-
meurs dit feit aan de hoeveelheid heuristische kennis die in de evaluatiefunctie aan-
wezig is. De werkelijke oorzaak is echter meestal hun eigen programmeerwerk, dat
als matig gekaraktiseerd dient te worden.

8. Zoeken is de kerncompetentie van de Artificiële Intelligentie.

9. 8×8 LOA wordt niet voor 2030 opgelost.

10. De spelen Go en Shogi zijn een beter testdomein om de Artificiële Intelligentie van een
computerprogramma te vergelijken met de menselijke intelligentie dan het schaak-
spel.

11. Een programma dat gebruik maakt van openingsbibliotheken die niet door het pro-
gramma zelf zijn gegenereerd, heeft een gebrekkige Artificiële Intelligentie.


