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Summary

This thesis presents research on learning algorithms suitable for improving pro-
gram decisions that may influence the game-tree search. Such decisions are
called search decisions. In Chapter 1, we provide some general background infor-
mation. We introduce a classification of search decisions based on the difference
in the way search decisions are evaluated (more precisely how their efficacy is
evaluated). Three classes are identified: (1) Class-P search decisions, (2) Class-
S search decisions, and (3) Class-G search decisions. Class-P search decisions
are evaluated by using Positions only, Class-S search decisions are evaluated by
using Search trees, Class-G search decisions are evaluated by using complete
move sequences (as they occur in Game trees).

We would like to investigate how learning can be employed for search deci-
sions. This leads to the formulation of our research question: which learning
algorithms can improve search decisions? The question is addressed in the fol-
lowing chapters by choosing an instance for each of the three classes of search
decisions, and by designing new learning algorithms suitable for these instances.
The learning algorithms are tested experimentally.

Chapter 2 describes the environments employed for testing the learning algo-
rithms. A test environment consists of a game and a game program. Two games
are employed: Lines of Action (LOA) and chess. Both games are two-person
zero-sum games with perfect information. LOA is a game with a smaller com-
plexity, a shorter game length, and three relatively uniform game phases (i.e.,
the number of pieces and the strategies involved are not changing drastically
during the game). These features make LOA an attractive domain for generating
new ideas, since they can be tested fast. In LOA, we use two test environments:
(1) the NN-population environment, which includes a set of 100 neural-network
evaluation functions, combined with a simple search engine, and (2) the MIA
environment adopted from the tournament program MIA. Chess has a larger
complexity, and so far received most attention from the game-research commu-
nity. As a consequence, the available chess programs are fine-tuned, and use
state-of-the-art techniques. Thus, chess is a suitable domain for evaluating the
algorithms developed. In chess, we use one test environment adopted from the
tournament program CRAFTY.

Chapter 3 deals with move ordering. This is considered to be the main in-
stance of class-P search decisions. We introduce a new move-ordering heuristic,
the Neural MoveMap heuristic. The heuristic uses a neural network to estimate
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the likelihood of a move being the best in a certain position. The moves con-
sidered more likely to be the best are examined first. We describe the details of
the heuristic, and we formulate five questions. The first three questions concern
details of the heuristic; the next two questions deal with the performance of the
heuristic. All questions are answered by experiments. From the experiments on
the details of the heuristic we conclude that (1) the best choice for move encoding
is using one output unit for each possible move, (2) the neural network should
be trained with large learning sets, which are labelled either by a game program
or by using moves from a game database, and (3) the best approach to use the
neural network during the search is a weighted-combination approach, which
orders the moves according to a weighted sum of the neural-network scores and
the history-heuristic scores. From the experiments evaluating the performance
of the heuristic, we conclude that (1) by using the Neural MoveMap heuristic
the search expands smaller trees than the existing heuristics (specifically the
history heuristic) both in the games of LOA and chess, and (2) the neural net-
work predicts the best move correctly in chess almost as often as a 7-ply search
of CRAFTY.

Chapter 4 deals with forward pruning. This is an instance of class-S search
decisions. Forward pruning is evaluated by the size of the search tree and by the
quality of the move. The measures are usually averaged over a set of positions.
We define two types of representation for forward pruning: (1) forward-pruning
vector (FPV), which is a discrete representation, and (2) forward-pruning func-
tion (FPF), which is a continuous representation. For each of the two types
of representation a learning algorithm is developed: the TS-FPV algorithm for
FPVs, and the RL-FPF algorithm for FPFs (TS stands for Tabu Search and RL
for Reinforcement Learning). Both algorithms are designed for maximising the
quality of the move selected by the search while keeping the size of the search
tree below a specified limit. The algorithms rely on two assumptions: (1) if at
some depth(s) the game-tree search is wider while at no depth it is narrower,
the number of nodes explored does not decrease; and (2) if at some depth(s)
the search is wider while at no depth it is narrower, the performance does not
decrease. The critical forward-pruning solutions (FPVs or FPFs) are those that
are feasible (i.e., the size of the search tree is below the limit), and cannot
be widened at any depth without becoming infeasible. If the two assumptions
hold, the optimal solution is among the critical ones. The TS-FPV algorithm
uses a tabu-search algorithm to explore the space of the FPVs focusing on the
critical FPVs. The RL-FPF algorithm is a reinforcement-learning algorithm
for FPFs. It uses a gradient-descent update rule, which combines four reward
terms corresponding to (1) the size of the search tree, (2) the quality of the
move in the root, (3) the moves in an internal node that change the value of
the node, and (4) the moves in an internal node that do not change the value
of the node. The experimental results show that the two algorithms are able
to tune a forward-pruning scheme that has a better overall performance than
the full-width search. The FPFs obtained from RL-FPF outperformed the best
FPVs resulting from TS-FPV.

Chapter 5 deals with time allocation. This is an instance of class-G search
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decisions. We propose two learning algorithms for time allocation, viz. the
Meta-Actor-Critic algorithm and the SANE-TA algorithm. The Meta-Actor-
Critic algorithm (MAC) is a gradient-descent actor-critic algorithm. It uses the
framework of a temporal-difference algorithm for learning the state-action values
of the search decisions, with the change in the value of the evaluation function
(the critic) as intermediary reward (the evaluation function being an estimation
of the game result). The SANE-TA algorithm is an application to time alloca-
tion of an existing genetic algorithm, SANE. From the experiments we conclude
that the SANE-TA algorithm results in a better time-allocation scheme than the
MAC algorithm, but the time required for training by the SANE-TA algorithm
is significantly higher, and even prohibitive. Both algorithms result in a com-
parable or better time allocation than the existing time allocation algorithms
tested in the experiments. Finally, we may conclude that the MAC algorithm
is able to use the additional freedom in dynamic time allocation, and that it is
in no way hampered by multiple search decisions during one search process.

In Chapter 6, we revisit the research question and summarise the main con-
clusions of the preceding chapters. Moreover, we provide promising directions
for future research. For each learning algorithm described in the thesis, we dis-
cuss how these algorithms can be improved and/or extended for other instances
of search decisions.
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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft een onderzoek op het gebied van leeralgoritmen. Het
gaat om het verbeteren van programma-beslissingen, die het zoekproces in de
spelboom bëınvloeden. Zulke beslissingen noemen we in deze samenvatting
kortheidshalve zoekbeslissingen. Hoofdstuk 1 geeft enige algemene achtergrond-
informatie. We introduceren een classificatie van zoekbeslissingen, die gebaseerd
is op het verschil in de manier waarop zoekbeslissingen worden geëvalueerd
(beter gezegd hoe hun effect wordt geëvalueerd). We identificeren drie klassen:
(1) Klasse-P zoekbeslissingen, (2) Klasse-S zoekbeslissingen, en (3) Klasse-G
zoekbeslissingen. Klasse-P zoekbeslissingen worden geëvalueerd met alleen spel-
posities (Eng.: Positions). Klasse-S zoekbeslissingen worden geëvalueerd met
zoekbomen (Eng.: Search trees), Klasse-G zoekbeslissingen worden geëvalueerd
met volledige partijen (Eng.: Games).

We onderzoeken hoe diverse verschillende leermethoden gebruikt kunnen
worden voor het nemen van zoekbeslissingen. Dit leidt tot de formulering
van onze onderzoeksvraag: welke leeralgoritmen kunnen zoekbeslissingen ver-
beteren? De vraag wordt in de volgende hoofdstukken nader bezien. We kiezen
voor elk van de drie klassen zoekbeslissingen een voorbeeld en ontwerpen ver-
volgens nieuwe leeralgoritmen die geschikt zijn voor deze voorbeelden. De leer-
algoritmen worden experimenteel getest.

Hoofdstuk 2 beschrijft de omgevingen die gebruikt zijn om de leeralgorit-
men te testen. Een test omgeving bestaat uit een spel en een spelprogramma.
Er is gebruik gemaakt van twee spelen: Lines of Action (LOA) en schaken.
Beide spelen zijn twee-persoons nul-som spelen met perfecte informatie. LOA
is een spel met een kleinere complexiteit, een kortere spellengte en drie relatief
uniforme spelfasen (d.w.z. dat het aantal stukken en de gebruikte strategieën
niet drastisch veranderen tijdens het spel). Deze kenmerken maken LOA tot
een aantrekkelijk domein voor het genereren van nieuwe ideeën, vooral omdat
ze snel kunnen worden getest. In LOA gebruiken we twee test-omgevingen:
(1) de NN-populatie omgeving, met een verzameling van 100 neurale-netwerk-
evaluatiefuncties die verbonden worden met een eenvoudige zoekmachine, en
(2) de MIA omgeving, die gebruik maakt van het toernooiprogramma MIA.
Schaken heeft een grotere complexiteit en heeft tot nu toe de meeste aandacht
van de spel-onderzoekgemeenschap gehad. Dientengevolge zijn de beschikbare
schaakprogramma’s zeer verfijnd en maken ze gebruik van state-of-the-art tech-
nieken. Daarom is schaken een geschikt domein om de ontworpen algoritmen te
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testen. Bij het schaken gebruiken we één test-omgeving, die gebaseerd is op het
toernooi programma CRAFTY.

Hoofdstuk 3 gaat over het ordenen van zetten. Dit is het belangrijkste voor-
beeld van een klasse-P zoekbeslissing. We introduceren een nieuwe heuristiek
voor het ordenen van zetten, de Neural MoveMap heuristiek. De heuristiek ge-
bruikt een neuraal netwerk om een schatting te geven van de waarschijnlijkheid
dat een zet de beste is in een bepaalde positie. De zetten die waarschijnlijker
geacht worden de beste te zijn worden eerst onderzocht. We beschrijven de
details van de heuristiek en we formuleren vijf vragen. De eerste drie vragen
hebben betrekking op de details van de heuristiek en de overige twee vragen
op de prestaties van de heuristiek. De vragen worden beantwoord met behulp
van experimenten. Op basis van de experimenten betreffende de details van de
heuristiek concluderen wij (1) dat de beste keuze om de zetten te coderen is
het gebruik van één output-unit voor iedere mogelijke zet, (2) dat het neurale
netwerk getraind moet worden met grote leerverzamelingen die van een waarde
voorzien zijn ofwel met behulp van een spelprogramma ofwel met behulp van
de zetten uit een spel-database, en (3) dat de beste benadering om het neu-
rale netwerk tijdens het zoekproces te gebruiken een benadering met gewogen
combinaties is: de benadering ordent de zetten volgens een gewogen som van
de scores van het neurale netwerk en de scores van de history heuristiek van de
zetten. Op basis van de experimenten die de prestaties van de heuristiek eva-
lueren concluderen we (1) dat met behulp van de Neural MoveMap heuristiek
het zoekproces kleinere bomen ontwikkelt dan de bestaande heuristieken (met
name de history heuristiek), zowel bij LOA als bij schaken, en (2) dat het neu-
rale netwerk bij schaken de beste zet bijna net zo vaak goed voorspelt als een
7-ply zoekproces van het programma CRAFTY.

Hoofdstuk 4 handelt over voorwaarts snoeien. Dit is een voorbeeld van een
klasse-S zoekbeslissing. Voorwaarts snoeien wordt geëvalueerd door middel van
de grootte van de zoekboom en de kwaliteit van de zet. De maten worden
gewoonlijk gemiddeld over de verzameling posities. Wij definiëren twee typen
representaties voor voorwaarts snoeien: (1) FPVs (Forward-Pruning Vectors),
een discrete representatie, en (2) FPFs (Forward-Pruning Functions), een con-
tinue representatie. Voor ieder van de twee representaties is een leeralgoritme
ontwikkeld: het TS-FPV algoritme voor FPVs, en het RL-FPF algoritme voor
FPFs (TS staat voor Tabu Search en RL voor Reinforcement Learning). Beide
algoritmen zijn ontworpen om de kwaliteit van de zet die geselecteerd is op ba-
sis van het zoekproces te maximaliseren met inachtneming van een bovengrens
voor de grootte van de zoekboom. De algoritmen zijn gebaseerd op twee aan-
namen: (1) dat als de zoekboom op een of meer diepten breder is en op geen
enkele diepte smaller, dan is het aantal onderzochte knopen niet minder, en (2)
dat als de zoekboom op een of meer diepten breder is en op geen enkele diepte
smaller, dan is de prestatie niet minder. De kritische voorwaarts-snoei oplos-
singen (FPVs of FPFs) zijn die oplossingen die mogelijk zijn (dat wil zeggen,
waarvoor de grootte van de zoekboom kleiner dan de bovengrens is) en niet op
willekeurige diepte breder kunnen worden gemaakt zonder dan onmogelijk te
worden. Als de twee aannamen gelden, dan moet de optimale oplossing zich
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bevinden tussen de kritische oplossingen. Het TS-FPV algoritme gebruikt een
tabu-search algoritme om de ruimte te exploreren van de FPVs, met een focus op
kritische FPVs. Het RL-FPF algoritme is een reinforcement-learning algoritme
voor FPFs. Het maakt gebruik van een gradient-descent update regel die vier
beloningstermen combineert overeenkomstig (1) de grootte van de zoekboom,
(2) de kwaliteit van de zet in de wortel van de boom, (3) de zetten in een in-
terne knoop die de waarde van de knoop veranderen, en (4) de zetten in een
interne knoop die de waarde van de knoop niet veranderen. De experimentele
resultaten tonen aan dat beide algoritmen een voorwaarts-snoeiproces kunnen
ontwikkelen dat een beter resultaat oplevert (kleinere boom) dan een volledig
zoekproces. De FPFs die verkregen zijn met behulp van het RL-FPF algoritme
waren beter dan de beste FPVs die verkregen zijn met het TS-FPV algoritme.

Hoofdstuk 5 gaat over tijdstoewijzing. Dit is een voorbeeld van een klasse-
G zoekbeslissing. We stellen twee leeralgoritmen voor tijdstoewijzing voor,
namelijk het Meta-Actor-Critic algoritme en het SANE-TA algoritme. Het
Meta-Actor-Critic algoritme (MAC) is een gradient-descent actor-critic algo-
ritme. Het maakt gebruik van een temporal-difference algoritme om de waarden
te leren van toestand-actie paren voor zoekbeslissingen, waarbij de verander-
ing in de waarde van de evaluatiefunctie (de critic) als tussentijdse beloning
optreedt. (De evaluatiefunctie wordt dan gebruikt als een schatter van het re-
sultaat van het spel.) Het SANE-TA algoritme is de toepassing van een bestaand
genetisch algoritme, SANE, op het gebied van tijdstoewijzing. Op basis van de
experimenten concluderen wij dat het SANE-TA algoritme een beter tijdstoewij-
zingsschema oplevert dan het MAC algoritme, maar dat de tijd die nodig is om
het eerstgenoemde algoritme te trainen is beduidend langer, en dikwijls zelfs
te lang. Beide algoritmen resulteren in vergelijkbare of betere tijdstoewijzing
dan de bestaande tijdstoewijzingsalgoritmen die in de experimenten getest zijn.
Ten slotte concluderen wij dat het MAC algoritme in staat is om de additionele
vrijheid in de dynamische tijdstoewijzing te benutten, en niet belemmerd wordt
door meervoudige zoekbeslissingen tijdens een zoekproces.

In Hoofdstuk 6 komen we terug op de onderzoeksvraag en vatten de belang-
rijkste conclusies van de voorgaande hoofdstukken samen. Verder geven we
enige veelbelovende richtingen voor vervolg-onderzoek aan. Voor ieder leeral-
goritme dat is beschreven in dit proefschrift gaan we na hoe deze algoritmen
verbeterd kunnen worden voor en/of uitgebreid naar andere voorbeelden van
zoekbeslissingen.


