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Probleemstelling 
Gegeven:  Verzameling van spelers en verzameling van posities met bijbehorende instructies 
Leer:  Opstelling met maximale winstkans 
 
Twee uitdagingen: 
• Voorspellend model leren uit gegevensreeks: dit komt neer op het zoeken 

van een functie F : {Speler Χ Positie Χ Instructie}11  Uitkomst 
• Aanpassing van Monte Carlo Tree Search-algoritme aan Hattrick-context 

Monte Carlo Tree Search 

Resultaten 
Opstelling: 
• Beste opstelling beoordeeld voor alle combinaties van 6 eigen ploegen en 15 tegenstanders  Mix van sterke en zwakke ploegen 
• Gemiddelde van prestaties over alle 

combinaties en ± 15 herhalingen 
• Verbetering meten ten opzichte van 

naïeve, gulzige variant 
• Resultaten afhankelijk van keuze van: 

- Uitkomstbepaling 
- Selectiemethode 
- Simulatiemethode 

Inzicht: 
• Numerieke uitkomstbepaling dominant 
• Heuristische simulatie algemeen beter (UCB1Tuned!), prestaties van selectiemethode afhankelijk van uitkomstbepaling 

(Chaslot, G. M. J. B., et al. "Monte-carlo 
strategies for computer go."Proceedings of the 
18th BeNeLux Conference on Artificial 
Intelligence, Namur, Belgium. 2006.) 

Aanpassing voor Hattrick Monte Carlo Tree Search algoritme 

Start: boom met één knoop die de begintoestand voorstelt 

Iteraties: X iteraties, daarna beste blad bepalen 

• Selectie: De boom wordt vanaf wortel naar blad  K 
doorlopen, afhankelijk van de selectiemethode. 

• Expansie: Voor elke mogelijke actie op de toestand van K 
een kindknoop toevoegen met de resulterende toestand. 
Selectie van kind L. 

• Simulatie: Op  basis van simulatiestrategie acties uitvoeren 
op toestand van L totdat eindtoestand bereikt wordt. 

• Terugpropagatie: Waarde van eindtoestand bepalen en 
deze tot aan wortel terugpropageren. 
Waarde van knoop is gemiddelde over propagaties. 

Start: begintoestand is lege verzameling van wedstrijdkeuzes + 
verzameling van bruikbare spelers 
Iteraties: 

• Selectie: Deze is onafhankelijk van het probleem. 

• Expansie: Mogelijke acties: toewijzing van een speler aan 
een vrije positie + individuele instructie 

• Simulatie: Een eindtoestand is een volledige verzameling 
van elf toewijzingen. De kans om een actie te kiezen is of 
willekeurig, of heuristisch. 

• Terugpropagatie: Uitkomstbepaling in 2 varianten: 

- Nominaal: verlies (0) en winst (1) 

- Numeriek: scoreverschil in functie van eigen ploeg 
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Heuristische simulatie 

OMC in één-
speler context
UCB1Tuned

UCT

Standaard OMC

PBBM
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Willekeurige simulatie 

OMC in één-speler
context
UCB1Tuned

UCT

Standaard OMC

PBBM

Resultaten met numerieke uitkomstbepaling. De verschillende  selectiemethodes worden vergeleken. 

Selectiemethodes Selectiemethodes 


