Kunstig intelligens i åbningsspillet
Det er interessant at se, hvordan kunstig intelligens – også forkortet AI - har gjort sit indtog på
nærmest alle områder de seneste år. Og udviklingen lader til at accellerere.
Jeg har selv arbejdet med AI indenfor IT i form af software, der oprindelig var udviklet til det
amerikanske atomforsvar, som forsøgsvist blev brugt til så forskellige ting som at overvåge kritisk
infrastruktur i sygehusvæsenet, holde en investeringsbanks systemer kørende og forebygge nedbrud i
en supermarkedskædes app på kundernes mobiler.
AI til skak blev forsidestof også udenfor skakkredse, da AlphaZero fra Google-ejede DeepMind i
2017 overbevisende slog verdens stærkeste skakspillede software Stockfish.
AlphaZero havde lært reglerne, og så var programmet ellers gået i gang med at træne sig selv gennem
partier mod... ja, sig selv.
Der blev spillet først 100 partier mod StockFish og siden 1000. AlphaZero vandt overlegent i begge
matcher. Få partier blev offentliggjort, men de blev anset for revolutionerende. Der var tale om
forbavsende livlige partier, og det har åbnet ny viden om langfristet kompensation, angreb med
randbønder, initiativ og meget andet.
AlphaZero blev aldrig kommercielt tilgængelig for skakverdenen, men siden er tilsvarende teknologi
kommet til. Bedst kendt i dag er måske Leela Chess Zero, som er åben kode, som er tilgængelig for
skakspillere og skaksoftware.
Nyeste skud på stammen og årsagen til denne klumme er, at et kinesisk projekt uden stor hurlumhej
har gentaget AlphaZero eksperimentet og ladet verdens stærkeste skakprogram stockfish med en
rating på omkring 3600 spille partier mod sig selv på et neuralt netværk af super computere og
derudfra bygget en skakdatabase med vurdering af trækkene.
Databasen kan findes på https://www.chessdb.cn/queryc_en/ - klik dig frem til engelsk og vælg
mellem Xiangqi (kinesisk skak eller elefantskak) og almindelig skak/chess.
Databasen er 100% opbygget ud fra maskinelt spillede partier på den kinesiske supercomputer.
Databasen ligner en blanding af chessbase og et informator skema og viser kandidat træk i faldende
orden. Se nedenfor:

Hvert træk har først og fremmest en ’rank’, Bedste træk har værdien 2, neutrale træk har værdien 1,
mindre gode træk værdien 0 og elendige træk ingen værdi eller udeladt fra tabellen. Dernæst følger
score. Det er småt med informationer om, hvordan værdien er udregnet og hvor dybt, der er set i
stillingen, men 0 er en lige stilling og ellers er mit bud, at tallet som tommelfingerregel kan divideres
med 100, så svarer det til almindeligt kendte vurderinger fra gængs PC software.
Det interessante er umiddelbart, at startstillingen i skak vurderes at være lige med værdien 0. Dernæst
følger, at 13 af de 20 lovlige træk, som hvid kan vælge mellem, er ligeværdige. 1. a4 er lige så godt
som 1. e4. Og kineserne vil kunne sige det samme som Fischer: ”Best in test”.
Kigger vi på 1. e4, så er det sjovt, at kun 1... c5 og 1... e5 er gode. Alle andre træk er mindre gode og
giver hvid en mikroskopisk eller lille fordel – set med supercomputerens øje.
I siciliansk kan hvid vælge mellem 18 gode anden træk(!) Og efter 2. Sf3 er 2...d6 det objektivt bedste
træk ifølge chessdb.cn. Her er der så igen 17 træk, som vurderes at være gode. Næste gang du spiller
med i en stor turneing, kan du blive noteret i Chessbase for at spille nyheden 1. e4, c5 2. Sf3, d6 3. h4
TN 😊😊
Under netop afsluttede VM i skak i Dubai, var der enighed blandt eksperterne om, at
åbningsforberedelserne på topniveau handler om at finde sjældent spillede træk, der får partiet væk fra
de gennemanalyserede stier – og gerne med konkrete muligheder for at modstanderen går galt i byen,
når der skal spilles videre på egen hjernekraft. Matchen havde adskillige gode eksempler herpå fra
begge spillere.
Den praktiske betydning kan der nok stilles spørgsmålstegn ved for spillere under FM-niveau, da det
sjældent er åbningen, der afgør partiet. Bent Larsen skrev i en af sine fine små skakskolebøger noget i
retning af, at sålænge en åbningsvariant (bl.a. Hollandsk) anses for ukorrekt, kan den spilles.
Men mon ikke det alligevel vil smitte af på åbningsrepertoiret hos de fleste amatører, hvis
eksempelvis Kongeindisk eller Pirc på et tidspunkt bliver anset for gendrevet?

