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Comp. Int.: CSP 1 / 71

Constraint satisfaction

Een constraint satisfaction probleem (CSP) bestaat uit:
een verzameling variabelen;
een domein van waarden voor elke variabele;
een verzameling constraints op waardetoekenningen aan de
variabelen.

Een oplossing van een constraint satisfaction probleem is een
waardetoekenning aan alle variabelen waarmee aan alle constraints is
voldaan.
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Voorbeelden

Roosteringsproblemen zijn meestal te formuleren als constraint
satisfaction problemen:

het maken van een lesrooster voor een middelbare school;
het inroosteren van inkomende en vertrekkende vluchten voor
Schiphol.

Configuratieproblemen zijn ook meestal te formuleren als constraint
satisfaction problemen:

het ergonomisch verantwoord inrichten van een operatiezaal;
het bekabelen van een computernetwerk.

Comp. Int.: CSP Inleiding en definities 3 / 71

Een constraint satisfaction probleem

Definitie
Een binair constraint satisfaction probleem is een drietupel
CSP = (V,D,C) met

V = {V1, . . . ,Vn}, n � 1, is de niet-lege eindige verzameling
variabelen van het probleem;
D = {D1, . . . ,Dn}, n � 1, is de verzameling van niet-lege eindige
domeinen van het probleem, waarin Di het domein is van de
variabele Vi, i = 1, . . . , n;
C = {Ci,j | i, j = 1, . . . , n} is de verzameling binaire constraints van
het probleem met Ci,j ✓ Di ⇥Dj en Ci,j = Cj,i, i, j = 1, . . . , n.

Merk op: hogere orde (n-ary) constraints kunnen steeds omgezet
worden naar binaire constraints.
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Een voorbeeld: het kleuringsprobleem

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

Het kleuringsprobleem is als een constraint satisfaction probleem
CSP = (V,D,C) te formuleren:

V = {V1, . . . ,V7} is de verzameling van variabelen, waarin elke
variabele een in te kleuren land representeert;
het domein Di = {blauw, groen, rood} van een variabele Vi bevat
de mogelijke kleuren voor het corresponderende land;
als constraints Ci,j, i, j = 1, . . . , 7, bevat het probleem bijvoorbeeld:

I C1,3 = {(kleur1, kleur3) | kleur1 6= kleur3} ✓ D1 ⇥D3;

I C1,6 = D1 ⇥D6 (dit noemen we een universele constraint)
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De constraint graaf

De constraints van een constraint satisfaction probleem worden in een
ongerichte graaf weergegeven, waarin

elke knoop een variabele van het probleem representeert;
elke kant een niet-universele constraint van het probleem
representeert.

Zo’n graaf wordt een constraint graaf of afhankelijkheidsgraaf
genoemd.
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Een voorbeeld

Beschouw nogmaals het kleuringsprobleem:

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

De constraint graaf van het probleem is de volgende ongerichte graaf:

V4V3 V5

V2
V1

V6 V7
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De toestanden van een CSP

Definitie
Zij CSP = (V,D,C) een constraint satisfaction probleem als voorheen.
Dan,

een instantiatie van een variabele Vi 2 V is een waardetoekenning
Vi = d, d 2 Di;
een toestand van het probleem CSP is een samengestelde
waardetoekenning
s 2 XDi2DDi aan alle variabelen van V;
een partiële toestand van CSP voor V0 ⇢ V
is een samengestelde waardetoekenning
s0 2 XDi2D0Di aan alle variabelen van V0;
de nultoestand van CSP is de partiële toestand voor ?.
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Projectie en uitbreiding

Definitie
Zij CSP = (V,D,C) een constraint satisfaction probleem als voorheen.
Dan,

een (partiële) toestand s0 voor V0 is een projectie van een (partiële)
toestand s00 voor V00 op V0 als

I V0 ✓ V00;
I s0(Vi) = s00(Vi), voor alle Vi 2 V0;

omgekeerd heet s00 een uitbreiding van s0.
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Een voorbeeld

Beschouw nogmaals het kleuringsprobleem:

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

De waardetoekenningen
s1 = (V3 = blauw)
s2 = (V2 = groen,V4 = blauw)
s3 = (V1 = blauw,V2 = groen,V3 = blauw)

zijn partiële toestanden van het probleem. Er geldt dat
s1 is een projectie van s3 en s3 is een uitbreiding van s1;
s2 is geen uitbreiding van s1;
s2 is geen projectie van s3.
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Schending van constraints

Definitie
Zij CSP = (V,D,C) een constraint satisfaction probleem als voorheen.
Zij s een (partiële) toestand van CSP voor V0 ✓ V. Dan,

aan een constraint Ci,j 2 C is voldaan door s als Vi,Vj 2 V0 en
(s(Vi), s(Vj)) 2 Ci,j;
een constraint Ci,j 2 C is geschonden door s als Vi,Vj 2 V0 en
(s(Vi), s(Vj)) /2 Ci,j.
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Een voorbeeld

Beschouw nogmaals het kleuringsprobleem:

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

en beschouw de partiële toestand
s = (V1 = blauw,V2 = groen,V3 = blauw)

aan de constraint C1,2 = {(kleur1, kleur2) | kleur1 6= kleur2} is
voldaan door s;
de constraint C1,3 = {(kleur1, kleur3) | kleur1 6= kleur3} is
geschonden door s;
aan de constraint C1,4 is niet voldaan door s, maar de constraint is
ook niet geschonden door s.
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Een oplossing

Definitie
Zij CSP = (V,D,C) een constraint satisfaction probleem als voorheen.
Dan,

een oplossing van CSP is een toestand die aan alle constraints van
CSP voldoet;
een partiële oplossing is een partiële toestand die geen enkele
constraint van CSP schendt.
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Een voorbeeld

Beschouw nogmaals het kleuringsprobleem:

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

en beschouw de partiële toestand
s = (V1 = blauw,V2 = groen,V3 = groen)

de partiële toestand s is een partiële oplossing van het probleem;
de partiële toestand s heeft een uitbreiding die een oplossing is
voor het probleem: (V1 = blauw,V2 = groen,V3 = groen,V4 =
rood,V5 = blauw,V6 = blauw,V7 = groen).
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Nog een voorbeeld

Beschouw nogmaals het kleuringsprobleem:

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

en beschouw de partiële toestand
s = (V1 = blauw,V2 = groen,V3 = rood)

de partiële toestand s is een partiële oplossing van het probleem;
de partiële toestand s heeft echter geen uitbreiding die een
oplossing is van het probleem.
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Een CSP als zoekprobleem

Een constraint satisfaction probleem CSP kan als een zoekprobleem
worden geformuleerd:

de toestandsruimte van het zoekprobleem is de verzameling van
alle (partiële) toestanden van CSP;
de begintoestand van het zoekprobleem is de nultoestand van
CSP;
een doeltoestand van het zoekprobleem is een oplossing van CSP;
de operator van het zoekprobleem is het uitbreiden van een
partiële toestand door een waarde aan een nog niet
geı̈nstantieerde variabele toe te kennen.
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Een voorbeeld

Beschouw nogmaals het
kleuringsprobleem:

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

Met backtracking wordt de
volgende zoekboom dynamisch
gegenereerd:

( )

(V1=blauw)

 V2=blauw)

(V1=blauw,

(V1=blauw,

 V2=blauw,

 V3=blauw)

(V1=blauw,

 V2=blauw,

 V3=blauw,

 V4=blauw)

...

...
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Chronologische backtracking

Chronologische backtracking is een variant van backtracking. De
overeenkomst is:

de zoekboom wordt dynamisch gegenereerd door knopen in een
depth-first volgorde te expanderen.

Het belangrijkste verschil is:
een knoop wordt alleen geëxpandeerd als deze een partiële
oplossing van het probleem is.

Chronologische backtracking is daardoor alleen geschikt voor
constraint satisfaction problemen.
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Nogmaals het voorbeeld

Beschouw nogmaals het
kleuringsprobleem:

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

Met chronologische backtracking
wordt de volgende zoekboom
dynamisch gegenereerd:

( )

(V1=blauw)

(V1=blauw,

 V2=blauw)

X

(V1=blauw,

 V2=groen)

(V1=blauw,

 V3=blauw)

 V2=groen,

(V1=blauw,

 V2=groen,

 V3=groen)

X

(V1=blauw,

 V2=groen,

 V3=groen,

 V4=blauw)

X

(V1=blauw,

 V3=groen,
 V2=groen,

(V1=blauw,

 V3=groen,
 V2=groen,

X

...

 V4=groen)  V4=rood)
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Thrashing

Beschouw nogmaals het
kleuringsprobleem, maar nu met
D4 = {blauw, groen} en
Di = {blauw, groen, rood},
i = 1, 2, 3, 5, 6, 7:

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

Chronologische backtracking genereert achtereenvolgens de volgende
niet succesvolle partiële toestanden:

({V1 = blauw,V2 = blauw})
({V1 = blauw,V2 = groen,V3 = blauw})
({V1 = blauw,V2 = groen,V3 = groen,V4 = blauw})
({V1 = blauw,V2 = groen,V3 = groen,V4 = groen})
({V1 = blauw,V2 = groen,V3 = rood,V4 = blauw})
({V1 = blauw,V2 = groen,V3 = rood,V4 = groen})
. . .

Het steeds opnieuw proberen van niet succesvolle combinaties van
waardetoekenningen wordt ’thrashing’ genoemd.
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Probleemreductie — inleiding

Thrashing van chronologische backtracking kan voorkomen worden
door een probleem te reduceren

voordat de backtracking wordt toegepast; en
tijdens het toepassen van de backtracking.

Het idee is dat de investering van rekentijd in de reductie leidt tot een
winst van rekentijd in het daadwerkelijke zoeken.
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Equivalentie van CSPs

Definitie
Twee constraint satisfaction problemen CSP = (V,D,C) en
CSP’ = (V0,D0,C0) heten equivalent, notatie: CSP ⌘ CSP’, als geldt dat:

V = V0;
elke oplossing van CSP is een oplossing van CSP’, en omgekeerd.

Definitie
Een constraint satisfaction probleem CSP = (V,D,C) reduceert tot een
constraint satisfaction probleem CSP’ = (V0,D0,C0) als geldt dat

CSP ⌘ CSP’;
D0

i ✓ Di, voor alle variabelen Vi 2 V;
C0

i,j ✓ Ci,j, voor alle variabelen Vi,Vj 2 V.
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Redundantie in een CSP

Definitie
Zij CSP = (V,D,C) een constraint satisfaction probleem. Dan,

een waarde d 2 Di,Di 2 D, heet redundant in Di als er geen enkele
oplossing s van CSP bestaat met s(Vi) = d;
een tupel (d, d0) 2 Ci,j,Ci,j 2 C, heet redundant in Ci,j als er geen
enkele oplossing s van CSP bestaat met s(Vi) = d en s(Vj) = d0.
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Een voorbeeld

Beschouw nogmaals het
kleuringsprobleem, maar nu met
D4 = {rood} en Di = {blauw, groen,
rood}, i = 1, 2, 3, 5, 6, 7.

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

Er geldt dat:
de waarde rood is redundant in Di, i = 1, 2, 3, 5, 6, 7;
de tupels (blauw, rood), (groen, rood), (rood, blauw), (rood,
groen) zijn redundant in de constraint C1,2;
de tupels (blauw, groen), (groen, blauw), (blauw, rood), (rood,
blauw), (groen, rood), (rood, groen), (rood, rood) zijn redundant
in de constraint C1,5.
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Nogmaals het voorbeeld

Beschouw nogmaals het
kleuringsprobleem, met D4 = {rood} en
Di = {blauw, groen, rood},
i = 1, 2, 3, 5, 6, 7.

V1

V4

V2

V5

V7V6

V3

Het probleem reduceert tot CSP0 = (V0,D0,C0) met
V0 = {V1, . . . ,V7};
D0

i = {blauw, groen}, i = 1, 2, 3, 5, 6, 7, en D4 = {rood};
C1,2 = {(blauw, groen), (groen, blauw)},
C1,3 = {(blauw, groen), (groen, blauw)},
C1,4 = {(blauw, rood), (groen, rood)},
C1,5 = {(blauw, blauw), (groen, groen)},
C1,6 = {(blauw, blauw), (groen, groen)},
C1,7 = {(blauw, groen), (groen, blauw)},
. . .
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Probleemreductie

Reductie van een constraint satisfaction probleem behelst:
het verwijderen van redundante waarden uit de domeinen van de
variabelen van het probleem;
het verwijderen van redundante tupels uit de constraints van het
probleem.

Probleemreductie wordt ook wel consistentie-onderhoud genoemd. Er
bestaan verscheidene algoritmen voor consistentie-onderhoud:

algoritmen voor knoopconsistentie;
algoritmen voor pijlconsistentie;
algoritmen voor padconsistentie.
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Reflexieve constraints

Beschouw een constraint satisfaction probleem met de variabelen
V = {V1, . . . ,Vn} en domeinen D = {D1, . . . ,Dn}. Een constraint van
de vorm

d 62 Di

wordt in een binaire constraint representatie weergegeven als

(d, d) 62 Ci,i

De constraint heet dan een reflexieve constraint.

Ci,i

Vi
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Knoopconsistentie

Definitie
Zij CSP = (V,D,C) een constraint satisfaction probleem. Dan,

een variabele Vi 2 V heet consistent als (d, d) 2 Ci,i voor alle
d 2 Di – anders heet Vi inconsistent;
CSP heet knoopconsistent, of 1-consistent, als alle variabelen
Vi 2 V consistent zijn.
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Een voorbeeld

Beschouw het constraint satisfaction probleem met de volgende
constraint graaf:

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=

{blauw, groen, rood}

{blauw, groen, rood} {blauw, groen, rood}

{(groen, groen)}

 (groen, groen)}
{(blauw, blauw),

In dit probleem geldt:
de variabele V2 is consistent;
de variabelen V1 en V3 zijn inconsistent.
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Een reductie-algoritme voor knoopconsistentie

De volgende procedure reduceert een gegeven constraint satisfaction
probleem tot een equivalent knoopconsistent probleem:

procedure node-consistency(CSP) returns CSP:
for each Vi 2 V do

Di  Di \ {d | (d, d) 2 Ci,i}
od;
for each Ci,j 2 C do

Ci,j  Ci,j \ (Di ⇥Dj)
od

end

De procedure wordt aangeroepen met een probleem CSP = (V,D,C)
en retourneert een gereduceerd probleem CSP.
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Een voorbeeld

Beschouw het constraint satisfaction probleem met de volgende
constraint graaf:

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=

{blauw, groen, rood}

{blauw, groen, rood} {blauw, groen, rood}

{(groen, groen)}

 (groen, groen)}
{(blauw, blauw),

Na het aanroepen van de procedure node-consistency resulteert het
equivalente probleem met de volgende constraint graaf:

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=
{blauw, groen, rood}

{groen}

{blauw, groen}
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Pijlconsistentie

Definitie
Zij CSP = (V,D,C) een constraint satisfaction probleem. Dan,

een constraint Ci,j 2 C heet consistent als voor elke waarde d 2 Di
een waarde d0 2 Dj bestaat met (d, d0) 2 Ci,j — anders heet Ci,j
inconsistent;
CSP heet pijlconsistent, of 2-consistent, als alle constraints Ci,j 2 C
consistent zijn.

Comp. Int.: CSP Probleemreductie 32 / 71



Een voorbeeld

Beschouw het constraint satisfaction probleem met de volgende
constraint graaf:

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=
{blauw, groen, rood}

{groen}

{blauw, groen}

In dit probleem geldt:
de constraints C2,3 en C3,2 zijn consistent;
de constraint C1,3 is consistent, maar de constraint C3,1 is
inconsistent.
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Een reductie-algoritme voor pijlconsistentie –
inleiding

De volgende procedure maakt een gegeven constraint Ci,j van een
constraint satisfaction probleem consistent:

procedure revise(CSP, Ci,j) returns Di:
for each d 2 Di do

if there is no d0 2 Dj with (d, d0) 2 Ci,j then

Di  Di \ {d}
fi

od

end

De procedure wordt aangeroepen met een probleem CSP = (V,D,C)
en een constraint Ci,j 2 C; de procedure retourneert een (mogelijk)
nieuw domein Di voor de variabele Vi.
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Een voorbeeld

Beschouw het constraint satisfaction probleem met de volgende
constraint graaf:

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=
{blauw, groen, rood}

{groen}

{blauw, groen}

het aanroepen van de procedure revise voor de constraint C1,3
resulteert in het ongewijzigde domein D1 = {groen} voor V1;
het aanroepen van revise voor de constraint C3,1 resulteert in het
gewijzigde domein D3 = {blauw} voor de variabele V3:

I voor de waarde V3 = blauw geldt met V1 = groen dat
(blauw, groen) 2 C3,1;

I voor de waarde V3 = groen geldt met V1 = groen dat
(groen, groen) /2 C3,1.
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Een reductie-algoritme voor pijlconsistentie

De volgende procedure (AC-1) reduceert een (knoopconsistent) CSP
tot een equivalent pijlconsistent probleem:

procedure arc-consistency-1(CSP) returns CSP:
change true;
while change do

change false;
for each Ci,j 2 C do

Di  revise(CSP, Ci,j);
change change or Di is modified

od

od;
for each Ci,j 2 C do

Ci,j  Ci,j \ (Di ⇥Dj)
od

end

De procedure wordt aangeroepen met een probleem CSP = (V,D,C)
en retourneert een gereduceerd probleem CSP.
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Een voorbeeld

Beschouw het constraint satisfaction probleem met de volgende
constraint graaf:

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=
{blauw, groen, rood}

{groen}

{blauw, groen}

De eerste maal doorlopen van de loop van arc-consistency-1 heeft het
volgende effect:

het aanroepen van revise voor C1,2 en C1,3 resulteert in een
ongewijzigd domein D1;
het aanroepen van revise voor C2,1 resulteert in het gewijzigde
domein D0

2 = {blauw, rood}; het aanroepen van revise voor C2,3
geeft geen verdere wijziging in D0

2;
het aanroepen van revise voor C3,1 resulteert in het gewijzigde
domein D0

3 = {blauw}; het aanroepen van revise voor C3,2 geeft
geen verdere wijzigingen in D0

3.
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Een voorbeeld — vervolg

Beschouw de gewijzigde constraint graaf:

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=
{blauw, groen, rood}

{groen}

{blauw, groen}

{blauw, rood} {blauw}

De tweede maal doorlopen van de loop van arc-consistency-1 heeft het
volgende effect:

het aanroepen van revise voor C1,2 en C1,3 resulteert in een
ongewijzigd domein voor V1;
het aanroepen van revise voor C2,1 geeft geen wijziging in het
domein voor V2; het aanroepen van revise voor C2,3 resulteert in
het gewijzigde domein D0

2 = {rood};
het aanroepen van revise voor C3,1 en C3,2 resulteert in een
ongewijzigd domein voor V3.
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Een voorbeeld — vervolg

De derde maal doorlopen van de loop van arc-consistency-1 heeft
het volgende effect:

I het aanroepen van revise voor C1,2 en C1,3 resulteert in een
ongewijzigd domein D1 = {groen};

I het aanroepen van revise voor C2,1 en C2,3 resulteert in een
ongewijzigd domein D0

2 = {rood};
I het aanroepen van revise voor C3,1 en C3,2 resulteert in een

ongewijzigd domein D0
3 = {blauw}.

Het gereduceerde probleem heeft nog slechts één toestand.
De procedure arc-consistency-1 onderzoekt elke constraint
drie maal — in totaal wordt 18 keer een constraint onderzocht
) inefficiënt.
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Bronnen van inefficiëntie

Het reductie-algoritme voor pijlconsistentie onderzoekt de constraints
van een probleem onnodig vaak:

als het domein Di van een variabele Vi wijzigt, dan kan dit alleen
direct effect hebben op de andere domeinen via constraints Cj,i:

als het domein Di van een variabele Vi wijzigt ten gevolge van een
constraint Ci,j, dan kan hierdoor Cj,i niet inconsistent worden.
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Een efficiënter reductie-algoritme — inleiding

Het reductie-algoritme voor pijlconsistentie kan efficiënter gemaakt
worden:

het algoritme houdt een lijst van te onderzoeken constraints bij —
initieel bevat de lijst alle constraints;
als het domein Di van een variabele Vi wijzigt onder invloed van
Ci,j, dan worden alle constraints Ck,i met k 6= j aan de lijst
toegevoegd.

Voor het algoritme geldt dan:
het algoritme onderzoekt elke constraint tenminste één keer;
het algoritme kan een constraint nog een keer onderzoeken, maar
alleen als daar een aanleiding toe is.
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Een efficiënter reductie-algoritme voor pijlconsistentie
De volgende procedure (AC-3) reduceert een gegeven
(knoopconsistent) CSP tot een equivalent pijlconsistent probleem:

procedure arc-consistency-3(CSP) returns CSP:
cs-set C;
while cs-set 6= ? do

Ci,j  remove-el-from(cs-set);
Di  revise(CSP,Ci,j);
if Di is modified then

cs-set cs-set [ {Ck,i | k 6= j, k 6= i}
fi

od;

for each Ci,j 2 C do

Ci,j  Ci,j \ (Di ⇥Dj)
od

end

De procedure wordt aangeroepen met een probleem CSP = (V,D,C)
en retourneert een gereduceerd probleem CSP.
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Een voorbeeld

Beschouw het constraint satisfaction probleem met de volgende
constraint graaf:

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=
{blauw, groen, rood}

{groen}

{blauw, groen}

Het aanroepen van de procedure arc-consistency-3 heeft de
volgende effecten:

cs-set element effect
{C1,2,C1,3,C2,1,C2,3,C3,1,C3,2} C1,2 -

{C1,3,C2,1,C2,3,C3,1,C3,2} C1,3 -
{C2,1,C2,3,C3,1,C3,2} C2,1 D2 = {blauw, rood}

{C2,3,C3,1,C3,2} C2,3 -
{C3,1,C3,2} C3,1 D3 = {blauw}
{C3,2,C2,3} C3,2 -

{C2,3} C2,3 D2 = {rood}
{C1,2} C1,2 -
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Een voorbeeld — vervolg

Beschouw nogmaals het constraint satisfaction probleem met de
volgende constraint graaf:

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=
{blauw, groen, rood}

{groen}

{blauw, groen}

de procedure arc-consistency-1 onderzoekt elke constraint
drie maal — in totaal wordt 18 keer een constraint onderzocht;
de procedure arc-consistency-3

I onderzoekt elke constraint een eerste maal;

I onderzoekt twee constraints een tweede maal;
in totaal wordt 8 keer een constraint onderzocht.
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Het nut van consistentie-onderhoud

Algemeen geldt dat hoe strakker een probleem is:
I hoe meer rekentijd het zoeken naar een oplossing zal vergen;
I en hoe sterker het probleem gereduceerd kan worden.

de strakheid s(Ci,j) van een constraint Ci,j 2 C is gelijk aan

s(Ci,j) =
|Ci,j|

|Di| · |Dj|

hoe kleiner s(Ci,j), hoe strakker de constraint is;
de strakheid s(CSP) van het probleem is gelijk aan

s(CSP) =
OQ

Vi2V |Di|

met O het totale aantal oplossingen van het probleem;

hoe kleiner s(CSP), hoe strakker het probleem is.
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Dynamische probleemreductie

Dynamische probleemreductie van een constraint satisfaction
probleem behelst

het verwijderen van waarden uit de domeinen van de variabelen,
die tijdens het zoeken redundant zijn geworden.

Enkele algoritmen voor dynamische probleemreductie zijn:
forward checking en gerelateerde backtracking algoritmen;
backjumping.

Comp. Int.: CSP Dynamische probleemreductie 46 / 71

Een voorbeeld

Beschouw het constraint satisfaction probleem met de volgende
constraint graaf:

V2 V3
V1

{blauw, groen} {blauw, groen}
=/= =/=

{blauw, groen}

Na toekenning van de waarde blauw aan V1 is de waarde blauw voor
V2 redundant geworden.
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Forward checking en verwante algoritmen

Forward checking en de verwante algoritmen dwingen dynamisch
consistentie af van sommige constraints op de nog niet geı̈nstantieerde
variabelen:

forward checking maakt enkele constraints consistent;
backtracking met lookahead maakt het resterende probleem
gedeeltelijk pijlconsistent door alle constraints op de niet
geı̈nstantieerde variabelen één maal te onderzoeken (cfr. 1e loop
van het AC-1 algoritme);
het Maintaining Arc Consistency (MAC) algoritme maakt het
resterende probleem pijlconsistent door het toepassen van het
AC-3 algoritme.

De algoritmen reduceren het aantal te onderzoeken partiële
oplossingen.
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Forward checking — inleiding

Forward checking dwingt dynamisch consistentie van enkele
constraints van een constraint satisfaction probleem CSP = (V,D,C)
af:

zodra aan een variabele Vi 2 V een waarde wordt toegekend,
worden alle constraints van de vorm Cj,i, waarin Vj nog
ongeı̈nstantieerd is, consistent gemaakt:

Vn

V
0

V
i+1

...V
i

...

d
k0

d
ki

als door dit consistentie-onderhoud een domein leeg wordt, dan
wordt de huidige instantiatie van de variabele Vi ongedaan
gemaakt.
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Een voorbeeld

In het 8-koninginnenprobleem zijn gegeven:

een 8⇥ 8-schaakbord:

acht koninginnen.

Een oplossing van het probleem is een positionering van de
koninginnen op het bord waarin ze elkaar niet kunnen slaan.
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Een voorbeeld — vervolg
Beschouw nogmaals het
8-koninginnenprobleem:

Het probleem kan als volgt
als een constraint
satisfaction probleem
geformuleerd worden: 8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8

de variabelen V1, . . . ,V8 corresponderen met de rijen van het
schaakbord;
de waarden 1, . . . , 8 van een variabele Vi, i = 1, . . . , 8,
corresponderen met de kolommen van het schaakbord;
de constraints zijn:

I Vi 6= Vj, voor alle i, j = 1, . . . 8, i 6= j;

I |i� j| 6= |Vi � Vj|, voor alle i, j = 1, . . . 8, i 6= j.

Comp. Int.: CSP Dynamische probleemreductie 51 / 71

Een voorbeeld — vervolg

Beschouw het
8-koninginnenprobleem en
veronderstel dat forward
checking wordt toegepast:

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

toekenning van de waarde 1 aan V1 resulteert in de domeinen
D2 = {3, 4, 5, 6, 7, 8}; D6 = {2, 3, 4, 5, 7, 8};
D3 = {2, 4, 5, 6, 7, 8}; D7 = {2, 3, 4, 5, 6, 8};
D4 = {2, 3, 5, 6, 7, 8}; D8 = {2, 3, 4, 5, 6, 7};
D5 = {2, 3, 4, 6, 7, 8};

toekenning van de waarde 3 aan V2 resulteert in de domeinen
D3 = {5, 6, 7, 8}; D6 = {2, 4, 5, 8};
D4 = {2, 6, 7, 8}; D7 = {2, 4, 5, 6};
D5 = {2, 4, 7, 8}; D8 = {2, 4, 5, 6, 7};
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Een voorbeeld — vervolg

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

toekenning van de waarde 5 aan V3 resulteert in de domeinen
D4 = {2, 7, 8}; D7 = {2, 4, 6};
D5 = {2, 4, 8}; D8 = {2, 4, 6, 7};
D6 = {4};

toekenning van de waarde 2 aan V4 resulteert in de domeinen
D5 = {4, 8}; D7 = {4, 6};
D6 = ?; D8 = {4, 7};

en de waardetoekenning aan V4

wordt ongedaan gemaakt;
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Een voorbeeld — vervolg

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

toekenning van de waarde 7 aan V4 resulteert in de domeinen
D5 = {2, 4}; D7 = {2, 6};
D6 = {4}; D8 = {2, 4, 6};

. . .
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De dynamische zoekboom

Met forward checking wordt de volgende zoekboom gegenereerd:

(1,3,6,2)

(1,3,5)

(1,3,5,7,4)(1,3,5,7,2)

(1,3,5,7,2,4)

(1,3,5,8)(1,3,5,7)(1,3,5,2)

(1,3,5,8,2,4)

(1,3,5,8,2,4,6)

(1,3,6,2,7,5)

(1,3,6,8)

(1,3,6,8,2)

(1,3,6)

(1,3)

(1)

( )

(1,3,7)

(1,3,7,2)

(1,3,7,2,4) (1,3,7,2,8)

(1,3,7,2,8,5)

...
(1,3,8)

X6

X8

X6

X8

X7,8

X7 X7

X7

(1,3,5,8,2) (1,3,6,2,7)

X7 (1,3,5,8,4)
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Een voorbeeld

Beschouw nogmaals het 8-koninginnenprobleem en de volgende
partiële oplossing:

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Na het toekennen van de waarde 5 aan V3 geldt:
forward checking kent in de volgende stap de waarde 2 toe aan
V4;
het consistent maken van de constraint C4,6 zou resulteren in het
gereduceerde domein Cj,k voor V4 ...
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Backtracking met lookahead

Backtracking met lookahead dwingt ook dynamisch consistentie af
van enkele constraints van CSP = (V,D,C):

zodra aan Vi 2 V een waarde wordt toegekend, wordt het
resterende probleem gedeeltelijk pijlconsistent gemaakt:

I eerst worden alle constraints Cj,i waarin Vj nog
ongeı̈nstantieerd is, consistent gemaakt;

I daarna worden alle constraints Cj,k,
j, k > i, j 6= k, consistent gemaakt;

als door dit consistentie-onderhoud een domein leeg wordt, dan
wordt de huidige instantiatie van Vi ongedaan gemaakt.
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Beschouw volgende partiële oplossing:

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8

x
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x

x

x

x x

x x x x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Na het toekennen van de waarde 5 aan V3 geldt:
Backtracking met lookahead maakt alle constraints Cj,k, j, k > 3,
j 6= k consistent (i.e. 20 constraints in totaal);
Dit leidt tot domeinreducties D4 = {7, 8}, D5 = {2}, D6 = {4},
D7 = {6}, D8 = ?;
De waardetoekenning aan V3 wordt ongedaan gemaakt.
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De dynamische zoekboom

Met backtracking met lookahead wordt de volgende zoekboom
gegenereerd:

(1,3)

(1)

( )

(1,3,7)

...
(1,3,8)

X6X8 X8

(1,3,5) (1,3,6)
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Maintaining Arc Consistency (MAC) algoritme

Backtracking met lookahead maakt het resterende probleem
gedeeltelijk pijlconsistent door alle constraints op de niet
geı̈nstantieerde variabelen één maal te onderzoeken (cfr. 1e loop
van het AC-1 algoritme);
Maintaining Arc Consistency (MAC) maakt het resterende
probleem pijlconsistent door het toepassen van het AC-3
algoritme;
De initiële constraint set cs-set in het AC-3 algoritme bestaat uit de
constraints Cj,i waarbij Vi 2 V de variable is waaraan een waarde
laatst is toegekend, en Vj zijn de niet geı̈nstantieerde variabelen
die een niet-universele constraint hebben met Vi;
Door het propageren van de constraints door AC-3 wordt het
resterende probleem pijlconsistent gemaakt.
In het voorgaande voorbeeld (= waardetoekenning 5 aan V3)
wordt de initiële constraint set cs-set = {C4,3, C5,3, C6,3, C7,3, C8,3}.
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Het nut van dynamisch consistentie-onderhoud

In het algemeen geldt dat
hoe uitgebreider de lookahead van een backtracking algoritme is,
hoe meer rekentijd het consistentie-onderhoud kost;
hoe strakker een probleem is, hoe sterker in elke stap het
probleem gereduceerd kan worden.
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Het ordenen van de variabelen

De volgorde waarin de variabelen van een constraint satisfaction
probleem een waarde krijgen, bepaalt

hoe vroeg in het zoekproces inconsistenties gedetecteerd worden;
hoeveel backtracking situaties ontstaan.

Enkele heuristieken voor het ordenen van de variabelen zijn:
de most-constrained-variable heuristiek;
de most-constraining-variable heuristiek.

Comp. Int.: CSP Dynamische probleemreductie 62 / 71

De most-constrained-variable heuristiek

De most-constrained-variable heuristiek ordent de variabelen naar
toenemende domeingrootte:

voor chronologische backtracking wordt een statische ordening
voor aanvang van het zoekproces bepaald;
bij forward checking en de verwante algoritmen wordt telkens
dynamisch de eerstvolgende variabele in de ordening bepaald.

De most-constrained-variable heuristiek streeft naar het zo vroeg
mogelijk detecteren van inconsistenties.
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Een voorbeeld

Beschouw het constraint satisfaction probleem met de volgende
constraint graaf:

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=
{blauw, groen, rood}

{groen}

{blauw, groen}

Met de most-constrained-variable heuristiek wordt de volgende
ordening op de variabelen aangebracht:

V1 � V3 � V2

Met chronologische backtracking wordt daarmee de volgende
zoekboom gegenereerd:

()

(g)

(g, b)

(g, b, b)
⇥

(g, b, g)
⇥

(g, b, r)
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Een voorbeeld — vervolg

Beschouw nogmaals

V1

V2 V3

=/= =/=

=/=
{blauw, groen, rood}

{groen}

{blauw, groen}

Met de ordening V2 � V3 � V1 zou met backtracking de volgende
zoekboom worden gegenereerd:

()

(b)

(b, b)
⇥

(b, g)

(b, g, g)
⇥

(g)

(g, b)

(g, b, g)
⇥

(g, g)
⇥

(r)

(r, b)

(r, b, g)
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De effectiviteit van de heuristiek

De most-constrained-variable heuristiek is het meest effectief voor
problemen waarvoor geldt dat

de domeinen van de variabelen variëren in omvang;
de constraints zijn relatief strak.

De heuristiek is het meest effectief in combinatie met forward checking
of een ander lookahead algoritme.
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De most-constraining-variable heuristiek

De most-constraining-variable heuristiek ordent de variabelen naar
afnemend aantal niet-universele constraints:

voor chronologische backtracking wordt een statische ordening
voor aanvang van het zoekproces bepaald;
bij forward checking en de verwante algoritmen wordt telkens
dynamisch de eerstvolgende variabele in de ordening bepaald.

De most-constraining-variable heuristiek streeft naar het reduceren
van de vertakkingsfactor dieper in de zoekboom.
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Een voorbeeld

Beschouw een constraint satisfaction probleem met de volgende
niet-universele constraints:

V1 V2 V3

V4 V7

V5 V6

Met de most-constraining-variable heuristiek kan de volgende
ordening worden geconstrueerd:

V3 � V2 � V4 � V6 � V5 � V1 � V7
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De effectiviteit van de heuristiek

De most-constraining-variable heuristiek is het meest effectief voor
problemen waarvoor geldt dat

de niet-universele constraints van de variabelen variëren in aantal;
de constraints zijn relatief strak.

De heuristiek is het meest effectief in combinatie met forward checking
of een ander lookahead algoritme.
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Het ordenen van de waarden

De volgorde waarin de waarden van een variabele gekozen worden,
bepaalt

hoe strak het resterende probleem is;
hoeveel backtracking situaties ontstaan.

De belangrijkste heuristiek voor het ordenen van waarden is de
least-constraining-value heuristiek:

de heuristiek ordent de waarden van een variabele naar het
toenemend aantal waarden dat voor naburige variabelen wordt
uitgesloten;
de heuristiek streeft naar het mogelijk houden van een maximaal
aantal waardetoekenningen voor de resterende variabelen.
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Een voorbeeld

Beschouw nogmaals:

Voor de mogelijke waarden
van de variabele V4 geldt:

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

toekenning van de waarde 2 sluit in totaal vijf waarden uit de
domeinen D5, . . . ,D8 uit;
toekenning van de waarde 7 sluit in totaal drie waarden uit;
toekenning van de waarde 8 sluit twee waarden uit.

Met de least-constraining-value heuristiek wordt de waarde 8 aan de
variabele V4 toegekend.
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