
Computationele Intelligentie: toets 1
Voorbeeld tentamen.

NAAM: STUDNR.:

STUDIERICHTING:
Totaal aantal punten = 100; Gesloten boek; Geen rekenmachine toegestaan.

Opgave 1 (20 pt) In een spel met 1 speler en 1 tegenspeler doet de speler de eerste zet. De vertak-
kingsfactor van het spel is steeds 2. De speler zoekt 4 lagen diep in de zoekboom.
De 16 bladen in de boom hebben respectievelijk (vlnr.) de onderstaande heuristische
bord-evaluatiewaarde. Pas het minimax zoekalgoritme met α − β pruning toe op de
boom.

(a) Doorkruis de bladen die niet geëvalueerd worden met de bordevaluatie functie:

4 5 2 3 5 6 2 3 3 6 1 2 4 5 2 3

(b) Is het mogelijk om de bladen op een andere manier te ordenen zodat er nog minder
bladen moeten geëvalueerd worden ? Indien JA, geef een voorbeeld van dergelijke
ordening. Indien NEE, verklaar waarom niet.

Opgave 2 (15 pt) Beschouw de tabel met knopen en afstanden tussen de knopen. Er zijn enkel verbin-
dingen tussen de knopen als er een afstand in de tabel staat.

A B C D E

A 0 7 4 12 -
B 7 0 6 - 8
C 4 6 0 6 -
D 12 - 6 0 10
E - 8 - 10 0

De afstanden in vogelvlucht vanuit de knopen naar knoop E zijn:
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A B C D E

12 6 10 7 0

Het doel is een kortste pad te vinden van knoop C naar knoop E. Teken de zoekboom
die gegenereerd wordt door het A∗-zoekalgoritme met de afstand in vogelvlucht als
heuristische functie. In de boom worden geen knopen opgenomen die al op het pad
naar de wortel liggen vanuit de te expanderen knoop. Geef duidelijk aan welke waarden
er berekend moeten worden om het A∗ algoritme toe te passen.

Opgave 3 (15 pt) Beschouw de afstandstabel uit bovenstaande opgave. Genereer de zoekboom met het
depth-first branch-and-bound search algoritme waarbij C de startknoop is en E de doel-
knoop. De volgorde van expansie correspondeert met de volgorde van de knopen in
rijen/kolommen van de tabel. Bijv. de volgorde van successors van knoop A zijn resp.
B, C, en D. Bij het expanderen van een knoop wordt nooit een toestand opgenomen die
al voorkomt op het pad van de te expanderen knoop naar de wortel.

Teken de zoekboom, geef duidelijk aan welke waarden er berekend moeten worden om
het algoritme toe te passen.
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Opgave 4 (15 pt) Beschouw een kaart met steden en wegen zoals weergegeven in de figuur.

S

A

B

C G

D

5

2
2

5

2

5

1

Het doel is een kortste pad te vinden van de begintoestand S naar de doeltoestand G.
In de kaart staan bij de wegen de afstanden aangegeven. Voor het zoekprobleem is een
heuristische functie gegeven in de tabel:

Toestand t S A B C D G

h(t) 6 3 3 2 4 0

We passen het A/A∗-zoekalgoritme toe met bovenstaande heuristische functie h(t).
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(a) Vindt het algoritme steeds een doeltoestand op minimale afstand van de begintoe-
stand ? Motiveer je antwoord !

(b) Als het algoritme tijdens het zoekproces een toestand expandeert, heeft het dan
altijd een pad met minimale kosten naar die toestand gevonden ? Motiveer je
antwoord !

Opgave 5 (15 pt) Beschouw een park met een vijver, zoals afgebeeld in de figuur. Rondom de vijver lopen
paden, die in de figuur weergegeven zijn met getrokken lijnen. Een wandelaar wil in
het park naar punt s (!!!) lopen. Hij loopt via de paden van punt naar punt. Beschouw
de heuristische functie h(n) die voor elk punt n de Manhattan afstand van n naar s
weergeeft, h(n) is dus de som van de hemelsbrede afstand in de verticale en horizontale
richting van n naar s, zonder rekening te houden met obstakels.

sg

N

Omcirkel op de figuur die punten die tot het attractie veld behoren van het punt s bij
gebruik van het lokale beam search algoritme met getrunceerde front grootte k = 2.

4



Opgave 6 (20 pt) Permutatie (of orderings) problemen hebben specifieke recombinatie operatoren.
Veronderstel twee ouder oplossingen P1 en P2:
P1 = [A B C D E F G H] and P2 = [E G A B C H D F].

(a) Genereer twee kind oplossingen dmv. edge recombination (toon hoe dit werkt).

(b) Genereer twee kind oplossingen dmv. cycle recombination (toon hoe dit werkt).
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(c) Voor welk type permutatie problemen zijn deze twee operatoren meest geschikt ?

(d) Stel dat je deze 2 recombinatie operatoren met elkaar wil vergelijken dmv. de
crossover fitness correlatie coëfficiënt. Leg uit hoe je precies te werk gaat.
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