
Computationele Intelligentie

Werkcollege 1:

Representatie, Ongëınformeerd zoeken,

Heuristisch zoeken

1 Missionarissen en kannibalen

Drie missionarissen en drie kannibalen staan op de linkeroever van een rivier. Aan deze oever ligt
een boot. De boot kan gebruikt worden door één of twee personen om over te varen naar de andere
oever. Hoe kunnen de zes personen de boot gebruiken om allemaal aan de overkant van de rivier
te komen, zodanig dat aan beide zijden van de rivier het aantal kannibalen nooit groter is dan het
aantal missionarissen (tenzij het aantal missionarissen gelijk is aan nul) ?

a. Formuleer het probleem als een zoekprobleem.

b. Geef een reeks transformaties waarmee de begintoestand in de doeltoestand gebracht kan
worden.

2 Blokkenwereld

Beschouw het volgende zoekprobleem. Twee blokken, met de respectievelijke opschriften A en B,
zijn op elkaar geplaatst op een vlak met drie posities, genummerd 1, 2 en 3. Door de blokken te
verplaatsen moet de doeltoestand worden bereikt. De begin- en doeltoestand zijn weergegeven in
Figuur 1.
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Figuur 1: De begintoestand (links) en doeltoestand (rechts) in de blokkenwereld

Voor het verplaatsen van blokken gelden de volgende regels:

• alleen een blok waarop geen ander blok geplaatst is, mag verplaatst worden;

• een blok mag ten hoogste één positie over het vlak verplaatst worden (dus in de bovengegeven
begintoestand mag blok A niet van positie 3 naar positie 1 verplaatst worden, maar wel van
positie 3 naar positie 2).
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Figuur 2: Een vijver in een park

Een oplossing van het probleem is een reeks van probleemtoestanden beginnend met de begintoestand
en eindigend in de doeltoestand.

a. Geef de boom die door dynamische breadth-first search voor het probleem wordt gegenereerd.

b. Geef de boom die door dynamische depth-first search voor het probleem wordt gegenereerd.

3 Een vijver in een park

Beschouw een park met een vijver, zoals afgebeeld in Figuur 2. Rondom de vijver lopen paden, die
in de figuur weergegeven zijn met getrokken lijnen. De dichte cirkeltjes in de figuur geven speciale
punten weer, zoals hoekpunten, kruispunten en begin- of eindpunten. Een wandelaar wil in het
park van punt s naar punt g lopen. Hij loopt via de paden van punt naar punt. Beschouw nu
de heuristische functie h(n) die voor elke punt n waar de wandelaar zich bevindt, de Manhattan
afstand van n naar g weergeeft, dat wil zeggen, h(n) is de som van de hemelsbrede afstand in de
verticale richting en de hemelsbrede afstand in de horizontale richting van n naar g, zonder rekening
te houden met obstakels.

a. Geef in de figuur aan wat de volgorde is waarin de punten in het park bezocht worden door
best-first search waarin gebruik gemaakt wordt van de heuristische functie h. Veronderstel
hierbij dat de wandelaar bij het kiezen van een richting op een kruispunt of hoekpunt de
volgorde noord, oost, zuid, west aanhoudt; veronderstel voorts dat in de zoekboom bij de
expansie van een toestand geen toestanden worden opgenomen die al op het pad van de wortel
naar de betreffende toestand voorkomen. Wat is het eerste pad dat gevonden wordt ?

b. Geef nu in de figuur aan wat de volgorde is waarin de punten in het park bezocht worden
door een A-algoritme dat gebruik maakt van de evaluatiefunctie f(n) = g(n) + h(n); hierin is
g(n) gelijk aan het aantal punten op het gevolgde pad vanaf de begintoestand s tot en met de
toestand n. Wat is nu het eerste pad dat gevonden wordt?

c. Is het A-algoritme uit onderdeel b. van deze opgave heuristisch geoorloofd ?
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4 Een heuristische functie voor de Zwart-wit puzzel

Beschouw een puzzel die, in de algemene vorm, bestaat uit een aantal cellen op een rij, waarvan één
cel leeg is (–) en de andere cellen gevuld zijn met een witte (W) of een zwarte (Z) tegel. Het aantal
zwarte tegels is gelijk aan tweemaal het aantal witte tegels. Een voorbeeld van een begintoestand
voor de puzzel met zeven cellen is:

ZZZZWW–

In een doeltoestand voor de puzzel zijn alle witte tegels aaneengesloten geplaatst op de meest linkse
cellen; van de overige cellen is een willekeurige cel leeg en bevatten de andere de zwarte tegels. Een
voorbeeld van een doeltoestand voor de puzzel met zeven cellen is:

WWZZZ–Z

Een doeltoestand kan bereikt worden door tegels te verplaatsen; een tegel mag naar de lege cel
verplaatst worden als deze lege cel ten hoogste twee celposities van de tegel verwijderd is. Een op-
lossing van het probleem is een reeks probleemtoestanden die begint met een gegeven begintoestand
en eindigt in een doeltoestand.

a. Beschouw nu de puzzel met vier cellen met de begintoestand

ZW–Z

Geef de zoekboom die resulteert bij toepassing van het (dynamische) breadth-first search algo-
ritme op de puzzel.

b. Formuleer een variantprobleem voor de algemene puzzel. Formuleer vervolgens een geoorloofde
heuristische functie voor de algemene puzzel door gebruik te maken van dit variantprobleem.

c. Veronderstel dat de door u bij onderdeel b. geformuleerde heuristische functie gebruikt wordt
in een A∗-algoritme. Geef de zoekboom die voor het probleem uit onderdeel a. van deze opgave
resulteert bij toepassing van het A∗-algoritme met de door u ontworpen heuristische functie.

5 De effectieve vertakkingsfactor en de doordringingskracht

Een onderzoeker heeft een nieuwe heuristiek ontwikkeld voor een puzzel waarvoor u zelf ook al
een heuristiek bedacht had. Hij heeft 100 willekeurige begintoestanden van de puzzel gegenereerd
en aan de hand van de bijbehorende zoekbomen en gevonden oplossingsdiepten zowel de effectieve
vertakkingsfactor β als de doordringingskracht κ van een A∗ algoritme met zijn heuristiek bepaald.

a. Veronderstel dat de β waarde die de onderzoeker rapporteert groter is dan de β waarde die
u met uw eigen heuristiek bij experimenten heeft gevonden. Welke conclusie kunt u hieruit
trekken over de kwaliteit van uw eigen heuristiek ?

b. Veronderstel nu dat de κ waarde die de onderzoeker rapporteert groter is dan de κ waarde die
u met uw eigen heuristiek heeft gevonden. Welke conclusie kunt u hieruit trekken ?

c. Is het mogelijk dat de bij de onderdelen a. en b. beschreven resultaten tegelijk voorkomen ?
Zo nee, leg uit waarom dat niet mogelijk is; zo ja, welke conclusie kunt u dan trekken ?
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