
Computationele Intelligentie

Werkcollege 2:

Zoeken met kosten, Lokaal zoeken

1 Een stedenkaart

Beschouw de stedenkaart van Figuur 1; elke knoop in de figuur geeft een stad weer en de wegen
tussen de steden zijn weergegeven met de kanten tussen de knopen. De wegen hebben de volgende
lengten in kilometers:

c(S,A) = 6 c(B,D) = 9 c(D,G) = 1
c(S,B) = 2 c(B,E) = 5 c(E,F) = 3
c(S,C) = 4 c(B,F) = 1 c(E,G) = 7
c(A,B) = 3 c(C,E) = 1 c(F,G) = 2
c(A,G) = 1 c(C,F) = 6

Een reiziger moet zich van stad S naar stad G begeven.

Figuur 1: Een stedenkaart.

a. Pas het cost-based search algoritme toe om voor de reiziger een zo kort mogelijke route van S
naar G te vinden.

b. Pas nu het depth-first branch-and-bound algoritme op het probleem toe. Vergelijk de resulte-
rende zoekboom met de boom die u bij onderdeel a. van deze opgave heeft gevonden.

c. Veronderstel nu dat het depth-first search algoritme uitputtend wordt toegepast. Wat is het
verschil tussen het aantal knopen in de zoekboom die u bij onderdeel b. van deze opgave heeft
gevonden en het aantal knopen dat door uitputtende depth-first search wordt gegenereerd ?
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2 Breadth-first search, best-first search en cost-based search

a. Beschrijf onder welke voorwaarde(n) het cost-based search algoritme gelijk is aan breadth-first
search.

b. Beschrijf onder welke voorwaarde(n) het cost-based search algoritme gelijk is aan best-first
search.

3 Branch-and-bound

a. Beschrijf een zoekboom waarvan uitputtende depth-first search evenveel knopen onderzoekt
als het depth-first branch-and-bound algoritme.

b. Beschrijf een zoekboom waarvan het depth-first branch-and-bound algoritme een minimaal
aantal knopen onderzoekt.

4 Een vijver in een park (1)

Beschouw nogmaals het parkprobleem uit het eerste werkcollege. In dit probleem moet een wandelaar
zijn weg vinden in 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 voorts
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.

sg

N

Figuur 2: Een vijver in een park.

a. Veronderstel dat het hill-climbing algoritme wordt toegepast om een pad van s naar g te
vinden. Zal hill climbing de wandelaar in punt g brengen ?

b. Geef in de figuur alle punten aan van waaruit hill climbing de wandelaar zeker in punt g zal
brengen. De door u aangegeven verzameling punten heet het attractieveld van g voor het
hill-climbing algoritme.
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c. Is het zinvol om voor het parkprobleem het hill-climbing algoritme uit te breiden met de
random-restart techniek ?

5 Een vijver in een park (2)

Beschouw nogmaals het parkprobleem, zoals afgebeeld in Figuur 2.

a. Veronderstel nu dat het lokale beam-search algoritme met k = 2 op het probleem wordt
toegepast. Zal het algoritme de wandelaar in punt g brengen ?

b. Geef in de figuur alle punten aan van waaruit het lokale beam-search algoritme met k = 2 de
wandelaar zeker in punt g zal brengen.

c. Beschouw nogmaals het attractieveld van g dat u bij onderdeel b. van deze opgave heeft
gevonden voor het lokale beam-search algoritme met k = 2. Zal het eindpunt g vanuit meer
punten bereikt worden als het algoritme wordt toegepast met k = 3 ?
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