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Representatie, Ongëınformeerd zoeken, Heuristisch zoeken

1 Blokkenwereld

a. De zoekboom die door het dynamische breadth-first search algoritme wordt gegenereerd voor
het blokkenwereld zoekprobleem, is weergegeven in Figuur 1. Bij het genereren van de zoek-
boom zijn de operatoren in een vaste volgorde toegepast: eerst wordt geprobeerd om het meest
rechtse blok naar links te verplaatsen, vervolgens wordt geprobeerd om het meest rechtse blok
naar rechts te verplaatsen, enzovoort. Omdat de operatoren in het probleem omkeerbaar zijn,
is bij het genereren van de boom gebruik gemaakt van een van de technieken om herhaalde
toestanden te voorkomen: er is gekozen om bij het expanderen van een knoop nooit een toe-
stand op te nemen die gelijk is aan de toestand die wordt weergegeven door de ouder van de
knoop.

b. De zoekboom die door het dynamische depth-first search algoritme wordt gegenereerd voor het
blokkenwereld zoekprobleem, is weergegeven in Figuur 2. Bij het genereren van deze zoekboom
is dezelfde vast volgorde van toepassing van de operatoren gebruikt als bij opgave a. Ook is
dezelfde techniek gebruikt om herhaalde toestanden te voorkomen.

2 Een vijver in een park

a. In Figuur 3(a) zijn de waarden van de heuristische functie h in roman weergegeven; de volgorde
waarin de toestanden geëxpandeerd worden is weergegeven in italics. De doeltoestand wordt
in 12 expansies gevonden; het gevonden pad heeft lengte 9.

b. In Figuur 3(b) zijn de waarden van de evaluatiefunctie f in roman weergegeven. Merk op dat
de evaluatiewaarde van de toestand linksboven is berekend over het pad dat via de toestand
rechtsboven loopt; de knoop is immers door expansie van knopen op dat pad gegenereerd. De
volgorde waarin de knopen geëxpandeerd worden is weergegeven in italics. De doeltoestand
wordt in 14 expansies gevonden; het gevonden pad heeft lengte 7.

c. Ja. Er geldt dat h(n)  h⇤(n) voor elke toestand n: de echte afstand kan immers nooit
kleiner zijn dan de hemelsbrede afstand in horizontale richting plus de hemelsbrede afstand in
verticale richting, aangezien de wandelaar alleen een stap in horizontale of in verticale richting
kan zetten. Het algoritme is dus een A⇤-algoritme, en derhalve geoorloofd.
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Figuur 1: De zoekboom van dynamische breadth-first search voor de blokkenwereld.

3 Een heuristische functie voor de Zwart-wit puzzel

a. We beschouwen de puzzel met vier cellen en de begintoestand

ZW–Z

Toepassing van het (dynamische) breadth-first search algoritme op de puzzel resulteert bij-
voorbeeld in de zoekboom van Figuur 4; afhankelijk van de volgorde van toepassing van de
operatoren kan een andere zoekboom resulteren. Merk op dat het breadth-first search algo-
ritme een doeltoestand pas als zodanig herkent op het moment dat het de toestand expandeert.
Omdat het algoritme in de puzzel de doeltoestand W–ZZ niet direct bij generatie herkent, zul-
len de toestanden Z–WZ en ZWZ– op diepte 1 in de zoekboom eerst geëxpandeerd worden
voordat het algoritme de doeltoestand vindt.

b. Een variantprobleem voor een gegeven zoekprobleem is een probleem dat verkregen is uit het
oorspronkelijke probleem door de operatoren te verzwakken. Het idee van zo’n variantprobleem
is de operatoren zodanig te verzwakken dat de precieze kortste afstand van een probleemtoe-
stand tot de dichtstbijzijnde doeltoestand in het variantprobleem gemakkelijk te berekenen is.
De precieze afstand in het variantprobleem wordt dan als heuristische functie voor de afstand
in het oorspronkelijke probleem genomen. Voor de beschreven puzzel is een geschikt variant-
probleem het probleem waarin twee willekeurige tegels van plaats verwisseld mogen worden. In
vergelijking met het oorspronkelijke probleem zijn de operatoren op twee manieren verzwakt:

• een tegel kan niet alleen met de ’lege tegel’ verwisseld worden, maar met elke willekeurige
tegel;

• een tegel kan over een willekeurige afstand verplaatst worden en niet alleen maar over
maximaal twee celposities.

In het variantprobleem kan in een gegeven probleemtoestand iedere witte tegel met slechts één
verplaatsing op een celpositie in het linkerdeel van de rij gebracht worden. Zodra alle witte
tegels aaneengesloten in de meest linkse cellen zijn geplaatst, staan ook de zwarte tegels op een
correcte celpositie. Het aantal verschuivingen dat nodig is om een gegeven probleemtoestand
in een dichtstbijzijnde doeltoestand te brengen, is derhalve gelijk aan het aantal incorrect
geplaatste witte tegels. Het aantal incorrect geplaatste witte tegels wordt nu als heuristische
functie voor het oorspronkelijke probleem genomen. Merk op dat deze heuristische functie
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Figuur 2: De zoekboom van dynamische depth-first search voor de blokkenwereld.

geoorloofd is: er is in het oospronkelijke probleem immers tenminste één verplaatsing nodig
om een witte tegel op een correcte celpositie te krijgen.

c. De bij onderdeel b. geformuleerde heuristische functie wordt nu gebruikt in een A⇤-algoritme.
Daartoe wordt de functie ingebed in een evaluatiefunctie van de vorm

f(n) = g⇤(n) + h(n)

voor elke probleemtoestand n, waarin g⇤(n) de lengte van het kortste pad van de begintoestand
naar n is en h(n) de heuristische waarde van n is. Toepassing van het resulterende A⇤-algoritme
op de puzzel resulteert nu bijvoorbeeld in de zoekboom van Figuur 5; afhankelijk van de
volgorde van toepassing van de operatoren kan een andere zoekboom resulteren. Merk op dat
het A⇤-algoritme na expansie van de toestand –WZZ de keuze heeft uit drie toestanden met
dezelfde evaluatiewaarde. Het algoritme kiest naar willekeur een van deze drie toestanden voor
expansie.

Zoeken met kosten, Lokaal zoeken
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Figuur 3: Toepassing van best-first search (a) en van het A-algoritme (b) op het Vijverprobleem
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Figuur 4: Een zoekboom voor de puzzel na toepassing van breadth-first search.

ZW–Z
f = 0 + 1 = 1

–WZZ
f = 1 + 1 = 2

Z–WZ
f = 1 + 1 = 2

ZWZ–
f = 1 + 1 = 2

W–ZZ
f = 2 + 0 = 2

bingo !

Figuur 5: De zoekboom voor de puzzel na toepassing van A⇤.

4 Een stedenkaart

a. Het cost-based search algoritme genereert bijvoorbeeld de onderstaande zoekboom. Als de
nakomelingen van een knoop in een andere volgorde worden gegenereerd, kan een enigszins af-
wijkende boom worden gevonden. Echter, bij elke volgorde zal het algoritme dezelfde oplossing
geven. Het kortste pad van S naar G is de route

S – B – F – G

Deze route heeft een lengte van 5 kilometer.

b. Bij het toepassen van het depth-first branch-and-bound algoritme maakt het heel erg uit in
welke volgorde de nakomelingen van een knoop worden gegenereerd, veel meer dan bij het
toepassen van het cost-based search algoritme. Het depth-first branch-and-bound algoritme
genereert bijvoorbeeld de onderstaande zoekboom. Bij het genereren van deze boom is er voor
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gekozen om vanuit de stad A eerst de route direct naar stad G te onderzoeken; als eerst de
route via stad B zou zijn onderzocht, zou een veel grotere boom zijn ontstaan.

Bij het genereren van de bovenstaande zoekboom heeft het depth-first branch-and-bound al-
goritme gebruik gemaakt van achtereenvolgens de grenzen 7, 6 en 5 van de respectievelijke
paden

S – A – G

S – B – A – G

S – B – F – G

Merk op dat de zoekboom van depth-first branch-and-bound vrijwel gelijk is aan die van
cost-based search. Omdat het cost-based search algoritme veel meer geheugen gebruikt, is
depth-first branch-and-bound voor het oplossen van het onderhavige probleem het meest ge-
prefereerde algoritme.

c. De zoekboom die door uitputtende depth-first search wordt gegenereerd is enorm groot. In
vergelijking met de zoekboom van onderdeel b. van deze opgave worden nog 48 knopen extra
gegenereerd:

• onder het pad S – A – B worden door het algoritme nog 18 knopen gegenereerd;

• onder het pad S – B – D wordt door het algoritme nog 1 knoop gegenereerd;

• onder het pad S – B – E worden door het algoritme nog 7 knopen gegenereerd;

• onder het pad S – B – F – E worden door het algoritme nog 2 knopen gegenereerd;

• onder het pad S – C – E worden door het algoritme nog 10 knopen gegenereerd;

• onder het pad S – C – F worden door het algoritme nog eens 10 knopen gegenereerd.

Uit de verschillen in omvang van de zoekbomen kan geconcludeerd worden dat het voor het
stedenkaart-probleem heel zinvol is om de branch-and-bound techniek te gebruiken.

5 Een vijver in een park (1)

a. Het hill climbing algoritme zal de wandelaar niet in punt g brengen. Met het algoritme zal de
wandelaar zelfs het beginpunt niet verlaten. Immers, de hemelsbrede afstand van punt s tot
punt g is 1. De afstanden van de naburige punten van s tot g zijn beide gelijk aan 2. Aangezien
het de bedoeling is om de heuristische waarde van een punt te minimaliseren, zal hill climbing
alleen een punt met de waarde 1 of 0 selecteren. Het zal dus geen van de naburige punten van
s selecteren en onmiddellijk termineren.

b. Het attractieveld van een punt is de verzameling van alle punten van waaruit dat punt ze-

ker bereikt zal worden. In de onderstaande figuur is het attractieveld van het eindpunt g
weergegeven:

*

*

*

*
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Merk op dat het punt helemaal links bovenin, bijvoorbeeld, niet tot het attractieveld van het
eindpunt g behoort. Dit punt heeft twee naburige punten met beide de heuristische waarde 2.
Als het algoritme er voor kiest om naar het punt onder het punt links boven te gaan, kan het
vervolgens naar het punt daaronder gaan waarna het de doeltoestand niet meer bereikt.

c. Voor het parkprobleem is het niet zinvol om het hill-climbing algoritme uit te breiden met
de random-restart techniek. Immers, de random-restart techniek is gebaseerd op het idee
dat willekeurige begintoestanden kunnen worden gegenereerd van waaruit hill climbing wordt
opgestart. Bij het parkprobleem is echter één vaste begintoestand gegeven.

6 Een vijver in een park (2)

a. Ook het lokale beam-search algoritme zal de wandelaar niet in punt g brengen. Net als met
hill climbing zal ook met lokale beam search de wandelaar het beginpunt zelfs niet verlaten.
Lokale beam search zal immers geen toestand selecteren met een slechtere heuristische waarde
dan de slechtste huidige toestand. De hemelsbrede afstand van punt s tot punt g is 1. De
afstanden van de naburige punten van s tot g zijn beide gelijk aan 2. Deze punten zijn in
termen van de heuristische functie dus beide slechter dan het beginpunt s.

b. In de onderstaande figuur is het attractieveld van het eindpunt g weergegeven voor lokale beam
search met k = 2:

* *

*

*

*
*

Merk op dat het punt rechtsboven niet tot het attractieveld behoort. Als dit punt geëxpandeerd
wordt, zullen beide naburige punten met de heuristische waarde 3 opgeslagen worden. Bij het
expanderen van deze punten zullen drie punten met de heuristische waarde 2 ontstaan. Het
algoritme zal slechts twee van deze punten opslaan. Bij een verkeerde keuze zal het algoritme
het eindpunt niet meer bereiken.

c. Bij toepassing van het lokale beam-search algoritme met k = 3 zal het attractieveld inderdaad
groter worden: het punt rechtsboven zal dan tot het attractieveld van het eindpunt gaan
behoren. Met een grotere waarde van k zal altijd tenminste hetzelfde attractieveld worden
gevonden. Meestal zal met toenemende k het attractieveld zelfs groter gevonden. In het
parkprobleem geldt echter dat met k = 4 het attractieveld niet verder zal toenemen.

Constraint Satisfaction Problemen
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