
Elementy kognitywistyki II:

Sztuczna inteligencja

WYKŁAD V:

Agent wciąż szuka
 rozwiązania (choć już nie na ślepo)



Poprzednio:
 węzeł reprezentowany jest jako piątka:

 stan odpowiadający węzłowi
 rodzic węzła
 operator, który wygenerował węzeł
 głębokość węzła
 koszt dotarcia do węzła (koszt ścieżki)

 podstawowe strategie szukania:
 szukanie na ślepo [blind, uninformed search]

 najpierw wszerz [breadth-first search]
  najpierw w głąb [depth-first search]

 szukanie heurystyczne [heuristic, informed search]



Unikanie powtórzeń
  problem z rozwijaniem stanów już wcześniej 

rozwijanych (koszty, nieskończone drzewa)
Sposoby unikania:
 nie powracaj do stanu, z którego przybyłeś

następnik ≠ rodzic
 nie twórz ścieżek cyklicznych

następnik ≠ przodek
 nie generuj stanów wygenerowanych już wcześniej



Szukanie heurystyczne
  ślepe szukanie nie używa informacji  o możliwej 

strukturze drzewa lub celów; taka informacja może 
przyczynić się do optymalizacji procesu szukania

 największym problemem w rzeczywistych 
zastosowaniach jest eksplozja kombinatoryczna liczby 
możliwych dróg

 szukanie heurystyczne wykorzystuje informacje,  które 
poprawiają efektywność procesu szukania

 agenci używają heurystyk, „reguł kciuka” by określić, 
która część drzewa decyzji rozwijać najpierw

 heurystyki to reguły lub metody, które prawie zawsze 
gwarantują podjęcie lepszej decyzji



Najpierw najlepszy

 [best-first search, BestFS]
 w pierwszej kolejności rozwijane są węzły oceniane jako 

„najlepsze”
 informacji o tym dostarcza funkcja ewaluacyjna
 kombinacja szukania w głąb (DFS) i szukania wszerz 

(BFS)
 DFS znajduje dobre rozwiązania taniej niż BFS, 

BFS nie wpada w zamknięte pętle ani ślepe zaułki
 poszukujemy rozwiązań o niskim koszcie – funkcja 

ewaluacyjna będzie szacowała koszt
dwa podstawowe podejścia:
 szukanie zachłanne
 szukanie A*



BestFS 1: szukanie zachłanne

 [greedy search]
 opiera się na minimalizacji  szacowanych kosztów 

osiągnięcia celu (z danego węzła)
 najpierw rozwijany jest węzeł znajdujący się najbliżej 

celu
 odległość tą szacuje funkcja heurystyczna, h(n):

h(n) = szacowany koszt najtańszej ścieżki od stanu w węźle n 
do stanu docelowego

 formalnie: h(n) dowolna funkcja, gdzie h(n)=0, gdy n to cel
 funkcje heurystyczne są charakterystyczne dla problemu



Szukanie zachłanne: przykład

h
SLD

(n) = odległość w linii prostej od celu



Szukanie zachłanne: przebieg



Szukanie zachłanne

• wyszukuje rozwiązanie od razu rozwijając odpowiednią 
ścieżkę

• nie jest to rozwiązanie optymalne
• szukanie zachłanne – rozpatruje najmniejszy koszt z danego 

miejsca, nie zwraca uwagi na całościowy koszt
• algorytm stosunkowo szybki
• podatny na falstarty: weźmy pod uwagę Iasi jako punkt 

wyjścia
• wymaga śledzenia rozwijanych stanów (pętle)
• jak DF: podąża jedną ścieżką, wycofując się gdy trafi na ślepy 

zaułek
• nie jest optymalny ani zupełny
• złożoność zależy od problemu i f-cji heurystycznej (max. bm)



Intermezzo: stałe koszty

szukanie przy stałych kosztach [uniform cost search, UCS]
• to modyfikacja BF – rozwijane są węzły o najniższym 

koszcie g(n)
• BF to UCS gdy g(n)=GLEBOKOSC(n)
• zasada działania: rozwijaj węzły o najniższym koszcie, gdy 

koszt ścieżki przekroczy określoną wartość cofnij się i idź 
inną drogą

• UCS znajduje najtańsze rozwiązane pod warunkiem, że 
koszt ścieżki nie maleje wraz ze wzrostem jej długości 
(brak kosztów ujemnych ścieżki)

• rozwiązanie zupełne i optymalne (choć niewydajne)



Intermezzo: stałe koszty



BestFS 2: Szukanie A*

[A* search]
• UCS a szukanie zachłanne
• A*: f(n) = g(n) + h(n); najmniej kosztowne rozwiązanie 

przechodzące przez węzeł n
• rozwiązanie zupełne i optymalne przy jednym założeniu:
• h – funkcja nie przeceniająca kosztów dotarcia do celu 

[admissible heuristic]
• można dowieść optymalności i zupełności szukania A*



Szukanie A*: przykład



Iteracyjnie pogłębione A*
[Iterative deepening A* search, IDA*]
Zasada działania podobna do IDDF:

• Stosuj algorytm szukania w głąb
• oceniaj całkowite koszty f (n)= g(n) + h(n) heurystyką A* 

(zamiast głębokości)
• jeśli  f (n) > T cofaj się; T jest tu zmiennym progiem
• jeśli nie znaleziono rozwiązania zwiększ T i powtarzaj.

• zupełne i optymalne, z zastrzeżeniami jak w A*
• powtarza część ścieżek, ale i tak końcowe szukanie zajmuje 

najwięcej czasu
• wymagania pamięciowe proporcjonalne do głębokości 

rozwijanej ścieżki
• trudności w bardziej złożonych dziedzinach



Funkcje heurystyczne

Przesuwanka 8-elementowa:
• ok. 20 kroków; czynnik rozgałęzienia: 3; 9!/2 stanów
• funkcja heurystyczna nie przeceniająca kosztów:

• h1
: liczba płytek na złym miejscu; h

1
=7

• h2
: suma odległości płytek od ich właściwych 

(docelowych) pozycji – metryka Manhattan: suma 
poziomych i pionowych odległości; h

2
=18



Przesuwanka 8-elementowa



Przesuwanka 8-elementowa



Generowanie heurystyk

 h
1
 i h

2
 szacują pozostałą długość ścieżki do rozwiązania

 mogą one być dokładnymi rozwiązaniami uproszczonej 
wersji problemu 

 problem z mniejszymi ograniczeniami nakładanymi na 
operatory: złagodzony problem [relaxed problem]

 często koszt dokładnego rozwiązania złagodzonego 
problemu to dobra heurystyka problemu w pierwotnej 
postaci
(a) płytka może się przemieszczać z A do B, jeśli A przylega do B
(b) płytka może się przemieszczać z A do B, jeśli B jest puste
(c) płytka może się przemieszczać z kwadratu A do B

 problemy złagodzone można generować automatycznie
 ABSOLVER, Prieditis 1993

http://dli.iiit.ac.in/ijcai/IJCAI-91-VOL2/PDF/017.pdf


Generowanie heurystyk
 system generuje kilka równie dobrych heurystyk: 

 h(n) = max(h
1
(n), h

2
(n), ..., h

m
(n))

 metody statystyczne
 wychwytywanie cech charakterystycznych stanów, 

które przyczyniać się mogą do funkcji heurystycznej
 funkcja ewaluacji: liniowa kombinacja wartości cech – 

można wykorzystać algorytm uczenia się ustalający 
odpowiednie wartości współczynników dla każdej z cech



Algorytmy iteracyjnego ulepszania

 [iterative improvement algorithms, IIA]
 niekiedy opis stanu zawiera wszystkie niezbędne do 
rozwiązania informacje:
 zaczynamy od całkowitej  konfiguracji  (8 hetmanów, 
VLSI)
 modyfikujemy stan by polepszyć jakość rozwiązania
 można sobie wyobrazić IIA jako rozpatrujące wszystkie stany 
rozłożone na powierzchni
 wysokość dowolnego punktu to wartość funkcji ewaluacyjnej
 idea: przemieszczanie się po powierzchni by znaleźć 
najwyższe szczyty (optymalne rozwiązania)
 IIA śledzą jedynie bieżący stan i stany sąsiednie
 dwa główne rodzaje: wspinanie się na szczyt [hill 
climbing], symulowane wyżarzanie [simulated annealing]



Algorytmy iteracyjnego ulepszania

 [iterative improvement algorithms, IIA]



Wspinanie się na szczyt

 algorytm przemieszcza się wraz ze wzrastającą ewaluacja 
stanów
 nie wymaga przechowywania drzewa szukania
 gdy istnieje kilka potomków spośród których algorytm ma 
wybierać, może wybrać losowo
  wady:
 lokalne maksyma – algorytm zatrzy-

muje się
 plateaux – losowe ruchy algorytmu
 grzbiet – niewielkie oscylacje
 możliwe rozwiązanie: wspinanie się na szczyt z losowo 

wybranym punktem początkowym  
[random restart hill-climbing]



Symulowane wyżarzanie

[simulated annealing]
 dopuszczamy by algorytm „cofnął się” do stanu o gorszej 
ocenie E=f(O) – f(O’) („energia”) 
 akceptuj nowe węzły, nawet jeśli ich ocena jest gorsza (ze 
ściśle określonym przedziałem prawdopodobieństwa, eE/T)
 z upływem czasu ograniczaj wahania oceny; T 0
 jeśli obniżamy T („temperaturę”) dostatecznie powoli, 
algorytm odnajdzie lokalne maksimum – przy takim założeniu 
jest zupełne i optymalne
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