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 هوش مصنوعی

 سوم تمرین
 سید کاوه احمدی

 

 تحویل دهید.مشخص شده تا تاریخ  به شکل دست نویسرا ها پاسخ

 

این کانتورهای اگر بله  در نظر گرفت؟ کانتورهایی توانمیهم  BFSو  UCSآیا برای جستجوهای  .1

 چرا؟ د؟ندهما را به سمت پاسخ بهینه حرکت می *A کانتورهایآیا همانند شوند و چطور تعریف می

 

 ایمرتبهاز چه  *Aباشد، پیچیدگی زمانی و حافظه جستجوی اول بهترین حریصانه و  *h = hاگر  .2

 خواهد بود؟

 

 نیتخم ریز جدول. دیریبگ نظر دردرخت جستجوی زیر  برای را h3 و h1، h2 اکتشافی تابع سه .3

به سواالت زیر به شکل  دهدیم نشان هدف تا گره هر نهیهز یبرا را فوق یهاکیستیوریه از کیهر

 مختصر پاسخ دهید:

 
 

 

 ؟رساندما را به هدف بهینه می کیستیوریه کداماولین بهترین حریصانه،  در جستجوی (الف

 ؟رساندحتما ما را به هدف بهینه می هاکیستیوریه کدام، *Aجستجوی در  (ب

 هیوریستیک داده شده از نظر شما با چه ترتیبی است؟ چرا؟ 3اولویت استفاده از  ج(

با استفاده از و  *A یجستجواول بهترین حریصانه،  یهاتمیالگورروی گراف را توسط  جستجو (د

 ترسیم کنید.در جدولی مطابق جدول زیر جستجوی حاصل را  هایانجام دهید و درخت 1hهیوریستیک 
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 جستجو در این مرحله را اینجا ترسیم کنیددرخت 

 

 

 

 

 

Iteration 1 Expanded Node: 

Frontier: 

Explored: 
 

 

 

 

 

 درخت جستجو در این مرحله را اینجا ترسیم کنید

 

 

 

 

 

Iteration 2 Expanded Node: 

Frontier: 

Explored: 
 

 

 ریمس نیبهتر گره هر به شده دایپ ریمس نیاول هموارههیوریستیکی بنویسید که  *Aبرای جستجوی  (و

 .دیده حیتوض باشد. گره آن به ممکن

 

 :هدف باشدگره  Eشروع، گره گره  A. اگر گره را در نظر بگیریدزیر فضای جستجوی گراف  .4

 روند جستجو را به شکل کامل نوشته و تحلیل کنید. (الف

ها را در یک دسته توان این گرهکنند؟ آیا میپیدا نمی Updateیا  Reopenها نیاز به کدامیک از گره ب(

 نکرد؟ Updateیا  Reopenها را مشخص قرار داد تا در جستجو این دسته از گره

وان آنرا تدر صورت وجود مشکل چگونه میچرا؟ کند؟ ای زیر مسیر بهینه را پیدا میآیا تابع مکاشفه (ج

 اصالح کرد؟
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 توابع هیوریستیکی برای مسائل مختلف پیدا کنید که قابل قبول باشد اما مابه این مسئله فکر کنید:  .5

 .)نمره اضافی دارد( را به پاسخ بهینه نرساند )به دلیل یکنوا نبودن(


