[3,3,3] 1.

3. Gráfkereső stratégia


[2,3,3]

A gráfkereső rendszer olyan KR, amelynek
– globális munkaterülete a gráf-reprezentáció
startcsúcsból kiinduló már feltárt útjait (tehát egy
részgráfot) tárolja
•

–
–
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[3,1,3] [3,2,3]

Jelölés:
– G

NYÍLT
zárt csúcsok
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[1,1,1]
[1,2,2] [1,3,2] [3,3,2] [3,3,1] [2,3,1] [2,1,1]

Kezdetleges (hibás) verzió
Procedure GK0
1. G:={s}; NYÍLT :={s}
2. while not üres(NYÍLT) loop
3.
n := elem(NYÍLT)
4.
if cél(n) then return van megoldás
5.
G := G (n)
6.
NYÍLT := NYÍLT{n}; NYÍLT := NYÍLT(n)
7. endloop
8. return nincs megoldás
end

- keresőgráf
- kiterjesztés
- nyílt csúcsok halmaza
- kiterjesztett csúcsok
Mesterséges intelligencia
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Körökre érzékeny
 Figyelni kellene, hogy egy kiterjesztés során
megjelennek-e már ismert csúcsok.
Nehezen olvasható ki a megoldás
 Jelölni kellene a megtalált utakat.
Nem garantál optimális megoldást (sőt még a megoldást
sem)
 Tárolni kellene a megtalált utak költségeit



–



a 3. lépésben n:=minf(NYÍLT)

:N  N szülőre visszamutató pointer
– (n)= n csúcs egyik szülője
(s)=nil
•
•



5

s gyökerű irányított feszítőfát határoz meg
Jó lenne, ha a G-beli optimális költségű utakat mutatná

g:N  ℝ költség függvény
– g(n):=c(s,n) – egy megtalált  {sn} út költsége
•

Mesterséges intelligencia
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f:NYÍLT  ℝ kiértékelő függvény

•

Gregorics Tibor
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Algoritmus függvényei

Kritika


[3,1,1] 9.

[2,2,2]
1

kiterjesztésre váró csúcsok: amelyeknek gyerekeit
még nem vagy nem eléggé jól ismerjük
–

[3,2,1] 8.

7.
[2,3,2] [1,3,1]

[3,2,2]

egy csúcs összes gyermekének előállítása
–

6.
[1,2,1]

[2,1,2]

[3,1,2]

a keresési tér eddig bejárt és tárolt része
–

[2,2,1] 5.

[1,1,2]

3.1. Általános gráfkereső algoritmus


[2,2,3] 4.

[1,1,3]

keresés szabálya: egy csúcs kiterjesztése,
vezérlés stratégiája: a legkedvezőbb csúcs
kiterjesztésére törekszik

Gregorics Tibor

[1,2,3] 3.

[2,1,3]

kiinduló értéke: a startcsúcs,
terminálási feltétel: megjelenik egy célcsúcs vagy
megakad az algoritmus.

•

[1,3,3] 2.

Bárcsak  a pointerek által jelölt út lenne (a feszítőfa konzisztens)
Bárcsak  az R-beli optimális út lenne (a feszítőfa optimális)

Gregorics Tibor
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1

Elég ennyi, hogy optimális költségű
konzisztens feszítőfánk legyen?

Az m(n) gyermek csúcs három esete


Ha mG és g(n)+c(n,m)<g(m), akkor
(m):=n, g(m):=g(n)+c(n,m)

Új csúcs
Ha mG akkor
(m) := n, g(m) := g(n)+c(n,m)
NYÍLT := NYÍLT{m}



g(m)=42
g(s)=0 s

Régi csúcs, amelyhez olcsóbb utat találtunk

Ha mG és g(n)+c(n,m)g(m) akkor SKIP

Mesterséges intelligencia
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A GK véges -gráfban mindig
terminál. (3.1. tétel)

A GK a működése során
bármelyik s-ből elérhető még
ki nem terjesztett n csúcsra
ismeri az összes s*n
útnak egy kezdő szakaszát:

Ha egy véges -gráfban
létezik megoldás akkor a GK
egy célcsúcs megtalálásával
terminál. (3.2. tétel)

Gregorics Tibor
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Működési grafikon

f
Fi
F1

F2

s

n2



F i+1

i-dik árok

.

19

18

A feszítőfa optimalitása és konzisztenciája
csökkenő kiértékelő függvény mellett

A nevezetes gráfkereső algoritmusok ilyen csökkenő
kiértékelő függvényt használnak.

Mesterséges intelligencia

g(n)=1

(3.2 invariáns lemma)

Mesterséges intelligencia

Amikor a NYÍLT halmazbeli csúcsok kiértékelő
függvényértéke az ott tartózkodás alatt nem nő, és
a NYÍLT halmazba visszakerülő csúcs kiértékelő
függvényértéke határozottan kisebb, mint a csúcs
megelőző kiterjesztésekor felvett függvényértéke.

Gregorics Tibor

?

m : mNYÍLT, g(m)=c*(s,m),
ks*m: g(k)=c*(s,k)





l
g(l)=5

A GK -gráfban a működése
során egy csúcsot legfeljebb
véges sokszor terjeszt ki.
(a körökre nem érzékeny)

Csökkenő kiértékelő függvény



1

Működés és eredmény összefoglalás

1. G:={s}: NYÍLT:={s}: g(s):=0: (s):=nil
2. while not üres(NYÍLT) loop
3. n := minf(NYÍLT)
4. if cél(n) then return megoldás
5. NYÍLT := NYÍLT-{n}
6. for m(n) loop
7.
if mG or g(n)+c(n,m)<g(m) then
8.
(m) := n, g(m) := g(n)+c(n,m), NYÍLT := NYÍLT{m}
9.
endloop
10. G := G (n)
11. endloop
12. return nincs megoldás



k

g(k)=5

?

Gregorics Tibor
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Általános gráfkereső algoritmus

Gregorics Tibor

1

Mi legyen egy jobb úton újra megtalált m csúcs leszármazottaival?
1. Járjuk be ezeket és javítsuk ki a pointerüket és költségüket!
2. Irányítsuk úgy a keresést, hogy ilyen eset ne forduljon elő!
3. Ne foglalkozunk velük, csak az m csúcsot tegyük újra nyílttá!



Mesterséges intelligencia

m
1

n

Régi csúcs, amelyhez nem találtunk olcsóbb utat

Gregorics Tibor
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1

Ha mG és g(n)+c(n,m)<g(m) akkor
(m) := n, g(m) := g(n)+c(n,m)


5

.

.

.

ni

ni+1

.

.

kiterjesztések

Jelöljük meg a startcsúcsot, majd azt a legközelebbi csúcsot (a
küszöbcsúcsot), amely kiterjesztésekor mért függvényérték (a
küszöbérték) nagyobb vagy egyenlő, mint a megelőző küszöbérték.
Csökkenő kiértékelő függvény használata során valahányszor egy
küszöbhöz ér a keresés, akkor a nyilvántartott feszítőfa optimális
és konzisztens lesz.
Gregorics Tibor
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3.2. Nevezetes gráfkereső algoritmusok

Nevezetes nem-informált algoritmusok
Kapcsolat a visszalépéses kereséssel



Most az f kiértékelő függvény megválasztása
következik.
Nem-informált





mélységi
(MGK)
szélességi (SZGK)
egyenletes (EGK)

Heurisztikus




előre tekintő (mohó, best-first)
A, A*, Ac
B

mélységi
(MGK)

f = -g, c(n,m) = 1

végtelen gráfokban csak
mélységi korláttal garantál
megoldást

szélességi
(SZGK)

f = g, c(n,m) = 1

optimális (legrövidebb)
megoldást adja, ha van
egy csúcsot legfeljebb egyszer
terjeszt ki

egyenletes
(EGK)

f=g

optimális (legolcsóbb)
megoldást adja, ha van
egy csúcsot legfeljebb egyszer
terjeszt ki

Kapcsolat Dijkstra algoritmussal
Gregorics Tibor
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Heurisztika a gráfkereséseknél
Heurisztikus függvénynek nevezzük azt a h:N ℝ
függvényt, amelyik minden csúcsra becslést ad a
csúcsból a célba vezető optimális („hátralévő”) út
költségére.

Eddigi költség:
g*:N  ℝ , g*(n) = c*(s,n)
−





h(n) 

= min tT

c*(n,t)



Egy <s=n0 ,n1 ,...,nk> optimális költségű út esetén
g*(ni) = j=0…i-1 c(nj,nj+1)

Hátralevő költség:
h*:N  ℝ , h*(n) = min tT c*(n,t) = c*(n,T)
−

h*(n)

23

Optimális költségfüggvények




Mesterséges intelligencia

Egy <s=n0 ,n1 ,...,nk =t> optimális megoldási út esetén
h*(ni) = j=i…k-1 c(nj,nj+1)

Teljes költség:
f*:N  ℝ , f*(n) = g*(n) + h*(n)
− f*(n) a

legolcsóbb n csúcson átvezető megoldás költsége.
Optimális megoldási út csúcsaira ugyanazt adja: f*(s) .
Gregorics
Mesterséges intelligencia
− .Tibor
−

Gregorics Tibor

Mesterséges intelligencia

27

W

83
1. 4 2
164
7 5

83
5 2
164
75

83
2. 3 2
1 4
765

Előre tekintő (mohó) keresés




Azt a GK-t nevezzük előretekintő keresésnek,
amelyre
– f(n)=h(n) nNYÍLT

3
3. 3 2 8
14
765
3
4. 3 2 8
14
765

Szeszélyes módszer, eredményessége és
hatékonysága erősen függ a heurisztikus
függvénytől.

Mesterséges intelligencia
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184
765

123
84
765

még 6 lépés

29

83
4 2
14
765

23
184
765

123
8 4
765
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83
5 2
164
75

3
3 2
184
765

83
4 2
714
65

28

123
784
65
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3

g+W

83
1. 4 2
164
7 5

83
6 2
164
75

83
2. 4 2
1 4
765

A algoritmus






Azt a GK-t nevezzük A algoritmusnak, amelyre az
– f(n)=g(n)+h(n)
nNYÍLT (additív)
– h(n)0
nN
(nemnegatív)

3
3. 5 2 8
14
765
3
6 28
14
765

Megj:
− f  f * , ahol g  g* és h  h*
Példa:
– EGK: f=g+0
– 8-as játék: f=g+W, f=g+P

83
214
765

Gregorics Tibor
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1. 21 86 43 5
7 5

3. 21 8 34 5
765

283
714
65

4. 1 28 34 5
765

283 7
14
765

Gregorics Tibor

3
7 2
184
765

23
7 1
784
65
Mesterséges intelligencia

23 7
184
765



Ha az A algoritmus nem terminál (a -gráf végtelen
nagy), akkor minden NYÍLT halmazba bekerült m
csúcs véges sok lépés után kiterjesztődik.



Bizonyítás:
Egy csúcs kiértékelő függvényértéke arányos a csúcs
mélységével.
– f(n) = g(n)+h(n)  g*(n)  d(n)*  d*(n)*
• ahol d(n) az s*n optimális út hossza,
• d*(n) a legrövidebb sn út hossza.



5. 1 28 34 5
765
123 5
8 4
765

83
6 2
14
765

32

3.3. Lemma
283 7
164
75

2. 21 8 34 5
765
283 7
14
765

3
5. 5 1 2
84
765

23
5 1
8 4
765
Mesterséges intelligencia

283 7
164
75

3
4. 5 2
184
765

3
6. 5 1 2
84
765

Gregorics Tibor

g+P

83
7 2
714
65

83
6 2
164
75

123 7
784
65
Mesterséges intelligencia
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3.3. Tétel




A D = f(m)/ korlátnál mélyebben elhelyezkedő nyílt
csúcsok nem előzik meg az m csúcsot a kiterjesztésben:
– f(k)  d*(k)* > D*  > f(m)
De egy -gráfban a -tul. miatt D-nél magasabban fekvő
csúcsból csak véges sok (legfeljebb 0 +…+ D-1) van,
és ezek véges sok lépésben végleg (lásd 3.1. lemma )
kiterjesztődnek, így sorra kerül az m csúcs.

Gregorics Tibor

Mesterséges intelligencia
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Az A algoritmus mindig talál egy megoldást, ha az
létezik.



Bizonyítás:
 Jelölje  az s=n0 ,n1 ,...,nk=t optimális megoldást.
 Kezdetben az s nyílt csúcs.
 Ha ni egy nyílt csúcs (i=0…k), akkor az a 3.3. lemma
miatt véges lépésben kiválasztódik, és i<k esetén az
ni+1 legkésőbb ekkor (ni kiterjesztésekor) bekerül a
NYÍLT halmazba.
 Tehát az algoritmus véges lépés múlva kiválasztja a t
célcsúcsot, hacsak korábban nem terminál.
Gregorics Tibor
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A* algoritmus
De korábban csak egy másik megoldás
megtalálásával terminálhat - üres NYÍLT halmazzal
nem -, hiszen a t kiterjesztése előtt a NYÍLT halmaz
biztos tartalmazza az  egyik csúcsát.



A* algoritmus olyan A algoritmus, amelyiknek
heurisztikus függvénye megengedhető (admissible):
h(n)h*(n)
nN

Megjegyzés
– Az A algoritmus nem feltétlenül terminál, ha nincs
megoldás,
– de ha van, akkor még végtelen nagy -gráfokban is
megtalál egyet.



Megj:
– h(t)=0
tT
Példa:
– EGK: f=g+0
– 8-as játék: f=g+W, f=g+P





Gregorics Tibor
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Az A* algoritmus által kiterjesztésre kiválasztott
bármely n csúcsra teljesül, hogy f(n) f *(s).



Bizonyítás: Tegyük fel, hogy a reprezentációs gráfban
létezik megoldás, így s*t optimális út is. Ellenkező
esetben az f *(s)=.
ms*t úgy, hogy mNYÍLT és g(m)=g*(m) (3.2.
lemma).
De az algoritmus az n csúcsot választotta ki az m helyett
f(n)  f(m) = g(m)+h(m) =
= g*(m)+h(m)  g*(m)+h*(m) = f *(m) = f *(s)




Gregorics Tibor

Mesterséges intelligencia



Az A* algoritmus mindig optimális megoldás
megtalálásával terminál feltéve, hogy létezik
megoldás.



Bizonyítás: Az A* algoritmus, mint speciális A
algoritmus, biztos talál megoldást. (3.3. tétel)
Tegyük fel indirekt módon, hogy ez a megoldás nem
optimális, azaz a termináláskor kiválasztott tT
célcsúcsra
g(t)>f *(s).
A 3.4. lemma szerint (n helyébe t) : f(t)  f *(s)
De t célcsúcs: f(t) = g(t)+0






Gregorics Tibor
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Ac algoritmus






Ac (következetes) algoritmus olyan A* algoritmust,
amelyiknek heurisztikus függvénye monoton
megszorításos: h(n)-h(m)  c(n,m) (n,m) A
Példa:
– EGK: f=g+0
– 8-as játék: f=g+W, f=g+P
Példa nem monoton megengedhető heurisztikára:
n
s
t
1
2
h(s)=3

Gregorics Tibor

h(n)=1

Mesterséges intelligencia
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3.5. Lemma (háromszög egyenlőtlenség)


Ha a h heurisztika monoton megszorításos, akkor
nemcsak az élekre, hanem bármely n,m N csúcsra is
fenn áll a h(n)-h(m)  c(n,m) összefüggés.



Bizonyítás: Ha nincs nm út, akkor c(n,m) = .
Egyébként vegyünk egy =(n=n0 ,n1 ,...,nk=m) utat.
Ennek éleire fenn áll:
– h(n0)-h(n1)
 c(n0,n1)
–
...
– h(nk-1)-h(m)
 c(nk-1,m)
Adjuk össze ezeket az egyenlőtlenségeket:
– h(n)-h(m)
  c(ni-1,ni) = c(n,m).



h(t)=0

38

3.4. Tétel

3.4. Lemma


Mesterséges intelligencia
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Következmény


Ha a h heurisztika monoton megszorításos és a célban
nulla értéket vesz fel, akkor szükségképpen
megengedhető is.



Ui: Bármelyik n csúcsra és nt útra az előzőek miatt
fenn áll: h(n)-h(t)  c (n,t). Ezért egy n*tT optimális
útra is igaz, hogy h(n)-h(t)  c*(n,T). De h(t)=0 és
c*(n,T)=h*(n), azaz h(n)  h*(n). (Ha nincs nT út, akkor
c*(n,T) végtelen nagynak tekinthető.)
A monoton megszorítás tulajdonságát általában
egyszerűbb ellenőrizni mint a megengedhetőséget.



Gregorics Tibor
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Korábban már említett problémák heurisztikáit ítéljük meg
–
–
–



Amikor az Ac algoritmus egy csúcsot kiterjesztésre
kiválaszt, akkor már ismeri hozzá az optimális utat:
g(n)=g*(n) (egy csúcsot egynél többször nem terjeszt ki).



Bizonyítás: TF indirekt: n kiterjesztésekor g(n)>g*(n).
ms*n úgy, hogy mNYÍLT és g(m)=g*(m) (3.2.
lemma) (Az indirekt feltevés miatt az n  m.)
A 3.5. lemma miatt h(m)-h(n)  c*(m,n)
De az algoritmus az n csúcsot választotta ki m ellenében
f(n)  f(m) = g(m)+h(m) = g*(m)+h(m) 
 g*(m)+c*(m,n)+h(n) = g*(n)+h(n) < g(n)+h(n) = f(n)





Gregorics Tibor
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Feladatok


3.5. Tétel

nem-negatív-e, megengedhető-e, monoton-megszorításos-e?
jó-e, tökéletes-e?
hány kiterjesztés után, hány kiterjesztett csúcs mellett terminál?









Olyan feladatokra vizsgáljuk a hatékonyságot, amelyeknek
van megoldása és ismert egy megengedhető heurisztikája
tehát az A* algoritmus optimális megoldást talál hozzájuk.

Hatékonyság

Hanoi tornyai
8-as (15-ös) tologató
Fekete-fehér kirakó
Huszár bejárás
SAT probléma
Misszionárius-kannibál
Kancsók problémája

Gregorics Tibor

Memória igény
Zárt csúcsok száma
a termináláskor

• A* különböző heurisztikák esetén
• A* más algoritmusokkal összevetve
Mesterséges intelligencia

Gregorics Tibor
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Különböző heurisztikájú A* algoritmusok
memória igényének összehasonlítása


Az A1 (h1 ) és A2 (h2) A* algoritmusok közül az A2
jobban informált, mint az A1, ha minden nN \T
csúcsra teljesül, hogy h1(n)<h2(n).



Megmutatható, hogy egy jobban informált algoritmus
nem terjeszt ki más (azaz több) csúcsot, mint a kevésbé
informált.
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Kiterjesztések száma
a zárt csúcsok számához
viszonyítva
Mesterséges intelligencia
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A gyakorlatban sokszor enyhébb feltételek mellett
látványosabb különbségekkel is találkozhatunk:
– Sokszor akkor is több csúcsot terjeszt ki az A1, mint A2,
ha a h1  h2 teljesül, esetleg nem is minden csúcsra.
–

Mesterséges intelligencia

Futási idő

Megjegyzés

A*

Gregorics Tibor

44

3.4. A* algoritmus hatékonysága

Problémák:



Mesterséges intelligencia

Példák:
• 15-ös tologató: 0  W  P ( F)
• Fekete-fehér: I  M ( D)

Minél jobban (közelebbről) becsli (ha lehet,
alulról) a heurisztika a h*-ot, várhatóan annál
kisebb lesz a memória igénye.
Gregorics Tibor
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6

Futási idő


Zárt csúcsok száma: k



Alsókorlát: k
–
–



Martelli példája

11

A következetes heurisztika mellett egy csúcs legfeljebb
csak egyszer terjesztődik ki,
habár ettől még a kiterjesztett csúcsok száma igen sok is
lehet (egyenletes keresés)

0

t

0

s

k=5

10

0

1

n4

9
3

n3

6
7

1

n2

1

13

n1

4

3

Felsőkorlát: 2k-1

1

6

Az n1,...,nk-1 csúcsokhoz rendre
20,21,...,2k-2 különböző út vezet.
Gregorics Tibor
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Megjegyzés




Másik heurisztikával természetesen javítható a kiterjesztések
száma, bár nem biztos, hogy ez minden esetben tényleges
javulás lesz.
A kiterjesztések száma ugyanis a kiterjesztett (zárt) csúcsok
számához viszonyított szám
– h1 heurisztika mellett k1 darab zárt csúcs, és 2k1-1
kiterjesztés
– h2 heurisztika mellett k2 darab zárt csúcs, és k2
kiterjesztés
– Mégis lehet, hogy 2k1-1 < k2, ha k1 << k2.
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F2

i-dik árok

.

.

.

.

.

.

ni+1
t
n2
ni
kiterjesztések
Általában egy csúcs már egy árkon belül is többször kiterjesztődik.
Az árkokban használjunk másik kiértékelő függvényt! A küszöbcsúcsok,
azok sorrendje és értékei nem változnak, mert egy árokban kiterjesztett
csúcsok halmaza sem változik (3.8. tétel) ettől, csak az árkokban levő
kiterjesztési sorrend módosul, valamint ennek megfelelően az, hogy egy
árokban egy csúcs hányszor terjesztődik ki.
s
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A B algoritmust az A algoritmusból kapjuk úgy,
hogy bevezetjük az F aktuális küszöbértéket, majd
– az 1. lépést kiegészítjük az F := f(s) értékadással,
– a 3. lépést pedig helyettesítjük az
– if minf(NYÍLT)<F
–
then n := ming(mNYÍLT  f(m)<F)
–
else n := minf (NYÍLT); F := f(n)
– endif elágazással.

F i+1

Fi
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B algoritmus futási ideje

B algoritmus
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A B algoritmus egy árokban egy csúcsot legfeljebb egyszer
terjeszt ki.
A termináláskor k darab zárt csúcsot feltételezve legfeljebb
k+1 küszöbcsúcs van (az utolsó a célcsúcs, ha a heurisztika
megengedhető), ilyenkor k darab árok van.
Legrosszabb esetben egy árokban az összes (k darab) csúcsot
kiterjeszti (pontosan egyszer). Ez összesen: k2 kiterjesztés.
•

Egy árokban legfeljebb k csúcs lehet, de mivel egy csúcs csak a
legelső kiterjesztésekor lehet küszöb, az első árokban csak a
startcsúcs (az első küszöb) lesz, a másodikban legfeljebb még
egy csúcs , a k-adik árokban legfeljebb k darab, az összes
kiterjesztések száma: 1+2+ … + k, ami kisebb, mint ½ k2 .
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7

B’ algoritmus

Heurisztika szerepe


Milyen a jó heurisztika?
– megengedhető: h(n)  h*(n)
•

–
–

then h(n):= minm(n) (c(n,m)+h(m))

Bár nincs mindig szükség optimális megoldásra.

else for m(n)-re loop

jól informált: h(n) ~
monoton megszorításos: h(n)-h (m)  c(n,m)
h*(n)

•



if h(n)<minm(n) (c(n,m)+h(m))

if h(n)- h(m)>c(n,m) then h(m) := h(n)- c(n,m)

Ilyenkor nem érdemes B algoritmust használni

endloop

Változó heurisztikák:
– f=g+*h ahol d
– B’ algoritmus
Gregorics Tibor
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A h megengedhető marad
A h nem csökken
A mononton megszorításos élek száma nő
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