
Zadanie 1 Misjonarze i kanibale

Na brzegu rzeki znajduje si¦ trzech misjonarzy oraz trzech kanibali. Chc¡ przeprawi¢ si¦ na drugi brzeg
ªodzi¡, w której mieszcz¡ si¦ maksymalnie dwie osoby. Musz¡ jednak zrobi¢ to w taki sposób, by w »adnej
chwili na »adnym z brzegów rzeki nie byªo wi¦cej kanibali ni» misjonarzy.

Zde�niuj czym jest stan dla tego problemu. Narysuj przestrze« dopuszczalnych stanów i przej±¢ mi¦dzy
nimi.

Dlaczego czªowiek ma problemy ze znalezieniem rozwi¡zania tego zadania?

Zadanie 2 Eliminacja odwiedzonych stanów

Dodaj eliminacj¦ powtarzaj¡cych si¦ stanów do algorytmów BFS, DFS, jednolitego kosztu i ograniczonego
DFS. Rozpatrz przypadek eliminacji powtarzaj¡cych si¦ stanów przed i po wªo»eniu stanu do kolejki. W
których algorytmach eliminacja powtarzaj¡cych si¦ stanów wykonana przed wªo»eniem stanu do kolejki mo»e
spowodowa¢ odrzucenie optymalnego rozwi¡zania?

Zadanie 3 Algorytm A∗

Rozwa»my problem najkrótszej ±cie»ki w poni»szym gra�e. Zadanie polega na doj±ciu jak najkrótsz¡ ±cie»k¡
ze stanu S do jednego ze stanów ko«cowych G1,G2 (wszystko jedno, którego). Warto±ci przy kraw¦dziach
opisuj¡ koszt doj±cia do stanu ko«cowego.

Wykonaj algorytm A∗ bez eliminacji powtarzaj¡cych si¦ stanów z funkcj¡ heurystyczn¡ podan¡ przy w¦zªach
grafu, opisz zawarto±¢ kolejki priorytetowej oraz wymie« stany w kolejno±ci ich odwiedzania przez ten algo-
rytm do momentu znalezienia stanu docelowego z najmniejszym kosztem ±cie»ki. Przy ka»dym odwiedzonym
stanie podaj odpowiadaj¡c¡ mu warto±¢ funkcji u»yteczno±ci.

Jak si¦ zmieni rozwi¡zanie po zastosowaniu eliminacji odwiedzonych stanów?

Czy podana funkcja heurystyczna jest: a) dopuszczalna? b) spójna?

Zadanie 4 Heurystyki dominuj¡ce

Je±li heurystyka h1 nie dominuje heurystyki h2, ani odwrotnie, to jak¡ heurystyk¦ opªaca si¦ u»y¢ w algo-
rytmie A∗?
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Zadanie 5 Grafy z ujemnymi kosztami ±cie»ek

Podaj przykªad grafu sko«czonego z ujemnymi kosztami ±cie»ek dla którego nie ma optymalnej ±cie»ki.

Udowodnij, »e rozwi¡zanie optymalne nie istnieje wtw. gdy graf zawiera cykl z ujemn¡ sum¡ kraw¦dzi taki,
»e mo»na do niego doj±¢ ze stanu pocz¡tkowego, z a niego do stanu docelowego.

Zadanie 6

Podaj przykªad grafu niesko«czonego (o sko«czonym stopniu wierzchoªków), w którym koszt ka»dej kraw¦dzi
jest > 0, a jednocze±nie nie ma optymalnej ±cie»ki.
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