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Detalii generale


Păstrează toate nodurile de pe frontieră (OPEN), unii
păstrând și nodurile expandate (CLOSED).



Fiecare nod are un cost asociat f(n) ≥ 0 care
estimează calitatea nodului (distanța de la nodul
respectiv până la un nod soluție).



Cu cât f(n) este mai mic, cu atât nodul este mai bun.
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Prezentarea problemei



Trebuie să ajungem în București din diverse puncte ale
țării pe ruta cea mai scurtă.
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Explorare lacomă


Explorare_lacomă (StInit, f, test_sol)



nod = constr_nod(StInit); // starea inițiala
π(nod) = null;
OPEN = {nod};



Cât timp (OPEN ≠ Ø) // mai am noduri de prelucrat











nod = selecție_nod (OPEN); // f(nod) = min {f(n) | n ∊ OPEN}
Dacă (test_sol(nod)) Întoarce nod;
Soluția
OPEN = OPEN \ {nod}; // nodul nu e soluție, trebuie expandat
succs = expand(nod); // expandare nod
Continui căutarea
Pentru fiecare (succ ∊ succs)




Inițializări

{ OPEN = OPEN U {succ}; π(succ) = nod; } // actualizare succesori

Întoarce insucces;

Insucces
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Optimalitate?
Completitudine?

Problema?
f(nod) = distanța de
la nodul curent
până la nodul nod
f(Iași) = 87  Iași
f(Neamț) = 87
f(Vaslui) = 92  Neamț



Drumul Neamț-București?  nu se termină algoritmul!



 Explorarea lacomă nu e completă  trebuie să se
rețină teritoriul deja parcurs ca să se evite ciclurile!
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Explorare tentativă completă BF*
(BEST FIRST) (1)


BF*(StInit, f, test_sol)



nod = constr_nod(StInit); // starea inițială
π(nod) = null;
OPEN = {nod}; // noduri explorate dar neexpandate
CLOSED = Ø; // noduri expandate



Cât timp (OPEN ≠ Ø)






Inițializări








nod = selecție_nod (OPEN); // f(nod) = min {f(n) | n ∊ OPEN}
Dacă (test_sol(nod)) Întoarce nod;

Soluția

OPEN = OPEN \ {nod};
CLOSED = CLOSED U {nod};
succs = expand(nod);

Continuarea căutării
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Explorare tentativă completă BF*
(BEST FIRST) (2)


Pentru fiecare (succ ∊ succs)


Dacă (succ ∉ CLOSED U OPEN) atunci




{ OPEN = OPEN U {succ}; π(succ) = nod; }

Nod nou

Altfel




succ’ = apariția lui succ în CLOSED U OPEN
Dacă (f(succ) < f(succ’)) // am găsit o cale mai buna către succ și
// redeschidem nodul

Actualizări

π(succ’) = nod; // actualizez părintele
f(succ’) = f(succ); // și costul nodului
Dacă (succ’ ∊ CLOSED) // dacă era considerat expandat, îl redeschid
{ CLOSED = CLOSED \ {succ’}; OPEN = OPEN U {succ’}; }

Reprelucrare


Întoarce insucces;
Insucces
ex: Best-first cu diverse euristici

Optimalitate?
Completitudine?
Complexitate?
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Exemple rulare BF* cu diferite
euristici
BF* - Euristică Distanta
Euclidiană (11 pași, cost 23) 

BF* fără euristici

↑
BF* - Euristică maximul
distantei pe x si pe y (11
pași, cost 35)
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BF* - completitudine, optimalitate și
complexitate


Păstrează întreg teritoriul explorat:



OPEN – nodurile de pe frontieră;
CLOSED – nodurile expandate (unele noduri
pot fi redeschise)  se evită ciclurile.



Algoritmul este complet dar nu este optim
 optimalitatea depinde de euristica f!



Complexitate: O(bd+1)
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Aplicație BF*



Drumul optim Arad-București (f(nod) = distanța in linie
dreaptă până la București)
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