
 درس هوش مصنوعي

) براي يك مؤسسه آموزشي بصورت زير داده exam timetabling( يك مسأله زمانبندي امتحانات – 6تمرين 

  شده است:

روز برگزار  2درس مختلف ارائه شده در ان ترم تحصيلي را در مدت زمان  10مسؤالن مؤسسه قصد دارند امتحانات 

آموزان در بيش  د. طبعاً برخي از دانشو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شواز د ند در يكيتوا كنند. هر يك از امتحانات مي

 آموزان داراي دانشهايي كه  و امتحانات اين دروس نبايد در يك زمان برگزار شود. درس اند نام كرده از يك درس ثبت

 ،1درس{، }7درس ،5درس ،2درس{، }4درس ،3درس{}، 4درس ،2درس ،1درس{هستند عبارتند از: مشترك 

به  .}10درس ،8درس ،7درس{و  }10درس ،9درس ،5درس{، }9درس ،8درس ،6درس ،4درس{، }6درس ،3درس

، 1تواند در يك روز برگزار شود: {درس هاي زير نمي هاي فضاي آموزشي امتحانات درس عالوه بدليل محدوديت

  }.7، درس 6{درس و }5درس

 ) تعريف كنيد.constraint satisfaction problem – CSPاين مسأله را به صورت يك مسأله ارضاء قيد ( .1

تعريف  CSPبر روي را با شرايط زير ) backtracking searchرو ( الگوريتم جستجوي عقبمراحل اجراي  .2

 نشان دهيد:شده 

 minimum remainingبراي انتخاب متغيرها به ترتيب از توابع اكتشافي كمترين مقادير باقيمانده ( •

values – MRV) و درجه (degreeمتغير داراي اولويت يكسان بودند چند شود. اگر بازهم  ) استفاده مي

 شود. تصادفي انتخاب مي بصورتاز آنها يكي 

) استفاده least constraining valueبراي انتخاب مقادير از تابع اكتشافي مقدار با مقيدكنندگي كمينه ( •

 شود. مي

 arc(مبتني بر سازگاري يال  )forward checkingه جلو (براي استنتاج از روش بررسي رو ب •

consistency (شود. استفاده مي 

ترين متغير مجموعه تضاد (متغيري از  ) به تازهbackjumpingگردي از روش پرش به عقب ( براي عقب •

  .شود ) استفاده ميديرتر از همه مقداردهي شده استكه ) conflict set(مجموعه تضاد 

 شرايط زير نشان دهيد:با تعريف شده  CSPنوردي را بر روي  مراحل اجراي جستجوي تپه .3

راري در هنگام جستجو اگر حالت بهتري وجود غيرتكبا ارزش برابر ولي هاي  امكان حركت به حالت •

 نداشته باشد.

افزايش يك دهي به قيدها و  ) با وزنminimum conflictsتابع اكتشافي كمترين تضادها (استفاده از  •

  اند. واحدي وزن قيدهايي كه در هر مرحله نقض شده


