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Treeوالشجرة Graphالبيان 

:Graphالبيان 

 ,Nodes N1, N2, N3, ……Nnمجموعة منتهية من العقد •

.التي تصل بين العقدArcsأو األقواس Edgesمجموعة من األحرف •
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العالقات بين العقد( 1)الشكل 

Ni

Nj Nk

د
Nl

jوالعقدة (Parent Node)عقدة أب iالعقدة 
، (Child Node)عقدة إبن 

(.  أ-1الشكل )Njإلى Niإذا كان اتجاه السهم من 
(.Niإبن لـ Nj)و( Njأب لـ Niأي )

لجميع ancestorتشكل العقدة السلف Niوالعقدة 
Nkرى فإذا كان لدينا عقدة أخ. العقد التي تلييها
أنها Nkفإننا نقول عن ( ب-1)كما في الشكل 

.Niحفيد لـ  
ه وتشكل هي  والعقد التي تليها ما يطلق علي

وإذا كان لدينا عقدة .descendantبالخلف 
فإننا نقول عن ( ج-1)كما في الشكل Nkأخرى 

Nj وNk أنهما عقد أخوة(Sibling).
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offline(متصلغير)منقطعبحث:الشجريالبحث•
منالحالةفضاءحاالتاستكشافمحاكاةخاللهتجري
ايطلقم)اختبارهايجريلحالةالتاليةالحاالتتوليدخالل
(الحاالتنشرأوتوسيععليه

ل توسيع تعرف استراتيجية البحث من خالل اختيار تسلس•
.أو نشر العقد

البحث الشجري
التجوال في شجرة البحث
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يجية والتي تعطينا فيما إذا كانت االستراتcompletenessالشمولية •
ق وننطل. المستخدمة تضمن الوصول إلى حل، إذا كان هنالك من حل

ي حال من عمق بحث ومعامل تفريع محددين وكلفة أصغرية للوحدة ف
.كان غمق البحث النهائيا  

كم نستغرق للوصول إلى حل time complexityالتعقيد الزمني •
.ةفي الحالة األسوأ ويرتبط ذلك بعدد العقد الموسعة أوالمنشور

يحدد بحجم الذاكرة space complexity( الحيزي)التعقيد الفراغي •
عقد في التي نستغلها في الحالة األسوأ، ويرتبط بالعدد األعظمي لل

.الذاكرة

هل نصل بشكل دائم إلى الحل ذي الكلفة : optimalityاألمثلية •
(العمق والممر األفضل.)األقل

معايير التقويم البحث
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:يقاس التعقيد الزمني والفراغي من خالل

•b  : د عدد العق)معامل التفريع األعظمي لشجرة البحث
(.ااألبناء األعظمي انطالقا  من العقدة التي تم توليده

•d :عمق الحل األقل كلفة.

•m : (.قد يكون النهائي)العمق األعظمي لفضاء الحالة

التعقيد الزمني
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UnInformed( أعمى)المعرفي • Search (blind)

Informedمعرفي •

تصنيفات البحث
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• الذيالبحثأنهعلى(األعمى)الالمعرفيالبحثنعرف
علىحصرا  المعتمدةالبحثاستراتيجياتيستخدم

.بالمسألةالتعريففيمتوفرةمعلومات

UnInformed(: األعمى)البحث الالمعرفي  Search
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:لسببينBlindنطلق تسمية األعمى •

الممر من عدم وجود معلومات عن عدد الخطوات أو كلفة •
.الحالة المدروسة إلى الهدف

ع عند وجود هذا التاب)عدم وجود تابع تقويم كلفة الممر •
(heuristicنطلق على البحث تسمية البحث االجتهادي 

(األعمى)استراتيجيات البحث الالمعرفي 
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باعتبار أن عدم وجود معلومات عن عدد الخطوات أو •
يعطينا . الممر من الحالة المدروسة إلى الهدفكلفة 

تعريف البحث األعمى فإن دخول الكلفة من الجذر إلى
.العقدة المدروسة سنعتبره ضمن البحث الالمعرفي

(األعمى)استراتيجيات البحث الالمعرفي 
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.searchالبحث في العمق أوال  •

 Depth-firstالبحث في العمق أوال  بوجود تقصي عكسي•
search with backtracking.

.Breadth-first searchالبحث العرضاني أوال  •

.Depth-limited searchالبحث محدد العمق •

.Iterative deepening searchالبحث تكراري العمق •

(األعمى)استراتيجيات البحث الالمعرفي 
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أوالً البحث في العمق
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البحث في العمق أوالً 
دون تقصي عكسي
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أوالً بوجود تقصي عكسيالبحث في العمق
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أوالً بوجود البحث في العمق
تقصي عكسي  
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العرضاني أوالً البحث 
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العرضاني أوالً البحث 
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.Depth-limited searchالبحث محدد العمق 

20

محدد مسبقا  lبحث في العمق بعمق بحث 

Depth-first search with depth limit l,
نعتبر أن العقد عند المستوي ال أبناء لها

:مثال المدن

اتج يحدد مدينة نرغب بإيجاد الطريق الواصل بين مدينتين يعني أن الن20

.L=19عند المستوي 
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Iterative deepening searchالبحث تكراري العمق 
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.حددبحث محدد العمق يعتمد مجموعة بعمق أقل ويجري االنتقال منها حال االنتهاء من العمق الم

وات،بدراسة أكثر تركيزا  يمكننا مالحظة أننا نستطيع الوصول إلى أية مدينة بتسعة خط

يعتبر الرقم تسعة قطر فضاء الحالة ويقدم لنا عمق بحث أكثر فعالية

:مثال المدن

مدن التوصل إلى الطريق األقرب بعدد خطوات أقل9يمكننا ببحث 
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Iterative Deepening Search l =0
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Iterative Deepening Search l =1
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Iterative Deepening Search l =2
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Iterative Deepening Search l =3
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 puzzle-8مسألة أحجية القطع الثمانية 

• .المطلوب الوصول إلى الحالة الهدف انطالقا  من حالة ابتدائية ما

26

1 6

2 8

Start State Goal State

حالة ابتدائية الحالة الهدف
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عينة من فضاء الحالة لمسألة القطع الثمانية
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مثال البحث العرضاني أوال  
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 5=مثال البحث في العمق أوال  بعمق بحث 
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.استخدام معارف متعلقة بالمسألة في عملية البحث•

Informed searchالبحث المعرفي 
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 Heuristicاالجتهاد 

:االجتهاد أواالستكشاف أو االستدالل

كلمةإلىاستنادا  Inventionواالختراعdiscoveryاالكتشافوطرققواعددراسةهو
."وجدتها"بالعربيةتعنيوالتيEurekaالشهيرةأرخميدسالعالم

الحالةضاءففيالفروعاختيارقواعديعنياالجتهادفإنالبياناتفيللبحثبالنسبةأما
.للمسألةمعقولحلإلىللوصول
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ستنباطياالأواالجتهاديالتابعباستخداموذلك.المختلفةوأشكالهأولبأفضلالبحث
Heuristic functionsحوثةالمببالمسألةترتبطالتيالمعارفخاللمنيكتبالذي.

تختلف طرق البحث من 

:محلي ويعتمد األمثلة مثل•
تسلق القمة •
البحث األفقي المحلي •
.إلخ...الخوارزميات الجينية •
.البحث المحلي في الفضاءات المستمرة•

•

*Aالبحث وفقا  لخوارزمية 

.أفضل شكل معروف للبحث بأفضل أول•

.المبدأ األساسي تجنب توسيع الممرات عالية الكلفة•

استراتيجيات البحث المعرفي
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f(n)=g(n) + h(n):  تابع التقويم يعطى بالعالقة•

حيث •
•g(n)هي كلفة الوصول إلى العقدة.

•h(n)الكلفة التقديرية للوصول من العقدة المدروسة إلى
.الهدف

•f(n) الكلفة الكلية التقديرية للممر عبرnوصوال  إلى الهدف.

Evaluation functionتابع التقويم 
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Hill Climbingتسلق القمة 

.حلقة تتجه باتجاه قيم متزايدة تدل على االقتراب من الحل•

(.الحل)تنتهي عند الوصول إلى القمة •

.current stateاليناقش تسلق القمة الجيران المباشرين للحالة المدروسة •

.دةإذا كان هنالك أكثر من واح)يختار تسلق القمة بشكل عشوائي واحدة من الحاالت التالية األفضل •

. greedy local searchيطلق على تسلق القمة تسمية البحث الجشع المحلي•
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Best-First Searchالبحث بأفضل أول 

:مقاربة عامة للبحث المعرفي•
evaluationالتقويمتابععلىاعتمادا  سنوسعهاالتيالعقدةأولبأفضلالبحثفينختار•

function f(n).

.يعتمد تابع التقويم على قياس البعد عن الهدف•

.يختار العقدة التي يبدو أنها أفضل•

:Implementationالتطبيق •

.نرتب مصفوفة العقد التي نرغب بتوسيعها ترتيبا  بعكس أهميتها•

.A* search، البحث وفق خوارزمية greedy searchالبحث الجشع  : الحاالت الخاصة•
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وبحث فضاء الحالة وفق التابع Heuristicاالجتهاد 
 Heuristic Functionاالجتهادي 

Aالتجريبيةالخبرةتعتبر• rule of thumbوالتبسيط
simplificationالمدروسأوالتوقعeducated guessمن

أكثرلولحفضاءفيالبحثحيز  منتحدأومنتقللالتيالعوامل
.أحيانا  الفهمصعبةكانتولوتعقيدا  

•h(n)العقدةمنكلفة  األقلللممرالتقديريةالكلفةهيnالعقدةوحتى
.الهدف

•h(n)=0كانتإذاnالهدفهي
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بأفضل أولالبحث 
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 puzzle-8تابع اجتهادي ألحجية القطع الثمانية 

اكتب تابع اجتهادي لمسألة القطع الثمانية•
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ج عن تابع التقويم  نات

عددددددد القطددددددع التددددددي 

.ليست في مكانها
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كلفة نعتبر أن االجتهاد جديرا  بالقبول إذا لم تتجاوز ال•
.الحقيقية الكلفة التقديرية للوصول إلى الهدف

اجتهادا  جديرا  بالقبول *Aيعتبر البحث وفقا  لـ•
admissible.

:ونعبر عن ذلك بشكل رياضي كما يلي•

admissiblityالقبول 
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1. h(n) <= h*(n) where h*(n) is the true cost from n

2. h(n) >= 0 so h(G)=0 for any goal G.

e.g. hSLD(n) (the straight line heuristic) never overestimates the actual road distance

1. Put the start node s in OPEN. Set g(s) to 0

2. If OPEN is empty, exit with failure

3. Remove from OPEN and place in CLOSED a node n for which g(n) is minimum; in case
of ties, favor a goal node

4. If n is a goal node, exit with the solution obtained by tracing back pointers from n to s

5. Expand n, generating all of its successors. For each successor n' of n:

a. compute g'(n')=g(n)+c(n,n')

b. if n' is already on OPEN, and g'(n')<g(n'), let g(n')=g'(n’) and redirect the pointer from n' to n

c. if n' is neither on OPEN or on CLOSED, let g(n')=g'(n'), attach a pointer from n' to n, and place
n' on OPEN

6. Go to 2

admissiblityالقبول 
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:*Aخوارزمية

البدايةعقدةنضع-1 s قائمةفي OPEN.

كانتإذا-2 OPEN فارغة .الخطأوإعالنالخروج

التابعقيمةكانتإذا-3 f(n) عقدةأجلمن، n قائمةمنالعقدةأزل.أصغرية، OPEN قائمةفيوضعها
CLOSED.

كانتإذا-4 n هدفعقدة  منالحلتتاليإلىيؤشربحيثالحلمؤشرضبطمعالخروج s إلى n.

العقدةتكنلمحالفي-5 n إبنكلأجلمنونحسبلهااألبناءالعقدجميعنولدهدفعقدة n':

g'(n')نحسب و f'(n')=g'(n')+h(n').

كانتإذا n' قائمةفيموجودة OPEN أو CLOSED وكانت g'(n')<g(n') نجعل g(n')=g'(n') و
f(n')=f'(n') منالمؤشرتوجيهنعيدو n' إلى n كانتوإذا، n' قائمةفي CLOSED قائمةإلىننقلها
OPEN.

كانتإذا n' قائمةفيالموجودةغير OPEN قائمةفيوال CLOSED نجعل، f(n')=f'(n') وصلونعيد
منالمؤشر n' إلى n نضع، n' قائمةفي OPEN.

.2إلىننتقل-6

admissiblityالقبول 
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.OPENفي قائمة sنضع عقدة البداية -1•

.الخروج وإعالن الخطأفارغة OPENإذا كانت -2•

وضعها في OPENأزل العقدة من قائمة .  ، أصغريةn، من أجل عقدة f(n)إذا كانت قيمة التابع -3•
.CLOSEDقائمة 

.nإلى  sالخروج مع ضبط مؤشر الحل بحيث يؤشر إلى تتالي الحل من عقدة هدف nإذا كانت -4•

:'nعقدة هدف نولد جميع العقد األبناء لها ونحسب من أجل كل إبن nفي حال لم تكن العقدة -5•

•g'(n') وf'(n')=g'(n')+h(n').

و f(n')=f'(n')و g(n')=g'(n')نجعل g'(n')<g(n')وكانت  OPENموجودة في  قائمة 'nإذا كانت •
.nإلى 'nنعيد توجيه المؤشر من 

و  f(n')=g'(n')+h(n')، نجعل CLOSEDوال في قائمة OPENغير موجودة ال في قائمة 'nإذا كانت •
g(n')=g'(n)  ونعيد وصل المؤشر منn' إلىn نضع ،n' في قائمةOPEN.

.2ننتقل إلى -6•

 Monotoneمع اجتهاد تكراري *Aخوارزمية 
heuristic.
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