
 

 

 

 

 3חלק  –בינה מלאכותית 
 (UnderWarrior)ניר אדר  מאת

 

 הקדמה

 

בשני המאמרים האחרונים הצגתי לכם נושאים יחסית . לפניכם המאמר השלישי על בינה מלאכותית

גרפים או את עולם ופישטתי דברים על מנת שגם אלו מכם שלא מכירים את תורת ה, באוויר

 .האלגוריתמים יוכלו בקלות להבין את העולם המרתק של הבינה המלאכותית

אנחנו הולכים לכתוב תוכנה . מה שאומר שעושים פחות הנחות -היום אני רוצה להכנס לפרקטיקה 

אז או שאנחנו לוקחים בעיה באמת פשוטה שלצורך הפתרון שלה הכלים שלמדנו  -שבאמת פותרת בעיה 

 .או שאנחנו מוותרים על כמה הנחות מקלות, קיםמספי

במידה ולא קראתם אותם מומלץ לקרוא  –מאמר זה מסתמך באופן חזק על שני המאמרים הקודמים 

בגליון  והמאמר השני Digital Whisperפורסם בגליון הראשון של  המאמר הראשון. אותם לפני מאמר זה

 .21-ה

 

" מבוכים וסריאלים"השאלה הזו בדיוק עברה לי בראש כשקראתי את הכתבה ? אז איזה בעיה נפתור

למצוא  –אחרי כל הניתוח  –בסוף הכתבה המחבר הזמין את הקוראים לפתור אתגר . בגליון הקודם

serial תקין. 

אני מתחיל ומסתמך על . שתפתור את הבעיה AIבמאמר זה אני אציג כתיבה שלב אחרי שלב של תוכנת 

אנחנו  –במידה ונראה שהשיטות שהצגנו לא מספיקות . םהידע שאותו הצגתי לכם במאמרים הקודמי

 . עד שהבעיה תפתר נרחיב את התיאוריה

אבל מכיל גם מספר  C# 2.0הקוד הוא ברובו נכתב בסגנון . #Cבמסמך זה אני מניח ידע חזק בשפת 

 C# 4.0 (named parameters.)-אלמנטים מ

 

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x01/DW1-3-AI.pdf
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0C/DW12-6-AI_Part2.pdf
http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0C/DW12-3-SerialMaze.pdf
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 קצת תזכורת מתוך המאמר של אורי

 

, הציע אורי להציג את הבעיה כמבוך עם שני שחקנים, CrackMe-של ה תוחכםמאוד מ לאחר ניתוח

 .שצריכים להגיע בו זמנית לנקודה מסויימת

ובחירה בפעולה מזיזה את שני , הקטע המאתגר הוא שהם צריכים להגיע לנקודת היעד בו זמנית

 .השחקנים

 >המבוך

 

 Digital Whisperשל  34גליון , "מבוכים וסריאלים"מתוך המאמר , המבוך - 3 איור

 

בצבע אליה צריכים להגיע השחקנים מסומנת נקודת היציאה  .אדוםוה כחולה - י השחקניםמסומנים שנ

 .צהוב

 

 >האופרטורים שלנו

 >שחקן אדום

 .'A','E','I','M' -שמאלה 

 .'B','F','J','N' -למעלה 

 .C','G','K','O' ' –למטה 

 .'D','H','L','P' -ימינה 

 >שחקן כחול

 .'A','B','C','D' -שמאלה 

 .'E','F','G','H' -למעלה 

 .'I','J','K','L' -למטה 

 .'M','N','O','P' -ימינה 
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 >חוקי המשחק

  האורך-serial  משמעות הדבר שעלינו להשלים את המבוך  - אותיות 32-57חייב להיות בטווח
 .צעדים לכל היותר 33-ב

 סעיף זה מונע פתרון טריויאלי של הבעיה. תו האופרטור פעמיים ברצףאסור להשתמש באו. 
 

 .ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו גורמים למחשב לפתור אותה, כעת הבעיה מוגדרת

 

 הצגת הבעיה כגרף

 

 :נתקוף את הבעיה בדרך שאותה הצגתי במאמרים הקודמים

 גרף זהו מצב של לוחכל צומת ב. נבנה גרף של שלבים בדרך לפתרון הבעיה. 

 אנחנו עוברים בין צומת לצומת על ידי הפעלת אופרטור . 

 

 (:הצבעים אלו הנקודות הנוכחיות של השחקנים)לדוגמא נניח שזה המבוך שאנחנו רוצים לפתור 

 

 מבוך פשוט -  4 איור

 

 :תביא אותנו למצב הבא, ושמאלה עבור הכחול, עבור השחקן האדוםמשמעותו ימינה ) Dהפעלת האות 

 

 על המבוך הקודם Dהפעלת האופרטור  - 5 איור
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בגרף ( צומת)מצב ? האם ההגדרה שהצגתי לכם מספיקה. מצבאני עדיין יושב וחושב על ההגדרה של 

כי יש לזכור גם מה האופרטור האחרון . התשובה היא לא? קן נמצא במבוךהינו פשוט איפה כל שח

צריך לדעת גם מה הייתה , אם השחקן האדום והכחול נמצאים ברגע מסויים במקום מסויים. שהפעלנו

 .הפעולה הקודמת שהביאה אותם למצב זה

 

 :ישמור את הדברים הבאים( צומת)כל מצב , נכון לעכשיו, אם כך

 אדוםמיקום השחקן ה 

 מיקום השחקן הכחול 

 מיוחדת " פעולה"עבור המצב ההתחלתי נסמן ב. הפעולה הקודמת שביצענו כדי להגיע למצב זה

 ".אין פעולה קודמת"שמשמעה * שנסמן אותה 

 

 :נוכל לצייר זאת בצורה גרפית, אם ניקח את הדוגמא למעלה

D

D

*

 

 הצגת הפעלת אופרטור כמעבר בגרף - 6 איור

 

ועברנו למצב מסויים של  Dביצענו את הפעולה *. התחלנו במצב מסויים של הלוח עם פעולה קודמת 

 .Dהלוח כאשר הפעולה הקודמת היא 

 .כמעט? האם זה מספיק

המרחק הוא חלק מהמצב ". המרחק מההתחלה"מידע נוסף שאנחנו צריכים לשמור בכל מצב הוא 

זה יכול להיות  –אבל אחרי מספר צעדים שונה , מכיוון שכאשר השחקנים באותו מיקום, הנוכחי

יתכן שהשחקנים יעשו מעגל  –יש לנו מגבלה על אורך מקסימלי ומינימלי של מסלול חוקי . )משמעותי

וכדי שאחרי המעגל זה יחשב מצב שונה צריך לכלול גם את אורך המסלול עד , במידה והמסלול קצר מדי

 (.חלק מהמידעכה כ
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 מחשבה ראשונית על האלגוריתם בו נשתמש

 

 –מצב המטרה שלנו הוא גם ברור . כעת אנחנו יודעים לצייר מעברים בין שלבים שונים במבוך בתור גרף

עכשיו השאלה באיזה אלגוריתם נשתמש . מגיעים בו זמנית אל צומת היעד" השחקנים"זהו מצב בו שני 

 .על מנת למצוא את הדרך לשם

 . לחיפוש בתוך גרף DFS-ו BFS –מאמר הקודם ראינו שני אלגוריתמים ב

 

 :תזכורת גרפית איך כל אחד מהם מתנהג

 BFS – סריקה של רמות שלמות< 

    

      

    

     

    

     

    

     

 

 BFS - 7 איור

 DFS – סריקת עומק< 

    

      

    

     

    

     

    

     

 

 DFS - 8 איור



 
 

 3 חלק – מלאכותית בינה
www.DigitalWhisper.co.il 

 8  4232 אוקטובר, 35 גליון

 

 .בואו ונראה כמה צמתים הולכים להיות בגרף שלנו –כדי לענות על השאלה איזה מהאלגוריתמים עדיף 

 .P-ל Aבין ( אופרטור)אחד לכל אות ! בנים 21מכל צומת יכולים להיות לנו : תובנה ראשונה

 :שימו לב מה זה אומר

  בנים 21לצומת הראשון יש 

 בנים 131כלומר ! בנים 21*21 לרמה השניה של הצמתים יש. 

  6901לרמה השלישית של צמתים יש. 

 כולנו מכירים איך חזקות מתנהגות. זה ממשיך ונהיה גרוע יותר. 

 

 >קצת ניתוח של הבעיה שלנו

מדובר על , רמות 29-נניח שיש לנו פתרון ב. לפי תנאי השאלה, 33-ל 29בין ? כמה רמות יש לנו בגרף

אני לא  !!לא כולל כל הצמתים שהיו ברמות שלפניה, ם ברמה העשירית לבדצמתי 2,900,322,116,661

. ולכן נצטרך להיות יצירתיים, רמות בלבד 29-במחשב אפילו ל RAMאבל לי אין מספיק , יודע מה איתכם

 .זה מספר גדול מדי, גם אם הוא יתפוס ביט אחד. זה לא משנה כמה מקום כל צומת תופס

 

 ?משפיע לנו על בחירת האלגוריתםאיך מספר כזה של צמתים 

  הולכים להשתמש ב לאאנחנו  –ראשית-BFS . במקרה שלBFS  אנחנו כל פעם מפתחים רמה

 .לא יהיה לנו מספיק זכרון –כמו שראינו . שלמה

  האםDFS במקרה הגרוע ? יתאים פהDFS  לוקח את אותה כמות זכרון כמוBFS . השאלה האם

 .בתור אופציה DFSיר את כרגע נשא. נגיע למקרה הגרוע הזה

 

גישה  -בכל מקרה נראה שאנחנו צריכים למצוא כאן פתרון מתוחכם יותר מאלו שהצגנו במאמר הקודם

למה אנחנו  -Brute Forceהאמת שאם כבר מדברים על . לא תביא אותנו לשום מקום Brute Forceישירה 

-ל Aנסה את כל צירופי האותיות בין בגישה ישירה שמ Serial-מה לגבי פריצת ה? AIבכלל מסתבכים עם 

P ?אני לרגע מתרחק מ -שימו לב-AI מה רע ב -וחוזר שניה לאבטחת מידע-Brute Force קלאסי ?

?  ומבחינת זמן פעולה. שיטה כזו הייתה מביאה אותנו למטרה תוך שימוש בזכרון קבוע -מבחינת זכרון

 .בעיהשלנו לפתור את ה AI-נראה בהמשך כמה זמן יקח לתוכנת ה
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 קוד( הרבה)זה הרגע לקצת 

 

מדוע אנחנו עוברים . ונרחיב אותו עם התקדמות המאמר, עכשיו נתחיל לכתוב קוד. דיברנו עד כה באוויר

כדי לבדוק . ויתכן שלא, יספיק לנו על מנת לפתור את הבעיה DFS-יתכן ש –כמו שכבר ציינתי ? כרגע לקוד

נחליף  –במידה והאלגוריתם לא יספק את התוצאה הרצויה . את הנושא נתחיל במימוש נאיבי של פתרון

 .את אלגוריתם הסריקה

 

 >קצת על בחירת השפה והטכניקה למימוש

  בחרתי לממש את הקוד בשפתC# - שפה . שפה ברורה שתספיק בהחלט לצרכים של התרגיל

 .הייתה יכולה בקלות להתאים גם לפתרון ++Cכמו 

 אנחנו נממש . יימות ומאפשרות פעולות בתורת הגרפיםאני לא משתמש בספריות מוכנות שק

וכדי לא " דברים מוסתרים"מימוש נאיבי של כל האלמנטים השונים בהם נשתמש כדי שלא יהיו 

 .להתחיל הסבר ארוך על ספריות קיימות בתוך מאמר זה

 

 > צמצום כמות הצמתים

  הפתרון ? אנחנו שומריםאת כמות הצמתים ש( במידה מסויימת אך משמעותית מאוד)איך נקטין

כלומר ששחקן ביצע פעולה " קירות"אנחנו לא הולכים לפתח צמתים שהם  –שבו נשתמש כרגע 

 .כמות הצמתים שנפתח תקטן משמעותית, מכיוון שיש כמות גדולה של כאלה. לא חוקית

 

 >ייצוג המבוך

 כי , ל צומת בגרףולא עבור כ, נזכיר שאנחנו שומרים את המבוך פעם אחת? איך נייצג את המבוך

 .המבוך הרי סטאטי

  מכיוון שאין סיבה לסבך אז נשתמש ביצוג פשוט– byte בתור  2נסמן  .לכל תא במבוך המבוך

 ".מעבר"בתור  9-ו" קיר"

 בסופו של , נשים לב שהאלגוריתם שנכתוב יוכל לעבוד גם על מבוכים אחרים וחוקים אחרים

 .על ידי כתיבה גנרית, דבר
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 :יג נראה כךהמבוך שאורי הצ

 

83 XX XX XX XX XX C3 XX XX XX A8 XX XX XX XX XX XX XX XX 9A 29 11 XX 53 79 F8  

XX F0 08 C2 B9 F8 XX 9B 12 83 XX 42 0A 80 C1 XX 28 7B 82 XX 43 5B 00 4A XX C3  

XX 91 XX A3 XX FA A1 7A XX 11 20 C2 B3 XX 53 7B 72 XX B8 09 XX XX EB CB XX 08  

XX 63 XX D0 DB XX XX XX 48 XX XX XX XX AB XX XX XX FA XX C3 13 91 XX 30 21 XX  

XX 01 3A XX 72 3B 9B E2 B0 CB 70 82 33 XX 72 XX 52 8B 00 62 XX 22 59 XX 3A AB  

XX B3 0B 61 XX XX 60 XX XX XX XX 0B 30 30 53 61 59 XX 32 F8 83 E1 31 33 XX 42  

4A XX XX 0B 7B XX 99 03 69 B9 B3 F2 XX XX XX A9 29 BB XX XX 08 F1 XX XX 18 03  

XX D1 73 XX 58 XX A1 XX XX XX XX 68 XX 93 9B XX 4B XX 28 E3 XX BA BA 12 XX 28  

XX 13 XX 8A AB C1 XX 5A A9 11 61 63 XX XX F0 D2 60 E8 XX 39 XX XX XX E1 XX E0  

03 30 XX 40 XX 7A XX 83 XX XX 4B XX 39 00 9A XX 82 A1 D9 F1 A0 F8 98 42 88 XX  

AA XX XX 91 XX XX XX D1 XX FA XX 6A XX 4B C2 XX 51 XX B0 XX XX XX 63 XX 92 XX  

XX 39 53 12 3B 50 3B BA XX 72 48 4B XX 4A XX 52 62 BA XX 11 38 81 XX D1 B0 XX  

XX 49 XX XX 12 XX 42 30 7B XX XX 99 FB XX 69 30 XX 13 79 90 XX 5B 63 D0 40 XX  

XX 8A 71 C3 XX FB 82 XX 43 68 88 0A 90 XX C9 62 21 XX XX XX 70 XX XX XX F1 XX  

XX 98 60 89 A0 XX XX D0 XX XX XX XX 7A 3A XX 7A XX 99 80 C0 39 91 XX 78 11 XX  

XX AB FB 6B 61 28 0B 0A 88 F0 C3 XX B1 XX A1 B8 81 XX 13 XX 08 F8 D0 21 XX E1  

09 XX XX XX XX BA XX XX XX XX XX XX 93 99 42 XX 92 79 33 80 XX 01 7A XX B1 6B  

9A 73 12 08 03 XX B8 XX XX XX XX XX XX XX XX DB XX XX XX XX XX XX XX 2A A9 30 

 

כדי לפתור את . וכל מספר אחר זה מקום שאפשר לגעת בו, אלו המקומות שאסור לגעת בהם XXכאשר 

 . כפי שהצענו 2-ו 9צריכים את כל הבלגן הזה ונעבור לייצוג עם הבעיה אנחנו לא 

 (:EditPlusבעזרת )החלפות פשוטות על הטקסט  1הפעלתי 

  הפכתיXX 2"-ל." 

 לאחר מכן עשיתי את החלפת ה-regex החלפתי את : הבאה[A-Z|0-9][A-Z|0-9] 9"-ל." 

 :התוצאה הרבה יותר נקיה

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0  

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0  

1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0  

1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1  

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  

1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0  

1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0  

0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1  

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1  

1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1  

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1  

1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0  

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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 >יצוג צמתים

  יש לשמור רק את המיקום של . המבוך הוא סטאטי –אין צורך לשמור בכל פעם את כל המבוך

 .והשחקן הכחולהשחקן האדום 

  עבור מצב ההתחלה* או , שהביא אותנו למצב הנוכחי( האופרטור)נשמור את האות. 

  ככה כשנפתור את המבוך נוכל לשחזר . לאבא שלו( רפרנס)כל צומת יחזיק משתנה התייחסות

 .המתאים serial-את המסלול שעברנו ולמצוא את ה

צורך הפתרון שלנו אני הולך לסמן את הצמתים ל. רגיל אנחנו מסמנים את הקשתות בהן עברנו  DFS-ב

 .hash table-נעשה זאת על ידי שמירת כל צומת בו ביקרנו ב. בהן עברנו ולא את הקשתות

 >ייצוג אופרטורים

באופן הזה ניתן להתאים את עצמנו גם ". פעולות מותרות"יצרתי רשימה של , כפי שמיד תראו בקוד

 .רת הפעולותלבעיות דומות על ידי שינוי קל בהגד

כשאנחנו נטפל בבעיות . שימו לב שמבחינת יעילות וכמות פעולות מינימלית הקוד שאני מדגים הוא נוראי

אבל בדוגמא זו אני מרשה לעצמי להדגיש דווקא , מסובכות אין מנוס לפעמים מכתיבת קוד מכוער ויעיל

 crackme-קוד דמוי זה שמופיע באם היינו רוצים להיות יעילים היינו כותבים . את הקריאות והגמישות

 .ולא בעזרת מערך אופרטורים כמו שנציג, ועוברים ממקום למקום במבוך בעזרת הקוד הזה

 :()main-אבל כך זה נראה ב, את המבנה המלא נראה בהמשך? אז איך מוגדרים האופרטורים

// A = Blue Left, Red Left 

legalOperators.Add(new MazeOperator( 

 operatorChar: 'A', redChange: MOVE_LEFT, blueChange: MOVE_LEFT)); 

 

// B = Blue Left, Red Up 

legalOperators.Add(new MazeOperator( 

 operatorChar: 'B', redChange: MOVE_UP, blueChange: MOVE_LEFT)); 

            

// C = Blue Left, Red Down 

legalOperators.Add(new MazeOperator( 

 operatorChar: 'C', redChange: MOVE_DOWN, blueChange: MOVE_LEFT)); 

 

 >מיקומי ההתחלה

לדאוג שהשחקנים יתחילו במקום שהם  –אני נשבע לכם שזה היה הקטע הכי קשה בכל המאמר הזה 

 :התוצאה הסופית. שלהם Y-וה X-ספירת משבצות על המבוך ומציאת ה –אמורים להתחיל 

   Point redPlayerStartLocation = new Point(9, 23); 

   Point bluePlayerStartLocation = new Point(15, 9); 

   Point targetLocation = new Point(13, 1); 
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 פשוט על המבוך DFSהפעלת  –נסיון ראשון 

 

 :נראתה כךשכתבתי לצורך הפתרון הפונקציה הראשונה 

private void DFS_Solve(Node currentNode, out bool foundSerial) 

{ 

 

    // Did we find the target? 

    if (IsTargetNode(currentNode)) 

    { 

        calculateResultSerial(currentNode); 

        foundSerial = true; 

        return; 

    } 

 

    // Find all possible nodes for the next move 

    List<Node> possibleMoves = GetAllPossibleNodes(currentNode); 

 

    // While there are nodes that we didn't check yet 

    while (possibleMoves.Count > 0) 

    { 

        // Lets take the first node 

        Node nextSon = possibleMoves[0]; 

 

        // If the node is already in the visited nodes hash - delete it 

        if (visitedNodes.Contains(nextSon)) 

        { 

            possibleMoves.Remove(nextSon); 

            continue; 

        } 

 

        // Now add the node to the visited list - we are going to visit 

  // it If we won't find our target fast, this line will say BYE- 

  // BYE to all of our RAM 

        visitedNodes.Add(nextSon); 

 

        // We don't need to visit this node again 

        possibleMoves.Remove(nextSon); 

 

        // Visit the node 

        DFS_Solve(nextSon, out foundSerial); 

        if (foundSerial) return; 

 

    } 

 

    foundSerial = false; 

} 
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בכל פעם אנחנו בוחרים צומת אחת מכלל הצמתים . ההערות בגוף הפונקציה מסבירים את הפעולה שלה

 .וממשיכים איתה

 קריסה מיידית: התוצאה

 

 >(תמיד אופטימיים בלי סיבה כשעושים את ההפעלה הראשונה . ההרצה הראשונה של התוכנית - 9 איור

 

עד שהמקום על מחסנית הקריאות הסתיים והתוכנית , נכנס לעומק יותר ויותר DFS? מה קרה פה, אוקיי

 .קרסה

 

 עם הגבלת עומק DFS - 2נסיון 

 

. לגוריתם שלם פירושו שהוא תמיד מוצא פתרוןא. עבור גרפים אינסופיים שלםאינו  DFSהאלגוריתם 

אך כשאנחנו מדברים על גרף , תמיד ימצא את הפתרון DFSהזכרנו במאמר הקודם שעבור גרף סופי 

 .ולפספס פתרון שקיים, כלשהו לנצח( שגוי)יכול להמשיך במסלול  DFSכי ? למה. אינסופי זה לא נכון

שהיא בעצם , "עם הגבלת עומק DFS"להרחבה נקרא  .DFSהפתרון לכך הוא הרחבה קלה של אלגוריתם 

 ".אל תפתח מסלולים באורך יותר מאורך מקסימלי כלשהו" –אומרת 

אנחנו  –אם תחשבו על זה . )יהיה שלם במידה וקיים פתרון באורך המתאים DFSבמקרה כזה אלגוריתם 

חזרנו למצב שיש , סופי Xכאשר ". Xתחתוך את כל המסלולים בגרף שהם מעבר לאורך " –בעצם אומרים 

 (.לנו ביד גרף סופי
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  :הוספת הגבלת עומק לקוד

private void DFS_Solve(Node currentNode, out bool foundSerial) 

{ 

 

    // Did we find the target? 

    if (IsTargetNode(currentNode)) 

    { 

        calculateResultSerial(currentNode); 

        foundSerial = true; 

        return; 

    } 

 

    // DFS with limited depth 

    if (currentNode.Depth > MAX_DFS_DEPTH) 

    { 

        foundSerial = false; 

        return; 

    } 

 

 

    // Find all possible nodes for the next move 

    List<Node> possibleMoves = GetAllPossibleNodes(currentNode); 

 

    // While there are nodes that we didn't check yet 

    while (possibleMoves.Count > 0) 

    { 

        // Lets take the first node 

        Node nextSon = possibleMoves[0]; 

 

        // If the node is already in the visited nodes hash - delete it 

        if (visitedNodes.Contains(nextSon)) 

        { 

            possibleMoves.Remove(nextSon); 

            continue; 

        } 

 

        // Now add the node to the visited list - we are going to visit 

        // it If we won't find our target fast, this line will say BYE- 

        // BYE to all of our RAM 

        visitedNodes.Add(nextSon); 

 

        // We don't need to visit this node again 

        possibleMoves.Remove(nextSon); 

 

        // Visit the node 

        DFS_Solve(nextSon, out foundSerial); 

        if (foundSerial) return; 

 

    } 

    foundSerial = false; 

} 
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התוכנה תציג הודעה  –צמתים שנוצרו  299,999תוך כדי פעולת התוכנית ביקשתי שכל , בשביל העניין

 .מ שנוכל להתרשם מכמות הצמתים הנוצרת"ע, על המסך

 

 ?שלנו serial-סוף התוכנה תמצא את ה-ם סוףהא. שלנו DFS-הוספנו הגבלת עומק ל, זהו

 

 מומחים בתוכניות קורסות מאז האלף הקודם - Digital Whisperצוות  - : איור

 

 .צמתים מחוסר זכרון 16,999,999התוכנה קרסה רגע לפני שיצרה 
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 בואו נראה כמה המצב שלנו בעייתי  -עצירה למחשבה 

 

 ?צמתים מספיקים 20,222,222האם 

 

האם . צמתים בזכרון 16,999,999-אנחנו יודעים שיש לנו במימוש הנוכחי מקום לכ. עצירה למחשבה

 ?מליון צמתים מספיקים לנו במידה ונשפר מעט את האלגוריתם 16,999,999

 

אבל לצורך החשיבה הרצתי את התוכנה עם הגבלת עומק של , צמתים 29-אנחנו יודעים שאין פתרון ב

 :29יש לנו עד עומק ( ללא קירות, אמיתיים)צמתים כדי לגלות כמה צמתים  29

 

 הרמות הראשונות 32-כמה צמתים יש בבעיה שלנו ב -בדיקה  - ; איור

 

זה בעייתי כשאנחנו יודעים שהזכרון במחשב מספיק בערך . צמתים 636,;39,66יש  32עבור עומק 

 .32-ים והמסלול ארוך ממש מצמת 46,222,222-ל

צמתים  2,900,322,116,661כשהחישוב התיאורטי חישב , שווה להדגיש את החסכון שעשינו בצמתים

צמתים זה מספר לא מעשי כדי לפתור  16,999,999אנחנו רואים שלמרות החסכון , עם זאת. 29לרמה 

 .את הבעיה
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 איסור מעגלים –הצעה 

 

כאמור בפתרון של בעיה כללית המצב ? אם מגיעים אליהם בעומק שונהמה אם נחשיב צמתים כזהים גם 

 .יתכן שפתרון נכון יחייב מעגל –הזה לא נכון 

 

 .ללא מעגלים 29נסתכל על כל המסלולים באורך ? האם זה חוסך הרבה צמתים

 

 

 שלנוללא מעגלים בבעיה  32צמתים באורך  ;49,;39,62קיימים  - 32 איור

 

 –אך בבעיות בהן אתם תתקלו , אנחנו לא ניישם שיטה זו מכיוון שאנחנו עלולים לפספס בה את הפתרון

 .לפעמים זו יכולה להיות גישה שעוזרת לצמצום כמות המצבים
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 5על  5לוח  –הדגמה נוספת 

 

נו בכלל עושים למה אנח –ולפני זה . שכולו ריק 3על  3לוח בגודל  –בואו נראה את המצב עם לוח פשוט 

והיא , הבעיה שלנו היא לא מהבעיות הפשוטות ביותר. כדי ללמוד –התשובה ? את כל הניסויים האלו

 .מתפקדים AIנותנת לנו הזדמנויות להרגיש קצת איך פתרונות בפועל של 

 :ותוכלו להורידו מהכתובת הבאה, AI-Maze - Simple DFS.zip  קובץהקוד של הדוגמא נמצא ב

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0D/AI-Maze_-_Simple_DFS.zip 

 >עבור הלוח הבא 32הגבלה של עומק 

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

 

 

byte[,] maze = new byte[5, 5] 

{ 

 { 0, 0, 0, 0, 0 }, 

 { 0, 0, 0, 0, 0 }, 

 { 0, 0, 0, 0, 0 }, 

 { 0, 0, 0, 0, 0 }, 

 { 0, 0, 0, 0, 0 }, 

}; 

 

Point redPlayerStartLocation = new Point(1, 1); 

Point bluePlayerStartLocation = new Point(3, 3); 

Point targetLocation = new Point(4, 2); 

 

 .ונקבל את התוצאה בעמודים הבאים( עם הגבלת עומק DFS)נפעיל את התוכנית 

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0D/AI-Maze_-_Simple_DFS.zip
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 (מוצג בשני טורים מטעמי עיצוב> )על המבוך DFSהפתרון המתקבל מהרצת 

Operator: * 

0 0 0 0 0  

0 R 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 0 B 0  

0 0 T 0 0  

R:(1, 1) B:(3, 3) T:(4, 2)  

 

Operator: A 

0 0 0 0 0  

R 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 B 0 0  

0 0 T 0 0  

R:(1, 0) B:(3, 2) T:(4, 2)  

 

 

Operator: B 

R 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 B 0 0 0  

0 0 T 0 0  

R:(0, 0) B:(3, 1) T:(4, 2)  

 

Operator: C 

0 0 0 0 0  

R 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

B 0 0 0 0  

0 0 T 0 0  

R:(1, 0) B:(3, 0) T:(4, 2)  

 

Operator: F 

R 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

B 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 T 0 0  

R:(0, 0) B:(2, 0) T:(4, 2)  

 

Operator: G 

0 0 0 0 0  

B 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 T 0 0  

R:(1, 0) B:(1, 0) T:(4, 2)  

 

Operator: K 

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

B 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 T 0 0  

R:(2, 0) B:(2, 0) T:(4, 2)  

 

Operator: L 

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 R 0 0 0  

B 0 0 0 0  

0 0 T 0 0  

R:(2, 1) B:(3, 0) T:(4, 2)  

 

Operator: K 

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 R 0 0 0  

B 0 T 0 0  

R:(3, 1) B:(4, 0) T:(4, 2)  

 

Operator: O 

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 B T 0 0  

R:(4, 1) B:(4, 1) T:(4, 2)  

 

 

Operator: P 

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 T 0 0  

R:(4, 2) B:(4, 2) T:(4, 2)  

 

Here's your serial: ABCFGKLKOP 

Total number of nodes: 255365 
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 :כמה דברים מעניינים

  שימו לב שכדי למצוא את הפתרון היה עלDFS  הרבה מסלולים שגויים ! )צמתים 133,313לעבור

 .תכף נדון על הגורם לכך(. בשביל למצוא את האחד הנכון

 29קיבלנו כאן מסלול באורך . יכול מאוד להיות שיש מסלולים באורך קצר יותר. 

 

אבל , לא נרחיב על כך במאמר הזה. המתקדם בשכבות DFSולים קצרים יותר היא הדרך למצוא מסל

 :נראה כמה דוגמאות להגבלות עומק שונות ללוח הפשוט שלנו

 ?6-מה קורה אם מגבילים את העומק ל

Here's your serial: CDKO 

Total number of nodes: 3755 

 

 ?3לעומק 

Here's your serial: CDKO 

Total number of nodes: 3755 

 

 ?1לעומק 

Here's your serial: ACDKOP 

Total number of nodes: 11181 

 

 ?33לעומק 

Here's your serial: ABCFGFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKLKOKP 

Total number of nodes: 355812 

 

צב רגיל במ -למען האמת. לא מוצא את הפתרון הקצר יותר DFS-ראינו כאן מספר דוגמאות שמראות ש

יורד  DFS: הסבר! עם הגבלת עומק מבלה את רוב הזמן שלו דווקא ברמה האחרונה DFS-קורה הרבה ש

הוא כל פעם עולה  –כאשר הוא נתקל בהגבלת העומק . לעומק יותר ויותר במידה ולא מצא את הפתרון

" רוקד"יתם האלגור –התוצאה (. DFSבגלל אופי )ואז מנסה שוב לרדת לרמה למטה , רמה אחת למעלה

 .בין הרמה התחתונה לזו שלפניה במהלך רוב פעולתו
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 ? איך נסרוק את הגרף תוך כדי שאנחנו מייצרים מספר צמתים מעשי -חיפושים מיודעים בגרף 

 

 .חיפושים מיודעים בגרףהנושא האחרון שנציג במאמר זה הוא 

דולה יותר מאשר מעבר על מאות כבני אדם אנחנו יודעים למצוא את הפתרון לבעית המבוך במהירות ג

. BFSבמקרה הגרוע יעשה עבודה דומה לזו של  DFSכי יש לנו ידע נוסף על הבעיה ? למה. אלפי מצבים

האלגוריתם הראשון . אלגוריתמים מיודעים –כדי לסיים בזמן סביר נציג משפחה חדשה של אלגוריתמים 

ל אלגוריתמים שלא קשורה לאלגוריתמים אך מדובר במשפחה שלמה ש DFSשנציג הוא מעין הרחבה של 

 . שראינו עד כה

: כלומר .הפתרון אל להגיע לנסות כדי הבעיה בהגדרת רק השתמשו כה עד שראינו בגרפים החיפושים

ונתנו לאלגוריתם לרוץ על כל , הגדרנו איך עוברים למצב הבא, הגדרנו מהו מצב, הגדרנו מהו המבוך

 .עיה שלנו שיטה זו נכשלה עקב התפוצצות הזכרוןעבור הב –כמו שראינו . האפשרויות

 

 .החיפוש בגרף את לזרז כדי נוסף בידע משתמשות מיודעות חיפוש אסטרטגיות

רואים איך אתם פותרים את החידה תוך פחות , כאשר ראיתם את חידת המבוך, סביר להניח שרובכם

אתם יודעים למשל שלא ? איך אתם עושים את זה. ממספר הבדיקות העצום שראינו שהתוכנה עשתה

כמו כן אתם רואים בעיניים את הכיוון , "(קיר)"שווה לפתח מצבים אם הם שולחים אותנו למצב לא חוקי 

 . ומנסים קודם את האופרטורים שיקרבו אתכם לשם, הכללי שאתם רוצים שהשחקנים ילכו אליו

מה המצב הבא שאני "ה הוא ההבדל העיקרי בין הגישה שלכם לגישה של התוכנ –אם נסתכל על הקוד 

 :בתוכנה כרגע כתבנו". אבדוק

 

    // While there are nodes that we didn't check yet 

    while (possibleMoves.Count > 0) 

    { 

        // Lets take the first node 

        Node nextSon = possibleMoves[0]; 

 

לפי הסדר שבו הם )פעם את האופרטור הראשון שעוד לא ניסינו  בחרנו כל, DFSכלומר בכל שלב של 

בתור בני אדם אנחנו היינו בודקים את . והפעלנו אותו( שאין לו שום משמעות בפועל –שמורים בקוד 

ובוחרים את זה שנראה לנו שיש לו את הסיכוי לקרב , רשימת האופרטורים שאנחנו יכולים כרגע לבצע

 .מבוךאותנו הכי הרבה לפתרון ה
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 כלל בדרך מקודד הידע. AI-הרעיון הוא לקדד את הידע הנוסף הזה לתוך פונקציה בה תשתמש תוכנת ה

 המרחק את להעריך מנסה לרוב הפונקציה .יוריסטית פונקציה הנקראת מצבים להערכת בפונקציה

 ערך יבעל מצבים ראשית לפתח נעדיף(. למצב הנוכחי" ציון"לתת ) מצב המטרה מהמצב הנוכחי אל

 .הבעיה פתרון אל אותנו שיקרבו סביר שיותר נמוך יוריסטי

 

 בעיית הניווט –דוגמא 

 

 .B נקודה אל במרחב A מנקודה להגיע רוצים אנו – הניווט בעיית

. ביותר הטובה היוריסטיקה זוהי מכשול ללא בשטחים. אווירי מרחק: אחת אפשרית פונקציה יוריסטית

. מטעה להיות עלולה היא מכשולים עם בשטחים(. תנו הכי הרבה למטרהבכל רגע נלך בכיוון שיקרב או)

 מאריכה היא כאילו תראה שבתחילה, המכשול את שעוקפת דרך יש אולם, חסומה הישירה הדרך: למשל)

 .הבעיה של המבוך שלנו דומה לבעית הניווט עם מכשולים (.המסלול את

 

 הצעה למידע נוסף עבור הבעיה שלנו

 

אני רוצה להעביר את . ים באופן ויזואלי על המבוך יש לנו הערכה למרחק לתוצאהכשאנחנו מסתכל

ניצור בתחילת ריצת התוכנית מערך עזר עם . הזה בצורה כזו שהתוכנה שלנו תוכל להשתמש בו" המבט"

 .המרחק של כל תא במבוך מתא המטרה –מידע נוסף 

Help: 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- 19 20 21 22 23 -- 27 28 29 -- 33 34 35 36 -- 34 33 32 -- -- -- -- -- -- -- 

-- 18 -- 22 -- 24 25 26 -- 30 31 32 33 -- 37 36 35 -- 31 30 -- -- -- -- -- -- 

-- 17 -- 23 24 -- -- -- 24 -- -- -- -- -- -- -- -- 27 -- 29 30 31 -- -- -- -- 

-- 16 15 -- 25 26 25 24 23 22 21 20 21 -- 23 -- 25 26 27 28 -- 32 33 -- -- -- 

-- 15 14 13 -- -- 24 -- -- -- -- 19 20 21 22 23 24 -- 28 29 30 31 32 33 -- -- 

-- -- -- 12 11 -- 23 22 21 20 19 18 -- -- -- 24 25 26 -- -- 31 32 -- -- -- -- 

-- -- -- -- 10 -- 24 -- -- -- -- 17 -- 31 30 -- 26 -- 34 33 -- 33 34 35 -- -- 

-- -- -- 8  9  10 -- 12 13 14 15 16 -- -- 29 28 27 28 -- 32 -- -- -- 36 -- -- 

-- -- -- 7  -- 11 -- 11 -- -- 16 -- 32 31 30 -- 28 29 30 31 32 33 34 35 36 -- 

-- -- -- 6  -- -- -- 10 -- 20 -- 18 -- 32 31 -- 29 -- 31 -- -- -- 35 -- 37 -- 

-- 3  4  5  6  7  8  9  -- 19 18 17 -- 33 -- 27 28 29 -- 33 34 35 -- 39 38 -- 

-- 2  -- -- 7  -- 9  10 11 -- -- 16 17 -- 27 26 -- 30 31 32 -- 36 37 38 39 -- 

-- 1  2  3  -- 11 10 -- 12 13 14 15 16 -- 26 25 26 -- -- -- 32 -- -- -- 38 -- 

-- 2  3  4  5  -- -- 10 -- -- -- -- 17 18 -- 24 -- 30 29 30 31 32 -- 36 37 -- 

-- 3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 -- 18 -- 22 23 24 -- 28 -- 32 33 34 35 -- -- 

-- -- -- -- -- 8  -- -- -- -- -- -- 19 20 21 -- 25 26 27 28 -- 34 35 -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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מכיוון שהשחקן האדום ) 36שימו לב שאפשר לדעת מראש מתוך המערך שהפתרון יהיה לפחות באורך 

 .לא השתמשתי בעובדה זו בפתרון לצורך הכלליות שלנו -עם זאת ( צעדים מהמטרה 36נמצא 

 

 תנת ניקוד לכל מצבפונקציה הנו

 

ראשית נתחיל ? איך נשקלל את זה בתוכנית. כעת אנחנו יודעים את המרחק של כל תא מתא התוצאה

 .הערך שלובכתיבת פונקציה המקבלת מצב ומחזירה את 

 :כמה דוגמאות. יש לנו אפשרויות שונות לכתיבת פונקציה כזו מכיוון שיש לנו שני שחקנים

 סכום של המרחק של השחקן האדום מהמטרה ועוד הסכום של הציון של מצב יכול להיות ה

 .השחקן הכחול מהמטרה

 הציון של המצב יכול להיות המקסימום בין המרחקים של שני השחקנים מהמטרה. 

  פונקציה כזו  -שימו לב . )למשל סכום המרחקים בריבוע –אפשר ללכת על פתרונות אחרים

 .(תעדיף לקרב בכל פעם את השחקן הרחוק יותר

 

 ?איך זה יראה בקוד

 

 >סכום מרחקים

int calcValue(Node n) 

{ 

   int redValue = helpArray[(int)n.RedPlayer.X, (int)n.RedPlayer.Y]; 

   int blueValue = helpArray[(int)n.BluePlayer.X, (int)n.BluePlayer.Y]; 

 

   return blueValue + redValue; 

} 

 

 >מקסימום המרחק למטרה

int calcValue(Node n) 

{ 

   int redValue = helpArray[(int)n.RedPlayer.X, (int)n.RedPlayer.Y]; 

   int blueValue = helpArray[(int)n.BluePlayer.X, (int)n.BluePlayer.Y]; 

 

   return Math.Max(blueValue, redValue); 

} 
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 >סכום הריבועים של המרחקים

int calcValue(Node n) 

{ 

   int redValue = helpArray[(int)n.RedPlayer.X, (int)n.RedPlayer.Y]; 

   int blueValue = helpArray[(int)n.BluePlayer.X, (int)n.BluePlayer.Y]; 

 

   return blueValue*blueValue + redValue*redValue; 

} 

 

היא תקבע האם באמת נמצא את הפתרון  –נקודה זו היא חשובה מאוד ? איזו מהפונקציות מתאימה לנו

צריך יוריסטיקה שמעדיפה את קירוב , ובגלל המרחק, ספיצפית עבור הבעיה שלנו. בזמן סביר או לא

על מנת שנגיע לפתרון במסגרת מספר , לפחות בהתחלה, השחקן האדום באופן חזק על פני קירוב הכחול

 .הצעדים המותר

האדום  –לדוגמא  –ה הזו יכולה לבחור מצבים לא מוצלחים הפונקצי! סכום המרחקים אינו טוב לנו

כי ראינו שהאדום חייב להתקדם כל הזמן על ? למה זה לא טוב. מתרחק צעד אחד והכחול מתקרב צעד

 .מכאן שחייבים למנוע מצב שבו נגיע לאופציה שהאדום צריך להתרחק. צעדים 33-מנת להגיע ב

באופן אישי . למעשה במקרה שלנו יביאו את אותו האפקטשתי הפונקציות האחרות יכולות להתאים ו

העדיפות העליונה היא לקרב את , בכל רגע: שאומרת יותר בפשטות, העדפתי את פונקצית המקסימום

 .השחקן הרחוק יותר

         

 בחירת המצב הבא

 

בכל צעד עכשיו אנחנו צריכים לכתוב את הקטע שבוחר . לכל מצב" ערך"כתבנו את הפונקציה הנותנת 

 . את המצב אליו נתקדם שככל הנראה יקרב אותה לפתרון הבעיה DFSשל 

 בחירת הצומת בעל הערך המינימלי בין הצמתים האפשריים –הפתרון הפשוט 

 

private Node SelectNextNode(List<Node> possibleMoves) 

{ 

   if (possibleMoves.Count == 0) return null; 

 

   Node smallest = possibleMoves[0]; 

   foreach (Node n in possibleMoves) 

   { 

       if (calcValue(n) < calcValue(smallest)) smallest = n; 

   } 

   return smallest; 

} 
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 .זה יעשה את העבודהפשוט פתרון  –במקרה שלנו 

 

 :שילוב הבנים של הבנים בהחלטה –הצעה שניה 

 

אבל המצבים שיוצאים  יתכן שמצב מסויים יראה מבטיח. יקהבנים בלבד לא תספלפעמים הסתכלות על 

 .ממנו יהיו פחות מוצלחים מאשר בנים של מצב שברגע הנוכחי נראה פחות מוצלח

במקום , ולבחור, אפשר להסתכל גם על הבנים של כל אחד מהמצבים, אם נרצה להתחשב במקרה כזה

זה יראה . ב שאחד הבנים שלו הוא בעל הערך הנמוך ביותראת המצ, את המצב עם הערך הנמוך ביותר

 :כך

 

private Node SelectNextNode(Node currentNode, List<Node> possibleMoves) 

{ 

    if (possibleMoves.Count == 0) return null; 

 

    Node minNode = possibleMoves[0]; 

    int minValue = int.MaxValue; 

 

 

    foreach (Node n in possibleMoves) 

    { 

        // Generate sons of sons 

        List<Node> nextGeneration = GetAllPossibleNodes(n); 

 

        // Find their minimum value 

        int nextValue = nextGeneration.Min(son => calcValue(son)); 

 

        // save the node if there is the smallest node 

        if (nextValue < minValue) 

        { 

           minValue = nextValue; 

           minNode = n; 

        } 

    } 

    return minNode; 

} 

 

ממומש זהו הפתרון ש. )דורות של בנים ולבחור את המסלול המוצלח ביותר Xבהכללה אפשר גם לבנות 

 .לצורך פתרון הבעיה שלנו אפשר להסתפק גם במימוש הפשוט ביותר(. בקוד המצורף
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 !פתרנו את הבעיה

 

 ?מה יש לנו ביד

  כתבנו אלגוריתםDFS שעובר על מצבים. 

 כתבנו פונקציה שתעזור ל-DFS להעריך באיזה מצב כדי לו לבחור בכל פעם. 

 

 :זה הזמן להריץ את התוכנית

Here's your serial: AMAMAMABFJABAEAECKCEIEIGKGEIEIEIGK 

Total number of nodes: 1496 

 

כאשר בפועל עם  –מצבים  2601פותחו . האפשריים serials-את אחד ה –לפחות  serial! -מצאנו את ה

 .מימוש מעט יותר יעיל של הקוד בערך חצי מהם מיותרים לצורך אותו הפתרון

 

כאשר . קלאסי לניחוש הססמא bruteforce-או שימוש ב AIת שאלתי אתכם בהתחלה האם עדיף תוכנ

. עדיפה AI-צעדים לפני מציאת הפתרון ברור שבמקרה הזה תוכנת ה 2399-אנחנו צריכים לעבור כ

במידה והיו לנו כמות גדולה של אתגרים דומים התוכנה מסוגלת כעת לפתור אותם ביעילות הגבוהה 

 ".ללא מחשבה"משמעותית מזו של התקפה 

 

 :הסקרנים ביניכם יכולים לראות את קוד הפתרון המלא בכתובת

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0D/AI-Maze.zip 

 

 

 

http://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x0D/AI-Maze.zip
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 סיכום

 

להציג את הנושאים " הקלאסית"הדרך אני חייב להודות שהצגת הנושאים במאמר זה אינה בדיוק 

, בדרך כלל כדי להכיר את עולם הבינה המלאכותית אנחנו לוקחים בעיה פשוטה. AIהמדוברים על 

כמו כן לרוב מתעמקים על כל . לאחר מכן לוקחים בעיה שניה ומציגים עקרון אחר. ומציגים עקרון אחד

 .ים השונים שלא הצגתי לכםומכסים גם פינות רבות בנושא, אחד מהעקרונות יותר זמן

, הפיתוי להציג גם במאמר זה דוגמאות פשוטות בלבד ולכתוב מאמר נוסף עם בעית המבוך היה גדול

למרות שעברנו דרך ארוכה עד לפתרון , אבל בסופו של דבר העדפתי להציג לכם את הפתרון המלא

תמיד , מעולם הבינה המלאכותיתגם כשיהיו לכם כלים רבים נוספים , כשתתקלו בבעיות אמיתיות. המבוך

רציתי . בביקורת עצמית ובמחשבה על הפרטים השונים, יהיה צורך בהבנה עמוקה של מה שקורה

התחלתי כאשר כל מה . להעביר לכם במאמר את שלבי החשיבה שלי כשבאתי לפתור בעצמי את הנושא

מה צריך להוסיף על "תחתי בכל פעם ני". ונראה לאן נגיע משם DFS-אני מתחיל מ"שהיה לי בראש זה 

אני מקווה שהצלחתי לשמור על . וכך התקדמנו לאורך כל המאמר" מנת שיהיה אפשר לפתור את המבוך

 .רמת העניין והבהירות של הנושאים השונים

 

 ?מה כדאי לקחת הלאה? מה היה לנו במאמר

  בחירה ביןDFS ל-BFS בהתאם לאופי הבעיה. 

  וריאציה שלDFS – DFS  עומקעם הגבלת. 

 אלגוריתמים מיודעים. 

 הרבה ניתוח של המצב בדרך והצגת המחשבה שלנו בכל שלב 

 

 !ואת דעתכם על המאמר, אשמח לשמוע בתגובות לגליון על מה תרצו לשמוע יותר

 


