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Zadání 
Navrhněte a implementujte heuristiku řešící zobecněný problém dvou kýblů. Heuristiku otestujte 
na všech následujících příkladech a srovnejte s prohledáváním stavového prostoru do šířky (BFS). 
Volitelně srovnejte i s prohledáváním do hloubky (DFS). Zvolenou heuristiku popište ve zprávě.  

 

Problém kýblů 
Základní problém je definován takto: K dispozici jsou dva kýble (předem daných obecně rozdílných 
objemů), vodovodní kohoutek a kanál. Na počátku jsou oba kýble prázdné. Vaším úkolem je docílit 
toho, aby v jednom kýblu byla voda o předem stanoveném objemu, přičemž můžete pouze naplnit 
plný kýbl z kohoutku, vylít celý kýbl do kanálu a přelít jeden kýbl do druhého tak, aby druhý kýbl 
nepřetekl. Problém lze zobecnit tím, že připustíme užití většího počtu kýblů, aby na počátku řešení 
byla v kýblech nějaká voda, a že předepíšeme koncový objem vody v každém kýblu.  

 

BFS 
V každém novém stavu provedu všechny přípustné operace. Tj. pro každý kýbl provedu vylití, 
pokud není prázdný. Přelití do všech neplných kýblů, pokud není prázdný. Naplnění, pokud není 
plný. Takto vznikají nové stavy, které ukládám do fronty, pouze pokud se liší od již nalezených 
stavů. Jelikož se jedná o hledání do šířky, výpočet končí při nalezení prvního řešení.  

 

Heuristika 
Vylepšení spočívá v použití prioritní fronty. Při každém odebírání z fronty se vždy vezme ten stav, 
který má nejlepší ohodnocení. Hodnotící funkce dává body za každý kýbl, který obsahuje svůj 
žádaný objem a také zvýhodňuje stavy, kde se vyskytují prázdné kýbly. Myšlenka je taková, že s 
prázdným kýblem se lépe pracuje.  

 

Naměřené hodnoty 
Sloupec kroků udává počet operací, které je potřeba provést k dosažení výsledku. 
Sloupec vrchlů udává počet stavů, které byly propočítány, dokud nebyl nalezen výsledek. 
Sloupec zhoršení udává o kolik procent více kroků je v řešení získaném heuristikou (vzhledem k 
optimálnímu - BFS). 
Sloupec zrychlení udává o kolik procent méně stavů bylo propočítáno při použití heuristiky. 



 BFS  Heuristika  Porovnání 
instance kroků vrcholů   kroků vrcholů   zhoršení zrychlení 

1.1 10 8992   14 1357   40,00% 84,91% 

1.2 8 8055   11 1187   37,50% 85,26% 

1.3 8 8063   11 181   37,50% 97,76% 

1.4 3 179   4 43   33,33% 75,98% 

2.1 16 49350   32 3265   100,00% 93,38% 

2.2 12 40020   34 1488   183,33% 96,28% 

2.3 11 31387   33 2329   200,00% 92,58% 

2.4 5 790   8 191   60,00% 75,82% 

2.5 7 4722   19 1208   171,43% 74,42% 

3.1 14 59199   17 2423   21,43% 95,91% 

3.2 12 58703   28 3241   133,33% 94,48% 

3.3 10 43770   26 1019   160,00% 97,67% 

3.4 5 1008   12 241   140,00% 76,09% 

3.5 7 7459   10 272   42,86% 96,35% 

3.6 9 27532   15 513   66,67% 98,14% 

            PRŮMĚR 95,16% 89,00% 

 

Závěr 
Již pro 5 kýblů je často v případě prohledávání do šířky potřeba projít desetitisíce stavů. Pomocí 
heuristiky se tento počet dá značně snížit. Řešení nalezená heuristikou jsou sice relativně vzdálená 
od optimálního, ale zato řešení je nalezeno v mnohem kratším čase. Výsledky z testovacích 
instancí ukazují, že heuristika vrací řešení přibližně dvakrát delší (co do počtu operací) v čase, 
který tvoří 11% času potřebného pro BFS. Tento výsledek je samozřejmě silně závislý na volbě 
instancí. Zkoušel jsem do heuristika zapracovat i ohodnocení stavů v závislosti na rozdílu mezi 
celkovým žádaným objemem v kýblech a celkovým objemem v kýblech, ale výsledky nebyly dobré.  

 

Zdrojové kódy 
kyble.cpp 
kyble.h  


