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Resumo

Nesse trabalho, esta.belecemos uma correspondência eíltre raciocínio abdutivo no cá.lculo

de eventos e planejamento de ordem parcial. Para. tanto, implementamos três sistemas

de planejamento abdutivo baseado em cálculo de eventos(ABP, SABP e RABP) e três sis-

temas algorítmicos (de ordem parcial) correspondentes (PoP, SNLP e TwEAK). Então,

atra.vés de uma aná.lise compa.rativa do comporta.mento desses sistemas, mostramos que

planejadores (lógicos e algorítmicos) que implementam estratégias de planejamento cor-

respondentes apresentam comportamentos idênticos({.e. exa.minam o mesmo espaço de

busca e a.presentam praticamente a mesma eficiência). Também mostramos que, tanto

para sistemas lógicos quanto algorítmicos, a eficiência de planejamento não depende

apenas da política de proteção de submetas adotada em cada um deles, mas também

das características específicas do domínio de planejamento considerado.

Abstract

]n this work, we establish a correspondence between abductive reasoning in the event

calcttlus and pa.rtial order planning. Aiming at this end, we implement three abductive

planning systems based on event calculus (Anp, SABP and RABP) and three correspon

ding (partial order) algorithmic systems(PoP, SNLP and TwEAK). Then, through a

comparative analysis of the behavior of these systems, we show that (logical and algo-

rithmic) planners that implement corresponding strategies of planning present identical

behaviors ({.e. they examine the some search space and they present practícally the

some efficiency). Also we show that, in algorithmic and logical systems, the planning

efHciency does not depend only on the subgoal protection politica adopted in each one

of them, but also on the specific features of the planning domain considered.
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Capítulo l

Introdução

O homem que não plaTLeja seus passos

eítcontra problemas logo na sua porta.

Confucius

Pensador e Filósofo

(551 a.C. 479 a.C.)

l l lvI'n+;xrn f' nn.z. e .z. x v -L \.r t/ a. v i.4.:y L4.v

Um dos principais objetivos da área de lwTni,iaÊNciA ARTiFiciAL (IA) é a criação de
agentes, i.e. entidades capazes de demonstrar comportamento inteligente e efetivo na
solução de problemas. Ao contrário de um agente puramente reatiuo, que simplesmente
reage aos estímulos que recebe de seu ambiente, um agente raciona! deve ser capaz de
prever situações futuras e de planejar suas ações, de a.cordo com os resultados que pre-

tende atingir ]56, 53]. De fato, a ÁaóiZidade de pZaney'ar é essencial ao comporlamenZo
ante/ gente e sua implementação é extremamente importante em aplicações práticas co-
mo, por exemplo, robótica, manufatura, logística, planejamento de grades cu rriculares,

planejamento de missões espaciais, planejamento de provas de teoremas, eZc.

Nos últimos 30 a.nos, um grande número de algoritmos de planeja.mento foram pro-
postos na área de IA. Deijtre eles, aqueles provados correios possuem grandes limitações,
em particular, quanto à representação de ações e, consequentemente, não podem ser
usados para resolver alguns tipos de problemas no mundo real. Por outro lado, os

l
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chamados planejadores práticos j13], capazes de resolver problemas grandes, em geral,
foram construídos de ma.negra ad Aoc, sendo difícil explicar porquê eles funciona.m ou

mesmo porquê o seu comportamento pode ser considerado inteligente.

Segundo ShanaÁan [56],

"A melhor maneira de se explicar um comport.ament.o int.eligent.e (...) é int.erpret-á-

lo como produt.o de um raciochio corretosobre uma representação com'eZa. (...) [e]

A melhor jferrament.a], na verdade a única candidat.a real, que t.emos para explicar

os conceit.os de represent.ação corret.a e raciocínio corret.o, é a lógica formal."

Green [23] foi o primeiro a implementar um sistema. de p]anejamento dentro de uma
abordagem lógica. Entreta.nto, embora seu sistema tenha sido muito admirado do pon-
to de vista. teórico, na prática., ele se mostrou bastante ineficiente. Tal ineficiência é

devida, sobretudo, à necessidade de se manter uma. enorme quantidade de axiomas para.
estabelecer que propriedades persistem no mundo, a.pós a execução de uma determi-
nada anão (problema da persisZêncial). Conforme it/cCartA3/ e Naves [43] observam,
essa necessidade é inerente a. qualquer formalismo para representação de ações e efei-
tos baseado em lógica monotânica. Em virtude disso, e devido a.o fato de diversos
algoritmos resolverem satisfatoriamente o problema da persistência temporal, criou se

uma. falsa idéia de que a abordagem lógica não poderia ser usada. na implementaçã.o

de sistemas de planejamento realmente eficientes [53]. Este foi um dos motivos peias
quais, desde então, a abordagem lógica foi quase completamente abandonada, enquanto
a abordagem algorítmica. tornou-se predomina.nte na. área de planeamento em IA.

Recentemente, entretanto, SAanaAarz ]57] publicou um artigo em que a. abordagem
lógica de planejamento é resgatada. Nesse artigo, ele mostra que usando cálculo de
euenfos circtznscritiuo, como formalismo para raciocinar sobre ações e efeitos, e pro-

gramação lógica abaulada, como técnica de prova. automática. de teoremas, é possível
reproduzir a computação efetuada por um algoritmo clássico de planejamento. Assim,
acredita-se que através do uso de lógica formal é possível construir planejadores corre-

ios, fundamentados em princípios bem conhecidos, que possam ser facilmente validados,
mantidos ou modificados. Resta. investigar se é possível construir planejadores basea-

dos em lógica que possa-m ser considerados tão eficientes quanto alguns planejadores
conhecidos da. literatura de planeja.mento em IA.

'Também conhecido como problema do quadro (/rama proa/em)
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1.2 Planejamento clássico

Formalmente, um proa/ema de plam#amento clássico é caracterizado por

e um espaço de estados S, finito e não-vazio
8 um estado inicia/ se € S;
' um conjunto de estados nela Sa Ç S;

e um conjunto anito de anões apJicátieis .A(s), para cada. estado s C S;
. uma /unção de trarzsição s' := /(a, s), para s,s' C S e a C .4(s), que mapeia um

estado s em outro estado distinto s'

O espaço de estados de lim mundo pode ser modelado por tlm grato orientado cujos
nós representam os estados desse mundo e cujas arestas representam as ações que
transformam um estado em outro j31]. Nesse caso, a feri:/a de p/anelarnenío consiste
na busca2 de uma seqiiência de ações a.plicáveis <ai, . . . , a.>, i.e. um plano, que define
nesse grifo um caminho que leva do estado inicial se a um estado meta s C Sa.

Essa caracterização de planejamento clássico ]6 1] é baseada nas seguintes su posições:

e tempo atómico, i.e. cada, ação é executada instantaneamente, de forma ininter-

rupta, e não é possível a execução simultânea de duas ou mais ações;
e determinismo, {.e. o efeito de uma ação é uma função somente do estado corrente

do mundo no momento em que eja é executada;
8 0níscíérzcÍa, {.e. o agente tem conhecimento completo a respeito do estado inicial

do mundo e dos efeitos de suas próprias ações;
8 causa de mudança Única, i.e. o mundo muda apenas quando o agente age e existe

apenas um único agente no mundo.

1.3 Abordagem lógica

Na maioria dos sistemas de planejamento descritos na literatura de IA, se não em todos,

propriedades do mundo são descritas através de fórmulas da lógica de primeira ordem.
Nesse sentido, /aZu sonsa, podemos dizer que todo sistema de planejamento é baseado
em lógica. Nesse trabalho, porém, a expressão baseado em /ógica será reservada para
designar sistemas onde a lógica é empregada. não apenas como uma linguagem para.

2Tornar essa busca mais eficient.e é a principal preocupação da área de planejamento em IA



4 CAPITULOI INTRODUÇÃO

descrever ações mas, sobretudo, como um mecanismo de inferência através do qual seja
possível "derivar" um plano como consequência lógica. de um conjunto de axiomas que
descrevem as ações do domínio, a situação inicial do mundo e a meta a ser atingida.

Conforme BaccAtis l21 observa,

"A Lógica e a abordagem lógica há muit.o t.empa são crit.icadas como sendo com-

put.acionalment.e ineficient.es e, apesar disso, alguns dos plandadores de melhor de-

sempenho na compet.ição jde planelament.o Aipo'200õl foram baseados em lógica.

(...) jent.ret.ant.o] Um exame mais profundo most.ra que nesses sist.emas o escapo do

raciocínio lógico é severamente restrit.o (...). Em pari.ocular, o raciocínio efet.uado

nesses sistemas t.em mais a ver com z;eri$cação de made/os ({.e. verificar se um

único modelo satisfaz uma fórmula) do que com o que t.radicionalment.e é visa.o
como sendo racioci'nÍo lógico, i.e. a aplicação de t.eorias de prova dedut.iva para
produzir conclusões verdadeiras para todo um conjunto de modelos.

Assim, um sistema. de planejamento desenvolvido segundo a. abordagem lógica., sfriclu

seízsu, deve ser capaz de sintetizar planos através de um raciocínio lógico explícito,
como efeito colateral da prova. a.utomática de teoremas.

1.4 0bjetivos
A proposta desse trabalho consiste em

e Apresentar, cronologicamente, as principais idéias da área. de planejamento.
e Corroborar a conjectura de Shanahan, segundo a qual raciocínio abdutivo no

cálculo de eventos e planejamento de ordem parcial sã.o isomorfos.
e R/mostrar que um pla.nejador abdutivo baseado em cálculo de eventos é capa.z de

implementar métodos de planejamento sistemático e redundante.
e Estabelecer uma correspondência entre métodos de planeja.mento sistemático e

redundante e planejamento abdutivo baseado em cálculo de eventos.

e Mostrar que, assim como nos sistemas algorítmicos, também nos sistemas lógicos
a eficiência depende fortemente das características do domínio considerado.

Com isso, visamos principalmente mostra.r que é possível desenvolver planejadores
lógicos cuja. eficiência seja. equipara.vel àquela observada. em alguns planejadores al-
gorítmicos clássicos, selecionados da. literatura de planejamento em IA



5

1.5 Organização

Essa dissertação está orça.nizada da seguinte maneira

Capítulo 2. Introduzimos o CÁLcuLO nn SITUAÇÕES, um formalismo lógico especial-
mente criado para modelagem de mundos dinâmicos, e mostramos como
podemos utiliza-lo pa.ra representar ações e raciocinar sobre seus efeitos.
O objetivo desse capítulo é definir planejamento em termos de raci-
ocínio dedutivo e mostrar que, usa.ndo prova automática de teoremas, a
especificação lógica de um problema de planeja.mento corresponde, dire-
tamente, à implementação de um planejador que resolve esse problema.

Introduzimos a representação Svnips, cuja principal vantagem em re-
lação ao cá.óculo de situações é eliminar a necessidade de axiomas de
persistência temporal, permitindo assim um acréscimo de eficiência com-
putacional. O objetivo desse capítulo é apresentar as principais idéias de
planejamento algorítmico (sobretudo a idéia de ordem parcial), de modo
que, mais tarde, possamos identifica-las e reproduzi-las nos sistemas de
planeja.[nento lógico que serão desenvolvidos.

Introduzimos o princípio de abdução e mostramos como utiliza-la para
estender a. capacidade dedutiva do Prol,OG. Em seguida, introduzimos o
CÁLcuLO Dn EvENTos e mostramos que um meta-interpretador abdutivo
especializado para esse formalismo implemente, de fato, um sistema de
planejamento de ordem parcial. O objetivo desse capítulo é mostrar que,
usando abdução e cálculo de eventos, podemos implementar um sistema
de planeja.mento lógico que simula todos os passos de um sistema de
planejamento algorítmico clássico.

Descrevemos a implementação de três sistemas de planejamento clássico
e de suas respectivas versões abdutivas. Em seguida, relatamos dois
experimentou que realizamos com esses sistemas: com o primeiro deles,
coníirmamos que racioc hão aódttfiuo e p/anelamenfo de ordem rareia/
são ísom07fos; com o segundo, que a e$cíência de üm p/anejador ilógica
ou algoz'ítmico) não depende apenas do método de l)tanejamento que ele
implemente mas, sobretudo, das características do domínio coTtsiderado.
O objetivo desse capítulo é mostrar que um sistema de planeja.mento
lógico, baseado em abdução no cálculo de eventos, pode ser tão eficiente
quanto um sistema de planejamento algorítmico, baseado em Svnips.

Apresentamos a. conclusã.o final desse trabalho, apontamos suas princi-
pais contribuições e indicamos como ele pode ser estendido de modo a
tratar alguns aspectos importantes que não foram nele aborda.dos.

Capítulo 3.

Capítulo 4.

Capítulo 5.

Capítulo 6.
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Capítulo 2

Planejamento dedutivo
Falhar eln ptünelar é

planejur para falhar.

Enfie Jones

Socióloga

2.1 Cálculo de situações

C) cÁLctjLO on SITUAÇÕES, introduzido origina]mente por ]l/cC'arfÀZ/ 8í Naves ]40, 43],

foi especialmente criado para descrever mudanças em mundos dinâmicos. Trata-se de
formalismo para raciocínio sobre ações e efeitos cuja oncologia inclui sííuações, que
sã.o como instantâneos do mundo; ./Zuenfes, que denotam propriedades do mundo que
podem mudar de uma situação para. outra; e anões, que transformam uma situação em
outra. Na linguagem do cálculo de situaçõesi , que é na verdade um dialeto da lógica

de predicados, a constante se denota a situação cicia/, a função do(a, a) denota. a
pof41npn'- 4'0c'al/+nm+o rl'b avQT'llr'na rlq qr''xa nr niimn. rJA+Aprn;nn/in nB+iinn '. m n npn'JBnn'la
opbuL&yt&l/ l vü &PPLül&üv u( L,i\l,\.puy(&\.l \l( u\ra,v t.[ lluln(+ \lçllt,] ]]]]]]a.\](b O]uua\rav v l u [/]çu]](]]i]/

pois(a, a) esta.belece que é possível executar a ação a na situação a e, finalmente, o
predicado Ao/ds(é, a) estabelece que o fluente é vale na situação a.

Para exempliÊcar o uso do cálculo de situações num domínio de aplicação específico,

vamos considerar o mundo dos b/ocos ]45], ilustrado na figura 2.1. Nesse mundo, há.
' Por convenção, símbolos com inicial maiúscula denotarão variáveis, enquant.o aqueles com inicial

minúscula denot anão const.ant es.

7
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uma série de blocos dispostos sobre uma mesa, cuja superfície é suficientemente a.mpla

para acomodar todos os blocos, e o agente é um robe equipado com um único braço.
Os blocos podem ser empilhados uns sobre os outros mas, para que não caiam, somente

um bloco pode ser posicionado díretamente em cima. de outro. Ademais, como o braço
não suporta mais de um bloco por vez, o robe só pode pega.r um bloco se esse bloco

estiver livre, ou seja, se não houver um outro bloco em cima dele. Nesse domínio,
nosso interesse será raciocinar sobre os efeitos de se movimentar blocos de um local

para. outro. As tabelas 2.1 e 2.2 descrevem, respectivamente, as ações e os fluentes que
usa.remos na formalizaçã.o desse domínios

Figura. 2. 1 Umü con$guração ivticial para o muTtdo dos blocos

;t«.k(x, }'')
« n't-k(X, }'')
mo-(X, y, Z)

d P e f'8'q r' n a

empilha o bloco X, que está sobre a mesa, em cima dó biólià V
desevnpilha o bloco X de ciTna de Y, movendo-o para Q mesa
move o bloco X, que está sobre o bloco Y, para cima do bloco Z

Tabela 2.1: .4ções para o mundo dos blocos

./7«;lÚZe l ;!acMção
c/ear(X) l o b/oco X está livre; i.e. rzão /zá otilm b/oco sobre e/e
ontable(X) l o b/oco X está posic amado dÍrefamenfe sobre a mesa
on(X, }'') l o b/«'o X está posicio"adf? «+«Z.mente sobre o Z,loco }'

Tabela 2.2: F/uenfes para o mundo dos blocos.

:Usaremos símbolos em inglês para manter a compat.ibilidade com a descrição que é noi malmente
usada nas compet.ições de planejament.o organizadas pelo AIPS .4rl{/tela/ /nfe//fgerlce, Planrling and
Scheduting Conjerence.
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2.1.1 nn.rrirão da si+--nr;n ;n;r;nlA :3 HA v uu:3 uv AAAX Vaus

Uma situação é como se fosse um instantâneo do mundo: numa determinada situação,
o mundo se mantém estático; porém, em diferentes instantes do tempo, o mundo pode
estar em diferentes situações. Essencialmente, o que diferencia uma situação de outra
são as propriedades do mundo que podemos observar em cada uma delas e, sendo assim,
a maneira mais simples de descrever uma situação é estabelecendo que fluentes valem

a;t . . ;. .- ã n

No cá.lculo de situações, a situação inicial de um mundo, designa.da pelo termo se,
é descrita através de um conjunto de sentenças da forma Ao/ds(é,se), denominadas
arianas de oóseruação. Por exemplo, as sentenças IOBll-lOBSI a. seguir descrevem a
situação inicial para o mundo dos blocos, conforme ilustrado na figura. 2.1.

.l (c/.-(b), se)

holds(cle«(c) , se)

h.Jds(onfabZe(a) , se)

.l ;(-t«b/.(b), .o)

ho/d.(-(c, a) , .o)

[OBl]
[OB2]

[oB3]

[OB4]

[OB5]

Como podemos notar, até mesmo em domínios muito simples, como é o caso do mun-
do dos blocos, a descrição completa. de uma situação real é praticamente impossível.
Por exemplo, na descrição acima, não há informação sobre a posição horizontal relativa
dos blocos ou sobre a posição da garra do robe; nem sobre fatos negativos, tais como
--ho/ds(c/ear(a) , se) ou =Ao/ds(ontable(c), se). A despeito desse fato, entretanto, den-

tro de um particular contexto de discurso, é importante que o conjunto de axiomas de

observação descreva, completa.mente, todos os aspectos re/et;antes da situação inicial.

2.1.2 Da.pp;p n n. 8rõ©s do domíniox :lruv uuu uyv vu H v =AAAAAAV

Enquanto a noção de situação é estática, a noção de ação é dinâmica. De fato, a situação
de um mundo só se tra.nsforma. como conseqüência da ocorrência de um evento, sendo
a açã.o um tipo especial de evento [22]. Por exemplo, a queda de uma fo]ha de uma
árvore é um euenlo, enqua.nto a poda de uma árvore é uma ação. O que torna. a ação
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um evento especial é justamente o fato dela ser executada inlenciona/merzfe por um
agente que, nesse caso, pode prever e controlar a sua ocorrência.

Considerando-se que no mundo haja. um único agente, que as ações desse agente
sejam determinísticas e que não ocorram eventos inesperados, uma ação a pode ser
modelada como uma. função o/ = a(a{), onde a{ denota. a. situação do mundo antes de

a ser executada e a.f denota. a situação do mundo após a sua execução [61]. Sempre
que uma ação é executada., algumas propriedades do mundo que eram falsas torna.m

se verdadeiras, enquanto outras que eram verdadeiras tornam-se falsas. Desta. forma,
o mundo pode persistir numa determinada. situaçã.o somente até que uma ação seja.
executada. e altere uma. de suas propriedades.

Leis causais

Uma. componente essencial na modelagem de mundos dinâmicos é a descrição de leis
causais do tipo anão ::+ i:/eito. No cálculo de situações, essas leis são representadas
através de sentenças, denominadas a biomas de e/eito, que descrevem como as ações de
um agente afetam os valores dos fluentes no domínio. Um axioma de efeito tem a. forma
ho/ds(é, do(a, a)) e estabelece que o fluente @ é um efeito da. execuçã.o da ação a na
situação a. Por exemplo, o conjunto de axiomas3 a seguir descreve os efeitos das ações
do robe no mundo dos blocos.

./(on(X, }''), d.(st-k(X, }''), S))
hold.(cl.-(}'') , d.(wn.Z-k(X, }'') , S))

.l(.nt«bl.(X), do(%n;t-k(X, y), S))

Ao/d;(c/.«(}''') , do(m«.(X, y, Z) , S))
h.Jds(-(X, Z) , d.(mo«(X, y, Z) , S))

[BWl]
[BW2]

[BW3]

[BW4]

[BW5]

Precondições

Tão importante quanto descrever os efeitos ca.usados pela ocorrência de uma açã.o, é
estabelecer em que circimstâncías ela. pode ocorrer, ou seja., que precondições devem
estar satisfeitas para que a. açã.o possa- ser executada numa determinada situaçã.o.

; Por convenção, t.oda variável sem quant.ihcação explícit.a será considerada universal
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No cálculo de situações, as precondíções de uma ação são estabelecidas através de
sentenças da formaposs(a, a) +- Ao/ds(n'i, a)A- -.AAo/ds(z«, a), denominadas axiomas
de precoízdições, que estabelecem que é possa'ue/ executar a. ação a na situação o- se suas
precondições nl, . . -, n-. estão satisfeitas nessa situação. Por exemplo, os axiomas a
seguir descrevem as precondições para as ações stock, wnstack e made, respectivamente.

P«s(;t«k(X, }'') , S) +-

ho!ds(cZear(X), S) A o/ds(c/ear(}'), S) A Ao/ds(onfab/e(X), S) A X # }''

P«.(wn.t«k(.X, }''), S) +--

./ '('Z'«(X), S) A ADIA;(-(X, }''), S)

p«.(mo«.(X, }', Z) , S) +-
./(c/e«(X),S)AA.Jds(.Je«(Z),S),"- .J(-(X,}'),S)AX:# Z

[BW6]

[BW7]

[BW8]

Em IBW61, estabelecemos que um bloco X pode ser empilhado sobre outro y se
ambos estão livres e o primeiro deles está sobre a mesa. Em IBW7], estabelecemos que
um bloco X pode ser desempilhado de cima de outro bloco y se X está livre e está
posicionado em cima de y. Finalmente, em IBW8], estabelecemos que um bloco X
pode ser movido de cima de y para cima. de Z se tanto X quanto Z estão livres e X
está posicionado em cima de y. Note que as precondições X # y e X # Z, existentes
nos axiomas IBW6j e [BW8], respectivamente, servem para impedir que um bloco seja
posicionado em cima de si mesmo.

2.1.3 Persistência temporal

Para que a formalização de um mundo dinâmico seja útil, além de descrever o que muda,
precisamos descrever também aquilo que permanece inalterado. Por exemplo, sejam E
a conjunção dos axiomas de observação ]OBl]-]OB5], A a conjunção dos axiomas de efei-

to IBWiJ-IBWSI e si := do(move(c, a, ó), se) a situação que resulta quando o bloco c,(lue
estava sobre a, é movido para. cima do bloco b, conforme ilustrado na figura 2.2. Clara-

me«te, temos E A 6. f:: À./ds(ont«b/'('), 'o) e E A 6. 1:: ÀoZd.(on(c, ó), si). E«treta«to,

a.pesar do bloco a estar sobre a mesa na situação se, e da ação made(c, a, Z,) não alterar
esse fato na situação sl, não é possível demonstrar que E A zl 1: Ao/ds(ontaóZe(a), si).
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sit.unção inicial se execut.a made(c, a, b) sit.unção result.ante si

Figura 2.2: .4 situação si Tesa/Za da ezeczição da anão rnoue(c, a, b) na situação se

Os axiomas de efeito conseguem descrever as mudanças que resultam da execuçã.o
de uma ação, mas são inca.pa.zes de descrever aquilo que se mantém inalterado de uma
situação pa.ra. outra. Assim, pa.ra- capturar a persistência dos fluentes que não são
afetados por uma açã.o, precisamos ter azíomas de persistêncía4. Básica.mente, um
axioma de persistência esta.belece que um fluente @ vale numa situação do(a, a) se ele
vale na situação o e se a execução de a nessa situação é possível e não afeta. o seu
valor. Note que se a. execuçã.o de a em a nã.o for possível, entã.o não faz sentido falar
sobre a validade de é na situação resultante. Por exemplo, o axioma a seguir estabelece
que, se é possível executa.r a ação made numa determinada situação, entã.o, após a. sua
execução, todos os blocos que estavam sobre a mesa permanecerão sobre ela.

ADIA.(ont«ól.(}'), d.(m-.(X, y, .Z), S)) +-
p«s(«.oue(X, y, Z), S) A Aolds(«.[«ÓJe(}'') , S)

Agora, toma.ndo Z\' como Z\ acrescido desse novo axioma, Ênalmente, podemos de.
monstras que E .« A' f: Aolds(onfaóle(a), do(move(c, a, b), se)), conforme era esperado

Para garantir a. persistência temporal de todos os fluentes no mundo dos blocos,
precisamos dos seguintes axiomas de persistência temporal:

ho/d.(-(y, T'T') , d.(st-k(X, }'') , S)) +--
pois(stock(X, y), S) A Ao/ds(on(y, }l''), S)

.J ;(cl.«(}''), d.(;l-k(X, }''), S)) +-
poss(stacÊ(-X, }'), S) A .l (cle-(}'''), S), y :# }'''

'Também denominados aziornas de quadro (.fralne a=ioms)

[BW9]

[BWIO]
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ho/ds(-t«Z,/'(}'') , do(;t-A(X, }'') , S)) +-
poss(stacX;(X, }'"), S) A alas(onlaóZe(V), S) A }' #X

h«/d.(-(V'. }'T'') , do(wn.t-k(X, }''') , S)) +-
poss(%nsíack(X, }''), S) A. Ào/ds(on(}'', W) , S) A V' :# X

Ao/ds(c/'«(}'') , do(%nst-k(X, }'') , S)) +-
poss(unstack(X, }') , S) A Ao/ds(clear(V') , S)

/ ;(-t«ó/e(}''), do(unst-k(X, }'''), S)) <---

posa(un;l«k(X, }'') , S) A Ao/d.(«.[«b/.(}'') , S)

Ao/ds(on(y, H''), d.(«.«.(X, }'', Z), S)) +-
pos.(made(X, }', Z) , S) A A.Jds(om(}', W), S) ,'\ y # X

./(c/e«(}'), do(m«'(X, y, Z), S)) +-

pos.(«.o«.(X, }'', Z) , S) A Ao/ds(cl.-(V'), S) A }'' # .Z

A.Jds(.nZ«b/.(}') , d.(mo-(..K, y, Z) , S)) +-

pos.(mo«.(X, y, Z) , S) A A.Ids(ont«ble(1'') , S)

[BWll]

[BW12]

[BW13]

[BW14]

[BW15]

[BW16]

[BW17]

Axiomas de persistência representam apenas o óbvio e, por esse motivo, podem parecer
completamente dispensáveis. Entretanto, sem eles, o cálculo de situações não teria a
menor utilidade. Por outro lado, como veremos na próxima seção, é exatamente o uso
desses axiomas que torna os planejadores dedutivos tão ineficientes na prática.

2.2 Problemas na formalização de mundos dinâmicos

Três problemas que normalmente surgem quando tentamos formalizar ações num mun
do dinâmico são: o problema da qua/iWcação, o proa/ema da rabi»cação e o proa/ema
da persistências. Os dois primeiros estão relacionados à dificuldade de se estabelecer

de ma.negra precisa, respectivamente, as precondições e os efeitos das ações num mundo

complexo. O último deles, o problema da persistência, está relacionado à dificulda.de de

se estabelecer, parcimoniosamente, que propriedades persistem de uma situação para
outra, quando uma ação é executada. Note que, apesar de discutirmos esses proble-
mas dentro do contexto particular do cá.lculo de situações, a sua natureza universal
tra.nscende esse formalismo específico ]56].

Também conhecido como proa/ema do quadro (.fume proa/em).
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2.2.1 O problema da qualificação

O problema da quallPcação [41] surge porque é muito difícil, se não for praticamente
impossível, definir precisamente em que circunstâncias uma determinada ação pode ser
garanlidamenZe executada. Por exemplo, o axioma a seguir estabelece que o robe pode
pegar um bloco se sua. garra está vazia. e se esse bloco está livre.

pois(pickup(X) , S) +-- Aolds(Aandemzpty, S) A Ào/ds(c/ear(X), S)

Sem dúvida, essas precondições são necessárias pa-ra. que a ação pÍcküp(X) possa
ser executada. Entretanto, no mundo real, não podemos garantir que elas ta.mbém

sejam su$cienfes. Ainda. que a garra do robe esteja vazia e que o bloco X esteja. livre,
o robe não poderá. pega-lo se, por exemplo, a. sua garra estiver quebrada. ou se esse
bloco estiver colado na. mesa. Na. prática, o número de precondições necessárias para. a
execução de uma. ação pode ser extraordinariamente grande e mesmo que fosse possível
enumerar explicitamente cada uma. delas, computacionalmente, isso seria muito inefici-
ente. Então, a saída é selecionar apenas precondições realmente re/euanfes que, dentro

do contexto de discurso, possam ser consideradas, de fato, necessá.rias e suficientes.

2.2.2 O problema da ramificação

O problema da ramlWcação [20] está relacionado à dificu]dade que existe em se enu-
merar explicita.mente /odes os efeitos que a execuçã.o de uma determinada ação pode
causar num mundo suficientemente complexo. Por exemplo, na nossa axiomatização

para. o mundo dos blocos, os axiomas IBW41 e IBW5] estabelecem clear(y) e on(X, Z)
como sendo os únicos efeitos da açã.0 7noue(X, y, Z); entretanto, se o bloco X estiver
empoeirado, como conseqüência da execução dessa ação, a poeira sobre o bloco ta.mbém
será movida. Nesse caso, porém, como esse efeito colateral é irrelevante no contexto
considerado, podemos simplesmente ignora-lo, sem nenhum prejuízo. O problema. da
ramificação surge, de fato, apenas quando os efeitos colaterais de uma. ação são tão

importa.ntes quanto seus efeitos prima.rios. Por exemplo, suponha que um bloco X, que
estivesse apoiado diretamente sobre a mesa, pudesse ser empurrado de um local P para

outro local Q (i.e. pesa(X, P, Q)). Entã.o, conforme esta.belecido pelo a.xioma a. seguir,
o único efeito primário dessa. ação seria a. muda.nça. da posição horizontal do bloco X
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./(«t(X, Q), do(rasa(X, P, C?), S))

Entretanto, nem sempre esse seria o único efeito observado. Se houvesse outros
blocos em cima do bloco empurrado, então, como consequência da execução dessa
ação, estes outros blocos também seriam movidos. Nesse caso, porém, seria melhor
listar apenas os efeitos primários da ação e deixar que seus efeitos colaterais pudessem
ser inferidos como consequência lógica. desses efeitos primários e do conhecimento que

o agente tem sobre o seu mundo.

No cálculo de situações, efeitos colaterais são descritos através de sentenças deno-
minadas aziornas de restrição de estado. Diferentemente dos axiomas de efeito e de

persistência, que relacionam conhecimento em duas situações distintas (antes e depois
da execução de uma. açã.o), os axiomas de restrição de estado relacionam conhecimento
dentro de uma mesma situação. Por exemplo, o axioma de restrição de estado a seguir
estabelece que, numa determinada situação S, um bloco X está numa posição P, se ele
está sobre um outro bloco y que, por sua vez, está na posição P

.1

ho/ds(at(X, P) , S) +- Àolds(on(X, }'') , S) A Ao/ds(at(y, P) , S)

Assim, com esse axioma, quando um bloco for empurrado de um local para outro,
podemos inferir que aqueles blocos que estiverem sobre ele também o serão. E justa-
mente a proliferação descontrolada desse tipo de axioma, necessário para estabelecer
as consequências implícitas de uma ação, que dá origem ao problema da ramificação.

2.2.3 O problema da persistência

A /ei da inércia estabelece que, normalmente, as coisas tendem a permanecer no mes-
mo estado em que se encontram. De fato, quando uma ação é executada, o número
de propriedades do mundo que se mantêm fixas é muito maior do que o número de
propriedades que mudam. Consequentemente, em qualquer axiomatização descrevendo

um mundo não-trivial, o número de axiomas de persistência, que descrevem apenas
conhecimento de senso comum, tende a ser bem maior que o número de axiomas de

efeito, que realmente descrevem as ações do domínio. Por exemplo, na. nossa axiomati-
zação para. o mtmdo dos blocos, que é trivial, do total de 17 axiomas que temos, 9 são

a.xiomas de persistência(IBW9J-jBW17]).
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O proa/ema da persistência [43] surge exatamente da necessidade de se manter uma

enorme quantidade de axiomas para garantir que os fluentes que não são afetados pela
ocorrência de uma ação possam persistir no tempo, de uma situação para outra.

Para. termos uma. idéia sobre como cresce o número de axiomas de persistência,
vamos estender o domínio do mundo dos blocos com a adição de um novo fluente
coroar(X, C'), denotando que a cor de um bloco X é C', e de uma. nova. ação pa nt(X, C),
denotando o ato de pintar um bloco X com uma nova. cor C'- Então, supondo que
inicialmente todos os blocos sejam a.mis e que pintar um bloco seja sempre possível,
para comporta.r essa extensão, precisa.mos de um novo axioma. de observação, um novo
axioma de efeito e um novo axioma. de precondições:

h.!ds(c.l-,(X, b/ue) , se)

ho/ds(co/-,(X, C') , .Zo(paãn{(X, C') , S))
pois(paint(X, C') , S)

Evidentemente, a cor de um bloco não se altera. quando o movemos de um lugar
para outro; mas, sem axiomas de persistência esta.belecendo esse fato explicitamente,
não será possível, por exemplo, mostrar que o bloco c perma-necerá azul depois de ter
sido movido sobre o bloco b. Outro fato óbvio que deverá ser estabelecido por um
axioma de persistência é que a cor de um bloco não muda qua.ndo um outro bloco é
pintado. Mas isso ainda. nã.o é o suficiente. A adição da ação paint requer ta.mbém a
inclusão de três novos axiomas de persistência para os fluentes clear, onZab/e e on.

.l (col-,(y, T'T') , do('t«k(X, y) , S)) +-
P«.('t-k(X, }''), S) A A.Jds(c./-«(y, kt/) , S)

A./ds(c./-«(}', PT') , d.(unst«k(X, }'') , S)) +--
pois(wnstack(X, }'), S) A Aalds(colowr(y, W), S) .

h./ds(c.J-,(}', kP') , .Z.(.t«A(X, }'') , S)) +-
poss(mou'(X, y, Z) , S) A A.Jds(co/oar(}', H') , S)

./ ;(c./oa«(}', H''), d.(P«{nt(X, C), S)) +-

poss(paint(X, C'), S) ,''- Àolds(co/our(}', kr) , S) A }' :# X

./ ;(cZe«(}') , d.(p«ínt(X, C), S)) +-

poss(paÍnt(X, C') , S) A o/ds(c/ear(y) , S)

.Zd;(-t«bl.(}') , d.(P«{nt(X, C) , S)) +-

Y
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posa(paínl(X, C') , S) A Ao/ds(ontab/e(}') , S)

.J (-(}', kr) , d.(P«{nt(X, C') , S)) +--
pois(paint(X, C), S) A Ao/ds(on(V, kr), S) A W' # X

Como podemos observar, dos 26 axiomas necessários na formalização dessa nova

versão do mundo dos blocos6, 16 são axiomas de persistência. De modo geral, como
a maioria dos fluentes num domínio não são afetados pela execução de uma particular
ação, para cada ação considerada, haverá necessidade de um axioma de persistência
para cada. um dos fluentes do domínio. Sendo assim, num domínio com m ações e n
fluentes, haverá O(m x n) a.xiomas de persistência.

2.3 Uma solução para o problema da persistência

Como os axiomas de persistência representam apenas conhecimento de senso comum,
intuitivamente, temos a impressão de que poderíamos dispensa-los. O ideal seria termos
somente axiomas de efeito, supor que nenhuma mudança, ocorre além daquelas resultan
tes desses axiomas e, então, empregar um formalismo que pudesse derivar corretamente
as conseqüências esperadas. De fato, isso pode ser feito através de circunscrição.

2.3.1 Circunscrição

A idéia básica da circunscrição j41, 42, 38] é minimizar a extensão de um predicado, i.e.
limitar o conjunto de objetos para os quais ele deve ser verdadeiro. Por exemplo, seja
E := cle-(b) A cl.-(c) A -(c,«). CI,ramente, temos E f:: ./«,(b) e E F: cle«(c);
mas, devido à neutralidade da lógica clássica, na ausência de informação explícita,

não há como demonstrar E f: c/ear(a), nem E f:: nc/ear(a). Seja CincjE;c/ear] a
circunscrição de E minimiza.ndo a extensão do predicado c/ear, í.e torna.ndo-o falso

para. todos os objetos do universo de discurso, exceto para aqueles que a sentença E o

força a ser verdadeiro. Então, temos que CiKc]E; c/ear] f: --c/ear(a). De modo geral,
para esse exemplo, temos que CiKcjE; c/ear] f:: VXlc/ear(X) H (X = b v X = c)l.

'Excluindo-se os 5 axiomas de observação que descrevem a sit.unção inicial
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Para uma definição mais formal de circunscrição, vamos usar a seguinte notação
sejam pi, p2 predicados n-brios e F uma tupla de n variáveis distintas, então:

' pi = p2 abrevia VF(pi(1) H p2(E));

. pi $ p2 abrevia VF(pi(a) --} pz(E));

' pi < p2 abrevia (pl É p2) A --(pl = p2)

Definição 2.1 -4 circunscrição de @ mzínimázando p, escMfa como CíKc]Ó;p], (Í a

./õ,m«I' é A --ac21é(Q) A Q < p], -de é(C?) é « .M,m«/. .ófid« pe/. «ó;ül«{çã. d

loja ocorrência de p em é por C?. []

De acordo com essa. definição, a circunscriçã.o da sentença. é minimizando o pre-
dicado p deve satisfazer @, mais a exigência de que a extensão de p seja tã.o pequena.
quanto @(C2) permite que ela seja. Note que sempre que uma. nova fórmula é conectada.
a é, uma fórmula correspondente também é conectada a Ó(C?), que está dentro da. pa.rte
quantificada. existencialmente na circunscrição. Isso garante que todas as consequências
[ógicas da. sentença original seja.m ma.ntidas após a. circunscrição.

Por exemplo, considere novamente E := clear(ó) A c/ear(c) A on(c, a). Claramente,
temos CliKc]E; on] f:: =on(ó, d). Entreta.nto, uma vez disponível a informação de que o
bloco b está realmente sobre o bloco d, a conclusão =on(b, d) deverá ser descartado, ou

seja, CIRc]EAon(b, d); 07z] F: =on(b, d). Sendo assim, podemos dizer que a. circunscrição
implica em um tipo de raciocínio não-monotõníco que nos permite chega.r a conclusões
razoáveis, na. ausência de informação em contrário, mas que não sejam estritamente
garantidas pelos fatos estabelecidos. Uma. futura adição de informação poderá descartar
tais conclusões, sem no entanto causar inconsistência.

2.3.2 Cálculo de situações circunscritivo

Inspirado na lei da inércia, /l/cCartÁg/ propôs a. conjectura de que "uín ./Zuerzfe não muda,
a merzos que ocorra um evento que o a/ete" [41, 56]. Essa conjectura, junta.mente com
a. circunscrição, é a. base pa.ra. a. soluça.o do problema da. persistência encontrado na

formalização de mundos dinâmicos.
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Para resolver o problema da persistência no cálculo de situações, usando circuns-
crição, precisamos substituir todos os axiomas de persistência por um único axioma
genérico, independente de domínio, denominado axioma de persistência un tlersa/. Es-
se axioma, que corresponde diretamente à conjectura de i14cC'arlAg/, estabelece que os

fluentes persistem, a menos que sejam afetados pela execução de uma ação.

ho/ds(F', do(.,'l, S)) +- posa(.A, S) A holds(r', S) A =a//ecos(.,'i, F')

Assim, uma vez especificado que ações afetam que üuetltes do domínios (raide tabela
2.4 página 26), a circunscrição da axiomatização, rninimízando o predicado a//ecos,
nos permitirá deduzir quais são os fluentes que não são afetados por uma determinada
ação e que, portanto, devem persistir na situação resultante da execução dessa ação.

2.4 Planejamento dedutivo no cálculo de situações

Uma das principais características do cálculo de situações é que um termo designando
uma situação carrega informações sobre o histórico do mundo. Por exemplo, o termo
do(stock(c, b), do(%nstacÊ(c, a), se)) denota a situação que seria atingida se, a partir
da situação inicial se, desempilhássemos o bloco c de cima de a e, em seguida, o em-
pilhássemos sobre o bloco b. Reciprocamente, dada uma situação qualquer, podemos
obter uma nova situação simplesmente executando uma seqüência de ações (plano) a
partir dela. Esse isomorfismo tão natural entre situações e planos é que torna o cálculo
de situações apropriado para resolver problemas de planejamento.

Usando o cálculo de situações, a tarefa de planejamento pode ser vista como sendo,
essencialmente, um problema de dedução. De fato, essa abordagem lógica possibilita
uma estreita correspondência entre especlPcação e imp/emenfação. Como veremos na

subseção 2.4.3, os mesmos axiomas usados na especificação de um problema de plane-
jamento servem de base para implementação de um planejador capaz de soluciona-lo.

7Na verdade essas informações poderiam ser compiladas, aut.omat.icament.e, a pari.ir dos axiomas de
efeit.o que fazem part.e da axiomat.ização do domínio.
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2.4.1 0 método de Green

Definição 2.2 Um problema de p/arzelamento rzurn defermínado domínio é de$nido

por üma tup/a da /orrna <.4,iZ, Ç>, onde .4 é Hirta descrição das anões do agente nesse
domínio, .l: é uma descrição du situação inicial do mundo desse agente e Ç é umü
descrição da sua meia. []

Conforme Green [23, 21] mostrou, dada a especificação ]ógica de um prob]ema. de
planejamento, uma. soluça.o para ele pode ser obtida através da. prova. de um teorema.
Por exemplo, suponha. que a. nossa meta seja. atingir uma. situação no mundo dos blocos
em que o bloco c esteja sobre o bloco b. Então, esse problema. pode ser especificado da.
seguinte ma.negra.:

e .4: a conjunção dos axiomas [BWl[-IBW17], que descrevem as ações do domínio;
8 Z: a conjunção dos axiomas ]OBlj-jOB5], que descrevem a situação inicial;
. g: a. sentença (]S)Aolds(on(c, b), S), que descreve a. meta. de planeja.mento.

Observe que a sentença (]S)holds(on(c, b), S) é, na verdade, uma. conjectura. de

que existe uma. situação S em que a. meta. de planejamento on(c, b) pode ser satisfeita.
Então, se uma prova construtiva para essa. conjectura instanciar a. variável S a uma
situação do(a«, do(. . ., do(al, se))), a seqüência de ações <ai, . . . , c-«> correspondente,
claramente, poderá ser uma solução para. o nosso problema. de planejamento.

Note porém que, sintaticamente, não há qualquer restrição quanto às ações que
compõem uma situação e, sendo assim, é possível termos uma. situação cuja sequência
de ações correspondente não seja executável no mundo real. Por exemplo, a. par-
tir dos axiomas de efeito [BWl[ e [BW5] podemos derivar, respectivamente, as sen

te«ça' ./ '(-(', Z,), d.(;t«k(c, b), 'o)) e A./d;(-(c, b), d.(m«.(', «, b), .o)). E«tão,

do(sÉack(c, b), se) e do(made(c, a, b) , se) são d uas das possíveis instanciações que, através

de uma. prova construtiva, poderíamos obter para a variável S em (3S)holds(on(c, b), S).
Porém, de acordo com o axioma de precondições [BW61, não é possível executar a ação

stock(c, b) na situação se e, sendo assim, apenas a situaçã.o do(made(c, a, b), se) poderia.
ser tomada. como uma se/ração para. o nosso problema de planejamento.

De fato, uma condiçã.o necessária. pa.ra que uma. situaçã.o possa ser uma. solução para.

um problema. de planejamento é que ela seja. ea;ecufáue/. Por definição, uma. situação
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a é executável se é se ou, então, se é da forma do(cl, a'), as precondições da ação a
estão satisfeitas na situação a' e essa situação é também executável. Os axiomas de

ezeculabilidade a. seguir expressam essa definição:

.,..(..)
e«ec(do(..'!, S)) <--- po.s(Á, S) A ezec(S)

Agora, podemos então deÊnir a tarefa de planejamento da seguinte forma

Definição 2.3 Seja <H,Z, Ç> ?1.m problema de planiyamenlo. #nlão, a iate/a de p/ane-
.famen]o consiste e« orou« que .4/\Z f: (]S) .ezec(S)Ag(S). Se a prova ./br construZiua,
a instanciação obtida para S será uma saEução para o problema de ptanejamento. Q

Uma das vantagens desse método proposto por Greerz é que ele pode ser imple-
mentado diretamente como um programa lógico. Além disso, esse método é correio,
i.e. produz apenas soluções corretas para os problemas de planejamento, e também
completo, {.e. encontra uma solução sempre que há uma]1, 21].

2.4.2 Programação em lógica

Programação em lógica é uma teoria baseada em lógica de predicados de primeira or-
dem, com sintaxe e semântica. definidas de modo usual. Para maior clareza., entretanto,

empregaremos a terminologia e notação própria desse formalismo [1].

Uma corzsfante, /unção ou predicado é uma sequência alfanumérica iniciando com
minúscula e uma uariáue! é uma sequência. alfanumérica iniciando com maiúscula. Um
termo é uma constante, uma variável ou umafunção seguidade uma lista de termos. Um

álamo é um predicado seguido de uma lista de termos. Um Jiiera/ é um átomo (/{leraZ
posiííuo) ou a negação de um átomo (Zílera/ negativo). Uma c/áusü/a é uma sentença da
forma étV . . .Vé., onde cada. éi é um literal. Uma cZáusu/a de /7orn é uma cláusula

com no máximo um literal positivo. Uma cZáusu/a de$n da é uma cláusula, de Horn
com exatamerlte um literal positivo. Cláusulas definidas são normalmente escritas como

a +' /31, . . -,/3.l nesse caso, dizemos que Q é a cabeça e /ii, . . ., P, formam o corpo da

clá.usula. Uma c/áusu/a unitária ou /ato, escrita. como a +--, é urna cláusula deânida que

nã.o coiJtém literais negativos. Uma cláusula oójeZiua ou conslz/la é uma cláusula. sem
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literais positivos, escrita como +- PI, . . .,#«. E, finalmente, a cláusula vazia, escrita
como +--, é a. cláusula sem literais, interpretada como uma. contradiçã.o.

Há dois significados pa.ra uma cláusula da forma a +- Pi , ,P.

e dec/araZiuo; cr é verdade se PI, . . . , P. também são verdade

e procedímental; para. solucionar cv, solucione /3i , . . . , /3..

Dentre eles, é o significado procedimental que permite que a. lógica formal seja. usa-
da, como uma. linguagem de programação, distinguindo, assim, a lógica de predicados
clássica. da progra.mação em lógica.

SLD-R,esoluçao e SLDNF-R,esoluçao

Um programa /ógico é um conjunto ílnito e não vazio de cláusulas definidas, através do
qual podemos realizar computações combinando dois mecanismos básicos: unl#cação
e resolução [51]. Essa forma. de computação é, na verdade, um método específico de
prova de teoremas, considerado carreto e completo [1, 10].

Formalmente, uma substituição é um mapeamento finito de variáveis em termos,
denotado por 0 :- {XI/[t, . . . , X./t.l}, onde Xi , . . . , X. sã.o variáveis distintas e cada

X{ é distinto de ti, para á - l, . ..,n. Substituições são aplicáveis a expressões da.
linguagem, ou seja., termos, átomos e cláusulas. Se E é uma expressão, então .EO
denota a. expressa.o que se obtém substituindo-se, simultaneamente, cada ocorrência de

Xi em E pelo termo ti correspondente, de acordo com 0. Dizemos que a expressão EO
é uma. inst(ideia de E. Uma cláusula Ci é uma tiaríanfe de uma cláusula (J2 se existem

substituições Ot e 02 tais que C'iOt é idêntico a C'2 e C202 é idêntico a C'i . Essencialmente,
uma variante de uma cláusula é essa. mesma. cláusula com algumas de suas variáveis
renomeadas. Dois átomos .4i e ,42 são uni cáueis se existe uma substituição 0 tal que
.4l0 é idêntico a. .420; nesse caso, dizemos que 0 é um uniWcczdor para esses átomos. Um
unificador 01 é um unlWcador mais gera/ (u.m.g.) para .41 e ,42 se para todo unificador
02 de ..41 e .42 existe uma substituição 0 tal que .4iOt0 é idêntico a. ,4l#2.

Seja P um programa lógico. Sejam Go := +- al,- . .,a. uma cláusula objetivo

e Uo := a +- /3i, . . .,P. uma variante de uma. das cláusulas de P, sem variáveis em

comum com Go. Suponha que, para algum á, os átomos ai em Go e a em Uo sejam
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unificáveis com um u.m.g. 0. Então, podemos resolver essas duas cláusulas e obter

a cláusula Gi :=(+- at,...,ai-],#:,...,Pn,'-i+l,.. .,ak)0 como «saiu.nte. Nesse

caso, dizemos que aá é o /{teraJ se/ecionado da cláusula objetivo. lterando esse passo,

ou seja, repetindo o processo com a resolvente Gi e uma nova variante V] de uma das
cláusulas do programa P, obtemos uma seqüência de resolventes chamada derivação.

Uma SLD-reste/ução8 é uma derivação maximal. Se uma tal derivaçã.o termina com a

cláusula vazia, temos então uma Si,D-re/utação. Por exemplo, a tabela 2.3 mostra uma
SLn-re:ralação para a cláusula objetivo {--- holds(ontable(c) , S), e:cec(S) , a partir do pro-
grama composto pelas cláusulas definidas Pi ,. . . ,PZ. Nessa refutação, uma anotação

"7%, 0" à direita de uma cláusula objetivo G{ indica que essa cláusula é uma. resolvente
entre a, cláusula Gi-l e uma variante da cláusula 1%, com u.m.g. 0 (os literais seleciona-
dos para resoluçã.o estão em negrito). Observe que, compondo todos os u.m.g.'s usados
nessa refutação, obtemos S/do(%nstack(c, a), se). Essa instanciação, sintetizada como
efeito colateral da prova do teorema., é justamente um plano executável para atingir
uma situação onde o bloco c está sobre a mesa.

bola'(c/.-(c), se) +-
./ (ont.b/.(a),se) +-

.l (-(c, .), «) +-

.l(ont«ó/.(X), d.(u«stock(X, y), S)) +-
poss(unstacA(X, y), S) {-- Ao/ds(clear(X), S), Ao/ds(on
.-..(.o) +-
e=ec(do(-A, S)) +- pois(Á, S), e=.c(S)

+- holds(ontable(c) , S), .zec(S)
e- exec(do(unstack(c, YI), SZ))
{-- p'ss(unstack(c, Y:), S,) , .«.c(S,)
+-. l:oms(clea:'(c) , SS) , hold.(o«(c, y3), S;) , e«e.(S;)
+-. hold;(on(c, Y,), ;o), e,e.(se)
+- --(se)

(X, }'' ) , S) 7';

Go
. {Xi/c, S/d.(unst«cÊ(Xi , yl), Si) }

7',, {,'12/«-Í«A(c, y) , St/S,}
7's, {X3/c, yi/y3 , S2/Sa}

7'i , {S;/;o}
7'3, {y3/a}

7'õ ,{ }

Tabela 2.3 Um exemplo de SLI)-re.ralação

* Linear resolution tuith Selection tule on De$nite clauses
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Se literais negativos são permitidos no corpo das cláusulas, então a derivaçã.o é
denominada SLONF-Teso/açãoo. Nesse tipo de derivação, quando o literal selecionado é

positivo, para. se obter a resolvente, procedemos da mesma fol-ma que na SLD-resoluçã.o;
quando é negativo, digamos -.a, usamos a seguinte regra para obter a. resolvente:

e =a é bem sucedido se e somente se a falha íinitamente.

e =a falha ânitamente se e somente se a é bem sucedido

Quando =a é bem sucedido, ele é removido da. clá.usula objetivo; quando falha, a. deri-
vação é interrompida. Essa regra, denominada negação por /a/Aa, é correta e completa

com relação ao modelo de como/etamerzto de CJark de progra-mas lógicos [1, 10].

2.4.3 Um planejador dedutivo em Prol.oc

Prol,oa (Programming in Logic) [11, 58] é um sistema de prova. automá.teca de teo
remam, baseado em SLONP-refutação, com as seguintes restrições:

e seleciona. sempre o primeiro átomo à esquerda. na cláusula objetivo para. resolver
com a cabeça de uma cláusula do programa;

e escolhe as cláusulas do programa na ordem em que elas são escritas, da. primeira
para a última, e emprega uma estratégia de busca em profundidade.

A estratégia de busca em pro/undidade é eficiente tanto em termos de tempo qua-nto

de espaço; porém, não é completa. Consequentemente, o PKOLOG nã.o gera.nte en-
contrar uma refutação para uma determinada cláusula objetivo, mesmo que uma tal
refutação exista. Por outro lado, a estratégia de busca em /arguta é completa, mas é

também muito ineficiente em termos de espaço. Assim, uma alternativa. melhor, seria
utilizar busca em pr(2/arzdidade iZeratiua, que é quase tã.o eficiente qua.nto busca em pro-
fundidade e completa como a- busca em largura. [53]. Especialmente em planejamento,

a busca em profundidade iterativa. tem ainda a vantagem de gera.ntir que o primeiro
plano encontrado seja máximo, i.e. um plano com o menor número de passos possível.

9 Stn with Negation as Failure
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A estratégia de busca em profundidade iterativo para o cálculo de situações pode
ser facilmente implementada em Prol,oo através das seguintes cláusulas:

(1) pIaR(sO)

(2) plan(do(A,S)) :-- plan(S)

Usando essas cláusulas, e a capacidade de retrocesso automático do PKOLOG, po-
demos forçar o sistema a. considerar uma sequência infinita de pla.nos, de tamanhos
crescentes, conforme ilustrado na figura 2.3.

?-- plan ( S)

1, S/sO.,/ "\2, S/do (.ÀI, SI)

?- plan(SI)

1, SI/sO .2 . SI/do (À2 , S2)

plan(S2)

1, S2/sO,,/ '\2, S2/do (A3, S3)
S = do(AI, sO)

S = do (AI , do (A2 , sO ) )

Figura. 2.3: BTlsca em pro/undidade i erafáua

Outro aspecto interessante que deve ser ressalvado é que o mecanismo de negação
por falha do PKOLoc possibilita um tipo de raciocínio não-monotânico, através do
qual é possível implementar um cálculo de situações circunscritivo. Assim, conforme
vimos na subseção 2.3.2, em vez dos numerosos axiomas de persistência específicos do

domínio, podemos usar um único axioma de persistência universal.

A tabela 2.4 mostra o código PROLOG que implemente um planeja.dor para o mundo

dos blocos, diretamente a pa.ruir de sua especificação formal. Nesse código, o predicado

p/an é o único tipo de controle que exercemos no planejador, sendo que as demais
cláusulas correspondem exatamente à sua especificação lógica no cá.lculo de situações.
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% situação inicial
holds(c].ear(b),sO).
holds(clear(c),sO).
holds(ontable(a),sO)
holds(ontable(b),sO)
holds(on(c,a),sO).

Z axi.amas de efeito
holds(on(X,Y) ,do(stock(X,Y) ,S)) .

hoJ-ds(clear(Y) , do(unstack(X,Y) ,S) )

holds(ontable(X) , do(unstack(X,Y) ,S) )

hoJ-ds(cl-ear(Y) ,do(move(X,Y,Z) ,S)) .

holds(on(X,Z) ,do(move(X,Y,Z) ,S)) .

% axiomas de precondições
pois(stack(X,Y),S) :-

holds(ontable(X) ,S), holds(clear(X) ,S) , holds(clear(Y),S), X\=Y
pois (unstack(X,Y) ,S) :--

holds(clear(X) ,S) , holds(on(X,Y) ,S)

pois(move(X,Y,Z) ,S) :--

holds(clear(X),S), holds(clear(Z) ,S), holds(on(X,Y),S), X\=Z.

% axioma de persistência universal
holds(F,do(A,S)) :-

poss(A,S) , bolas(F,S), not affects(A,F)

affects(stock(X,Y),clear(Y)).
affects(stock(X,Y) , ontable(X) )

affects(unstack(X,Y) , on(X,Y)) .

affects(move(X,Y,Z),on(X,Y)).
a:ffects(move(X,Y,Z) , c].ear(Z) )

% implemente busca em profundidade iterativa
plan(sO).
plan(do(A,S)) :- plan(S).

% verifica executabilidade do plano
exec(sO).
exec(do(A,S)) :- poss(A,S), exec(S)

Tabela Um sistema de ptaTiejamenl.o para o m-findo dos blocos em PKOLoc
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Agora, usando os predicados pZan e ezec, podemos implementar um procedimen

to que enumera sistematicamente todos os planos executáveis no mundo dos blocos,
conforme mostra a tabela 2.5.

l
S
S

S
S

S

S
S

S
S
S
S
S

S

S

S

S

?- plan(S), exec(S)

= do(stock(b, c) , sO)
= do(unstack(c,a),sO)
= do(move(c , a, b) ,sO) ;

= do(stack(c,a) ,do(unstack(c,a) ,sO))
= do(stack(c,b) ,do(unstack(c,a) ,sO))
= do(stack(a,b) ,do(unstack(c,a) ,sO))
= do(stock(a,c) ,do(unstack(c,a) ,sO))
= do(stack(b,a) ,do(unstack(c,a) ,sO))
= do(stack(b,c) ,do(unstack(c,a) ,sO))
= do(stack(a,c) ,do(move(c,a,b) ,sO)) ;

= do(unstack(b,c),do(stock(b,c),sO)) ;

= do(unstack(c,b) ,do(move(c,a,b),sO))
= do(move(c,b,a) ,do(nove(c,a,b),sO))
= do(stock(b,c) ,do(unstack(b,c) ,do(stock(b,c) ,sO)))
= do(stock(c,b) ,do(unstack(c,b) ,do(move(c,a,b) ,sO)))

sO

Tabela 2.5: Enumeração de p/anos ezecufáue s

De fato, {S l p/an(S) A ezec(S)} é o conjunto de todas as situações que podem ser
atingidas através de sequências de ações executáveis, a partir da situação se. Adernais,

se Ó é a meta num determinado problema de planejamento, então {S l p/an(S) A
ezec(S) A Ao/ds(é, S)} é o conjunto de todas as soluções possíveis para esse problema.
Assim, em termos procedimentaís, é como se {S l p/an(S) A ezec(S)} fosse o conjunto
de todos os nós da árvore de busca para o problema considerado e Ao/ds(é, S) fosse
a função capaz de identificar aqueles nós que representam situações onde a meta de
planejamento é satisfeita.

A tabela 2.6 mostra. alguns exemplos de consultas que podem ser feitas ao sistema.
de planeja.mento lógico obtido para o mundo dos blocos:
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e Em (1), a meta. é atingir uma situação em que o bloco a esteja sobre c

e Em (2), a meta é atingir uma situaçã.o em que o bloco a esteja sobre ó e esse, por

sua vez, esteja sobre c. Esse problema, conhecido como anima/áa de Sussman, é
um exemplo de típico de c07z#ito de submefas: se a é empilha.do sobre b, então ó

não pode mais ser empilhado sobre c; por outro lado, se b é empilhado sobre c,
que está sobre a, esse último não pode mais ser empilhado sobre b.

. Em(3), a. meta é atingir uma. situação em que haja uma pilha com(pelo menos)
três blocos. O interessante é que essa. meta não especifica que blocos.

e Finalmente, em (4), verificamos que fluentes valem na. situação resulta.nte da.
execução da sequência de ações <%nstacX;(c, a), stacÊ(b, c), slacX;(a, b)>. Esse tipo
de problema. é conhecido como pr(#eçãa lernporal.

1 ?-
s :

Yes

2 ?-
s :
Yes

3 ?
s =

x :
Y :
z :
Yes

4 ?-
F :
F :
F :
F :

pl-an(S), exec(S), holds(on(a,c),S).
do(stock(a,c), do(unstack(c,a), sO))

plan(S), exec(S), holds(on(a,b),S), holds(on(b,c),S)
do(stack(a,b), do(stock(b,c), do(unstack(c,a), sO)))

- plan(S), exec(S) , holds(on(X,Y),S), holds(on(Y,Z),S)
do(stock(b , c) , sO) ) )

b
C

a

hoJ-ds(F,do(stock(a,b) ,do(stock(b,c) ,do(unstack(c,a) ,sO))) )

on(a, b)
on(b, c) ;

clear(a) ;

ontable(c)

Tabela. 2.6: Ezemp/os de corzstz/ as ao sisferna de p/arz(lamento em PKOLOG
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2.5 Considerações anais

Nesse capítulo, introduzimos um formalismo especialmente criado para modelagem de
mundos dinâmicos o cálczz/o de situações e mostramos como podemos utiliza-lo para
representar ações e raciocinar sobre seus efeitos. Em seguida, discutimos os problemas
que surgem quando tentamos formalizar mundos dinâmicos, especialmente o problema
da persistência, e as dificuldades que esses problemas impõem a um sistema. de plane-
ja.mento dedutivo. Finalmente, mostramos que, usando prova automática de teoremas,
um sistema de planejamento pode ser implementado direta.mente a partir de sua espe-

cificação lógica em cálculo de situações. Isso, sem dúvida, é uma grande va.ntagem na
abordagem lógica de planejamento.

No próximo capítulo, como uma alternativa ao cálculo de situações, introduziremos
o STnips, cuja principal vantagem é eliminar a necessidade de axiomas de persistência

temporal e permitir, assim, um acréscimo de eficiência computacional. Então, com base
nessa nova representaçã.o de ações, apresentaremos uma visão geral de planejamento
clássico em Inteligência Artificial, segundo a abordagem algorítmica..
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Capítulo 3

Planejamento algorítmico

Quem quiser alcançar uln objetivo distante
tem qlte ater muitos passos curtos.

Helmut Schmidt

Economist.a e Político

3.1 A representação STRIPS

A representação STnips (STa.7i/ord ResearcA InstituZe P roó/em S oluer) foi proposta por
FÍÉes e /Vilsson [18], no início da década de 1970, como uma alternativa ao cá]cu]o de

situações. Desde então, essa representação tem sido amplamente utilizada na descrição
de ações nos sistemas de planejamento desenvolvidos dentro da abordagem algorítmica.

Originalmente, a. representação STniPS permitia que estados e ações fossem descri-
tos através de fórmu]as a.rbitrárias da lógica de predicados de primeira ordem. Essa
generalidade, entretanto, impossibilitou que uma semântica clara e precisa fosse esta-

belecida para essa representação. Em decorrência desse fato, várias restrições foram

feitas quanto às fórmulas que poderiam ser usadas corretamente nessa representação
[37]. Com essas restrições, a versão proposiciona] do SvKiPS, na. qua] apenas fórmulas
atómicas livres de va.Fiáveis são permitidas, passou a ser a representação de ações mais
comuínente empregada. dentro da abordagem algorítmica de planejamento.

31
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3.1.1 Estados e ações

Em STKiPS, um estado é representado por um conjunto de átomos que denotam as

propriedades que valem no mundo e uma anão é representada. por um operador que
transforma um determinado estado em outro, através da. adição ou remoção de átomos
no conjunto que representa esse esta.do.

Um operador a é definido por um conjunto de precondições, pre(cv), i.e. átomos
denotando propriedades do mundo que devem valer para que a. ação a possa ser execu-

tada., e por um conjunto de poscondições, pos(a), í.e. literais denotando propriedades
do mundo que passam a. valer, ou que deixam de valer, como conseqüêncía. da. execuçã.o
da ação a. Por exemplo, considera.ndo ainda. o domínio do mundo dos blocos introduzi-

do no capítulo a.ulterior (página 7), o operador made(c, a, b), definido a. seguir, descreve
a. ação de mover o bloco c, de cima. de a, para. cima. do bloco b.

.p«(-t : m-.(c, «, b),

P,.: {cZ«,(c), cJ.-(b), on(c, «)},

P«:lcJ«,('),-(c,Z,), -(b), «)})

Uma suposição implícita. na representação STniPS é que o conjunto pos(a) repre-
senta explicitamente lodos os efeitos da. ação a. Esse conjunto pode ser particionado

em dois subconjuntos disjuntor, add(a) e deZ(a), correndo átomos que denotam, res-
pectiva.mente, os efeitos positivos e negativos da ação cv. Assim, uma forma alternativa

bastante comum para o operador made(c, a, b) seria a seguinte:

.p«(«t : m-e(c, «, b),

p,.: {cl.«(.), c/e«(Z,), o«(c, «)},

«dd : {cle-(«), -(c, b)},

de/ : {c/e«(b), -(c, ')})

Dizemos que uma. ação a é ap/icáueJ a um estado E se e somente se pre(a) Ç E,
ou seja, se suas precondições são satisfeitas nesse estado. Por exemplo, seja EBW :=

{./.«(ó), 'Je«(c), «.É«ó/.(«), ont«b/'(b), on(., «)} o conj««to q«e repr"'"ta o estado
inicial para o mundo dos blocos. Então, como pre(made(c, a,b)) Ç Eaw, segue que
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made(c, a, b) é aplicável ao estado EBW. Se u ma ação a é aplicável a um determinado es-
tado E, então o estado resta/[anle de sua. aplicação a esse estado é representado pejo con-

junto E--deZ(a)+add(cr). Por exemplo, o estado resultante da aplicação de made(c, a, ó)
a EBW é {cZear(a), c/e«(c), ont«Z,Je(a), ont«b/e(Z,), on(c, b)}. Note que, como o conju«-
to del(made(c, a, b)) representa lodos os efeitos negativos da ação made(c, a, b), todas
as propriedades que valem em EBW e não são afetadas pela execução dessa ação (e.g.
c/ea,(c), .nt«b/.(a) e ont«ó/e(b)) continuam vale«do «o estado resultante. É por iss'
que em STRIPS não temos necessidade dos axiomas de persistência temporal.

Indutivamente, podemos definir o estado res(E, n'), resultante da aplicação de uma
seqüência de ações n- :=<ai,. .., a.> a um estado E, da seguinte maneira:

1.) ,«(x, <>) = x,
(b) r«(E,<ai,...,a«>) = ,«(E,<ai,. . .,a«-i>) d./(a«)+«dd(a.),

com a. exigência de que cada ação ai seja aplicável ao estado res(E, <ai, - - .,cvÍ-->),
, 7z. Caso contrário, o estado resultante é indefinido.

"t)'

pa.ra { :: l,

Outra suposiçã.o importante que fica implícita na representação SvKiPS é que o
estado inicial do mundo é sempre completamente definido e, de acordo com a Aápólese

do mundo /ecAado [501, a ausência de um átomo na descrição desse estado implica que,
inicialmente, a sua negaça.o é verdadeira. Essa suposição, juntamente com aquela de que
toda mudança causada por uma ação é explicitamente descrita na sua representação,
garante que um estado resultante seja também completamente definido.

3.1.2 Problemas e planos

])efinição 3.1 t/m praz)/ema de p/ane/cimento ern STRIPS é di:#nído por uma tap/a

<.4,.[, Ç>, onde .4 é um congun]o de operadores g e descrever/z as anões do dorrzíhio, Z
é um conjunto de átomos que descrevem o estado inicia! e Ç é um conjunto de átomos
que descrevem a meia de p/anejamenfo. a

Diferentemente do estado inicial, que é completamente definido pelo conjunto Z,
um estado ./ina/ ou estado rrzeZa é apenas parcialmente definido pelo conjunto Ç. Por

exemplo, se temos um problema de planejamento onde Ç := {onfab/e(a)}, então qual-
quer estado onde o bloco a esteja sobre a. mesa é um estado meta para. esse problema,
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independentemente da configuração dos demais blocos existentes. De fato, enquanto o
conjunto Z especifica um único estado, o conjunto Ç representa um conjunto de estados.

Definição 3.2 Sejam <.4,Z,Ç> am proa/ema de p/anejamenZo em STKiPS e n' uma
seqiiência de ações, onde cada ação é uma instância de um dos operadores especi$cüdos

.m .4. 0i««.« q- «' é u«.« -/"Çã. P"« . P«b/.m« (.4,Z, Ç> « . ,Ó « Ç Ç «.(Z, «'),

ou seja, se ea;ecutando T a partir do estado inicia! Z atingimos um estado anal: onde
a conjunção dos álamos ern g é salas/cita. n

3.1.3 Complexidade dos problemas de planejamento

A dificuldade de um problema de planejamento depende, essencialmente, de como os

operadores do domínio, necessários pa.ra atingir as diferentes submetas do problema,
interagem entre si. De acordo com a taxonomia introduzida. por -K'ory [31], um conjunto
de submetes (ou problema de planejamento) pode ser classificado como:

e ndependenfe, se cada operador atinge uma única submete e não remove precon
dições de nenhum outro operador do domínio. Uma propriedade importante de
submetas independentes, que segue da. de$nição, é que uma. soluça.o ótima global
pode ser obtida. pela simples concatenação de soluções ótimas para- submetas in
dividuais, em qualquer ordem. Solucionar uma única submete independente pode
não ser trivial, mas a complexidade de problemas com submetas independentes
cresce apenas linearmente, em função do número de submetas no problema.

e seria/ázáuel, se existe uma. permutação das submetas na qual elas podem ser re-
solvidas, seqüencialmente, sem que nenhuma submeta. já atingida. nessa ordem
seja. violada. Se as submetas são resolvidas na ordem correra, a complexidade

de problemas com submetas serializáveis é linear com relação ao número de sub-.
metas. Caso contrário, submetas serializáveis podem levar a uma complexidade
exponencial, já que resolvê-las numa ordem errada. pode requerer que uma mesma
submete seja estabelecida e violada. um número exponencial de vezes.

e não-soma/ázáoel, se submetes previamente estabelecidas devem ser necessariamen-

te violadas a lim de que algum progresso seja feito em direçã.o à meta prin
cipal, qualquer que seja. a ordem considerada. Problemas com submetas não-
serializáveis têm complexidade exponencial.
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Percebendo que a classe de problemas serializáveis englobava uma variedade de
problemas de complexidades muito diferentes, .Barref 8 1,b'e/d [3] propuseram que e]a

fosse refinada em duas outras subclasses. Assim, segundo eles, um conjunto de submetes
serializável pode ser classificado como:

e trio a/mente seria/izáue/, se as submetas podem ser tratadas em qualquer ordem,
sem que nunca uma submete previamente estabelecida seja violadas

e !aóoríosamenle serie /ízáue/, se existe uma ordem serializável, mas pelo menos uma

fração das permutações de submetas não podem ser resolvidas seqüencialmente,
sem possivelmente violar uma submete já estabelecida. \

\

NSe um problema é trivialmente serializável, a combinaçã.o das soluções pa.ra suas
submetas não causa qualquer tipo de dificuldade adicional, que não seja encontrada
apenas examina.ndo-se cada submete individua]mente. Por outro lado, se um problema

é laboriosamente serializável, combinar as soluções para as submetas individuais causa
novas dificuldades, a despeito do fato dessas submetas serem ou não triviais.

Essa. classificação de problemas será útil no capítulo 5 Resultados ezperimerzíais,
onde uma série de experimentou realizados com domínios de diferentes complexidades
serão apresentados e analisados.

3.2 Planejamento como busca no espaço de estados

Como vimos na seção 1.2, o espaço de estados de um mundo pode ser modelado por
um grato cujos nós representam os possíveis estados desse mundo e cujas arestas re-
presenta.m as ações que transformam um estado em outro. Nesse caso, a tarefa de

planejamento consiste na busca de uma seqüência de ações que definem, nesse gri-
fo, um caminho que leva do estado inicial até um estado meta. Claramente, uma tal
sequência de ações será uma solução para o problema de planejamento considerado. Por

exemplo, a figura 3.1 representa o espa-ço de estados pa.ra o nosso exemplo do mundo
dos blocos. Observe que, nessa figura, o caminho destacado representa uma solução
minimal pa.ra o problema. conhecido como 47zorna/{a de Sussmarz [45].

'Note que essa definição é menos restritiva que aquela para problemas independent.es. Pari.icular-
ment.e, em prob)emas t.rivialment.e serializáveis, nem sempre a concat.enação de soluções ótimas para
submetas individuais será uma solução ótima global.
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Figura 3.1 Espaço de estados para o inundo dos blocos

Uma vantagem em modelar a. tarefa de planejamento como busca é que isso nos
possibilita aplicar diversos algoritmos de /alça cruza ou Aeuz2'sucos bem conhecidos na.
literatura de Inteligência Artificial [32, 33, 52].

Basicamente, a busca. num grato representando um espaço de estados pode ser feita
de duas maneiras: progressÍua, {.e. a partir do nó que representa o estado inicial,
tentamos encontrar um nó representando um estado meta; ou regressiva, {.e. a partir
de um nó que representa um estado meta, tentamos encontrar o nó que representa o
estado inicial.

3.2.1 Planejamento progressivo

O algoritmo nã.o-determinístico PROG, apresentado na. tabela 3.1, realiza. uma busca.
progressiva. num espaço de esta.dos. Inicialmente, ele é chamado com o estado corrente
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E igual ao estado inicial Z do problema e com o plano parcial2 a sendo uma seqüência

de ações vazia. No início de cada iteração, esse algoritmo (1) verifica se a meta é
satisfeita no estado corrente e, caso seja, devolve o plano n- como solução do problema.
Senão, (2) ele escolhe uma ação aplicável ao estado corrente, anexa-a3 ao final do plano

em construção e continua a busca no estado resultante de sua aplicação. Caso uma tal
escolha não seja possível, (3) o algoritmo devolve FALHA.

Algontmo Proa(.4, E, g, «)

Entrada: ,4 descrição das anões H.
,4 descrição do estado corrente E.
A descrição da meta de planejamento Ç.
UTn plano parciütntente especi$cudo v.

Saída: l;'ALVA ou um plano como/eZo n'

1 . Se Ç C E então devolva. n'.

2. Escolh' a{ c {a l a c .'t ,'\ p,.(a) Ç E}.
2.1. Seja n'' :=PKOG(.4, E -- deZ(a{) + add(a{), Ç, r o a{)
2.2. Se n-' :# FAENA então devolva n''
2.3. Retrocede.
3. Devolva FALHA

Tabela 3.1: Busca progressiva no espaço de estados

3.2.2 Planejamento regressivo

A idéia básica do planejamento regressivo consiste na regressão de um estado, através
de uma ação. Dados um estado E e uma. ação a, o estado precedente obtido pela
regressão de E através de a é representado pelo conjunto E+pre(cv) + de/(a) -- add(a).
Para garantir a consistência da regressão, entretanto, apenas ações relevantes devem

ser consideradas. Dizemos que uma ação a é re/euaníe a um estado E se.add(a) nE :# 0
e de/(a) n E = 0, ou seja, se seus efeitos positivos suporta.m pelo menos um átomo e

seus efeitos negativos não ameaçam nenhum átomo desse estado ]60, 44]. Por exemplo,
ZUm plano parcial é uma seqüêncía de ações que leva do est.ado inicial a um estado intermediário

(progressivo) ou. ent.ão, que leva de um estado int.ermediário a um est.ado meta (regressivo).
'0 operador o será empregado para denot.ar a operação de concatenação.

. \à( l
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considere o estado Ei := {clear(Z,), clear(c)} e seja made(a, b, c) a ação que move o bloco

a, de cima. de b, para cima. de c. A condição add(made(a, b, c)) n EI = {c/ear(ó)} # g

é satisfeita, mas d.l(m-e(a,b,c)) n l = {cle-(.)} = 0, «ão. Porta«to, a ação
made(a,ó,c) não é relevante para o estado EI e, sendo assim, nã.o deve ser usada
para a sua. regressão. Note que, qualquer que fosse o estado precedente Eo, obtido
pela regressão de Et através da ação made(a, b, c), o estado resultante da. aplicação de

rrzooe(a, ó, c) a. Eo teria que satisfazer EI , no qual o bloco c está livre. Entretanto, isso
não é possível, já que essa ação move o bloco a para cima do bloco c.

Algo-'itmo Rno R(.'l, Z, E, «-)

Entrada: ,4 descrição das anões .4.
A descrição do estado inicial .[.
.4 descrição do estado corrente E.
Um plano parcialmente especi$cctdo x.

Saída: F'OLHA ou um plano completo r
1. Se Z C E entã.o devolva n-.
2. Escolham-í C {a l a c .ÁAadd(a)nE#0Ade/(c-)nE= ü}.
2.1. Sej« «-':=Rncn(,4,Z, E+ p,.(ai)+ de/(a{) -- «dd(ai), ai . z)
2.2. Se n-' 7é FALHA então devolva. n-/
2.3. Retrocede..
3. Devolva l;ÀLnA

Tabela 3.2: B'tasca regress ua no espaço de esl.aços

O algoritmo não-determinístico Rnon, apresentado na. tabela 3.2, realiza uma busca
regressiva num espaço de estados. Inicialmente, esse algoritmo é chamado com o estado
corrente E igual a um estado meta Ç e com n' sendo uma sequência de ações vazia. No

início de cada iteração, o a.lgoritmo (1) verifica se as propriedades do estado inicial sã.o
satisfeitas no estado corrente e, caso sejam, devolve o plano n' como solução do problema
de planejamento. Senão, (2) o algoritmo escolhe uma açã.o a{ que seja relevante ao
estado corrente. Se tal escolha é possível, a. ação escolhida é prefixada. ao plano pa-roa.l

e a. busca. continua. no estado precedente, E + pre(a{) + del(a{) -- add(a{), obtido pela.

regressa.o de E através de a{. Caso contra.rio, (3) o a.lgoritmo devolve FAENA.
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3.2.3 Comparação entre planejamento progressivo e regressivo

Na prática, o nã.c-determinismo proporcionado pela primitiva. escolha, usada nos algo-
ritmos Proa e REGE, deve ser implementado através de busca e, desta forma, o fator
de ramificação4 da árvore gerada/explorada durante a busca tem um papel funda.mental

na eficiência desses algoritmos. De fato, se o fator de ramificação é r, a complexidade
de PKoo e RnGn é O(r"), onde n é o número de ações existentes no plano [53]. Assim,
para- planos com o mesmo número de ações, será mais eficiente aquele planejador que
explorar a árvore com o menor fator de ramificação. Se admitirmos a suposição de que
apenas uma pequena parte dos átomos usados na descrição de um domínio de planeja-
mento são empregados na descrição de uma particular meta de planejamento, então a
á.rvore de busca regressiva deve apresentar um fator de ramificação bem inferior àquele
da árvore de busca progressiva e, conseqüentemente, o planejamento regressivo deve
ser muito mais eficiente que o progressivo.

itn3tmk(c,a)

B
B llc llD

C
lnaver ,4ó) A lIB llEllD

stack(b.e)
A lla D

D

Fiou ra 3.2: EamiWcação na árvore de busca progressiva

Como exemplo, considere um problema de planejamento cujo estado inicial é Z

{c/ear(b), c/ear(c), c/ear(e), mtab/e(a), ontaZ,Ze(b), onlabZe(d), on(c, a), on(e, d)} e cuja
meta é Ç := {on(c,b)}. As $guras 3.2 e 3.3 ilustram, respectivamente, o primeiro
nível das árvores de busca progressiva e regressiva para esse problema. Observe que,

como Z é uma descrição completa do estado inicial, a progresso.o a partir desse estado
também gera estados completamente definidos e, portanto, cada nó na árvore de busca

'0 número médio de tubos por nó.
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Figura. 3.3: RarniPcaçáo na árvore de busca regressiva

progressiva corresponde diretamente a um único estado do mundo. Além disso, ao ex-
pandir um nó, o planejamento progressivo considera todas as ações cujas precondições
são satisfeitas no estado representado por esse nó. Então, qua.nto mais átomos tiver-

mos na. descrição de um estado, mais ações aplicáveis a ele teremos. Nluitas ações serão
aplicáveis, ma.s apenas algumas delas poderá.o contribuir pa.ra. que a meta seja atingida.
Por outro lado, como o conjunto Ç descreve um estado meta apenas pa.rcialmente, a. re-
gressão a partir desse estado também deve gerar estados apenas parcialmente definidos
e, portanto, cada nó na árvore de busca regressiva representa um conjunto de esta.dos.
Ao contrário do que ocorre no planejamento progressivo, no planejamento regressivo a.
busca é orientada pela descrição da. meta de pla.nejamento e, por esse motivo, pode ter
um desempenho muito melhor.

3.3 Planejamento como busca no espaço de planos

Em vez de buscaLno espaço de estados, podemos realizar busca no espaço de planos
[54]. O espaço de p/anos pode ser modelado por um grato cujos nós representam p]anos
parcialmente especificados e cujas arestas denotam operações de retina.mento, tais como
adição de novos passos ou adição de novas restrições de ordem temporal entre passos

já existentes no plano ]28]. Começamos com um plano simples e, então, considerarmos

meios de transforma-lo num plano completo que solucione o problema de planejamento.
Nessa a.bordagem, a solução não é representada. por um caminho no grafo, mas sim por
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um nó que representa um tal plano completo. Essa idéia está ilustrada na figura 3.4,
que mostra o refinamento de uma solução para o problema da .4nomaZia de Sussman.

:'T<"--

(a)adiciona passo

(b) adiciona passo

' ' ' ' ' ' ' ' ' .

(c) adiciona ordem

(d)adiciona passo

ltllslack(c.(e) adiciona ordem

Figura 3.4: Fragmento do espaço de p/anos para a 4rzoma/ia de Sussman

A maior motivação para essa mudança de paradigma é que, como a busca no espaço
de planos não compromete a ordem de planejamento com a ordem de execução do plano
construído, nesse novo paradigma, podemos evitar o retrocesso na escolha de submetes.
Na busca no espaço de estados, esse retrocesso é necessário porque é possível que as

submetas seja.m tratadas numa ordem diferente daquela em que terão que ser atingidas
durante a execução do plano obtido e, para garantir a. completude da busca, é preciso
que toda permutação possível das submetas seja considerada. Já no caso da busca no
espaço de planos, como não há compromisso entre a ordem de planejamento e a ordem

de execução, as submetes podem ser tratadas em qualquer ordem (observe, na. figura
3.4, que a ordem em que as ações são incluídas no plano é diferente daquela em que
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elas serão executadas). Assim, o planejamento como busca no espaço de planos exige
que o agente planejador raciocine explicitamente sobre a. construção de um plano, bem
como sobre as possíveis interações que podem existir entre as ações incluídas nele.

3.3.1 Planejamento de ordem total

Quando um plano é definido como sendo uma seqiiência totalmente ordenada de ações,
e a inserçã.o de uma nova ação é restrita ao início dessa sequência, o planejamento de

ordem total como busca no espaço de planos é isomorfo ao planeia.mento regressivo
como busca no espaço de estados. Como a cada. chamada recursiva o algoritmo Rncn
recebe como argumento uma. seqüência de ações totalmente ordenada, é como se ele
estivesse fazendo busca. no espaço de planos e a. operaçã.o de refinamento fosse simples-

mente prefixar uma nova. ação no início dessa. seqüência. Assim, a gra.nde va.ntagem

em considerar busca. no espaço de pla.nos está na. possibilidade de considerarmos outras

operações de refinamento do plano (e.g. inserir ações em posições arbitrárias), que
possam tornar o processo de planejamento mais eficiente.

3.3.2 Planejamento de ordem parcial

No planejamento de ordem parcial, planos são representados por triplas da forma
<S, O,r>, onde .S é um conjunto de passos, O é um conjunto de restrições de 07dern
Zempora/ e r é um conjunto de uíhcu/os causais. Cada passo do plano é uma instâ.ncia
distinta de um dos operadores do domínio, as restrições de ordem temporal impõem
uma ordem parcial sobre esses passosS e os vínculos causais estabelecem o propósito de
cada um deles no plano.

Um t;íhcu/o causa/ é uma estrutura da forma. cvp --} é(®a., onde ap é uma anão
produtora cujo efeito @ é uma. precondição para- a anão consumidora.a. [59, 39]. Por
definiçã.o, se ap --} 'Éaa. C C então ap -< a. C O. Uma estrutura. da forma Ó©a. é de-
nominada pré-requisito e, em ap --} @(Qa., dizemos que ap suporia o pré-requisito ÓWa..

SFotmalment.e, um passo e uma ação rot.usada e, assim, uma mesma ação pode ocorrer diversas vezes
num mesmo plano. Por exemplo, na sequência <3 : unstack(c,a), 1 : stock(c,a),2 : unstack(c,a)>, o
primeiro e o últ.imo passos são dist.intos, embora sejam ambos instâncias de um mesmo operador.
De fat.o, as rest.rações de ordem devem ser deânidas sobre os rót.ulos das ações e não sobre as ações
propriament.e. Porém, por uma quest.ão de clareza, isso não será feito explicitamente.
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Vínculos causais são usados para proteger submetas já satisfeitas, possibilitando que o
planejador possa determinar quando a adição de um novo passo, ou a reutilização de um

passo já existente no plano, interfere com (ameaça) decisões tomadas anteriormente.

Definição 3.3 S(yam <.S, O, C> um p/ano parciaZmerzíe ordenado, at C .S wm passo e
À := c p -+ é(Qcr. € Z um uíhcu/o causa/. Dizemos gue o passo at ameaça o l;íhcu/o

cazlsa/ À se e só se (2 U {ap -< at < ac} é corzsisZenZe e at produz -lé como (â/eito. []

Para. evitar ameaças, o algoritmo de planejamento deve proteger os vínculos causais,
adicionando novas restrições de ordem ao plano. Se um passo at ameaça um vínculo

causal ap --} @(Qcr., então esse passo deve ser anZecápado, i.e. executado antes de ap,
ou então postergado, {.e. executado depois de a..

Definição 3.4 Um p/ano rareia/merzte ordenado <.S, O, Z> é completo se para lodo pas-

« a. C .SI e t.d« p«ndáção é € p,.(a.), e«isto «m «h-/' ««s'l a. -+ @©aa. C r
[a/ que cvP C .S, cvp -< a. € O e nenhum outro passo do p/ana ameaça esse t;Zhcu]o. []

Dado u m plano completo <.S, O, r> para um determinado problema de planeja.mento,
qualquer ordenação topológica dos passos em .S que seja consistente com as restrições
de ordem temporal em (9 é uma solução para esse problema.

Planos vazios

Pa.ra permitir que tanto planos pa-rcialmente especificados quanto planos completos
sejam representados da mesma maneira, introduzimos a idéia de plano vazio. O pla-

no vazio tem dois passos virtuais, .S = {ao, a.,,}, uma restrição de ordem temporal,
(2 = {aO < am} e nenhum vínculo causal, C = {}. Para um determinado problema
de planejamento <Á,Z, Ç>, o passo ao não tem precondições e seus efeitos especificam
que propriedades valem no estado inicial Z; por outro lado, o passo a.. nã.o tem efei-

tos e suas precondições determinam que propriedades devem valer no estado meta Ç.
Por definição, o passo ao é o primeiro, a« é o último, e todos os demais passos do
plano devem ser precedidos por aO e seguidos por a.o. Por exemplo, um diagrama6

representando o plano vazio para a- -Anomalia de Sussman pode ser visto na. figura 3.5.
6Nesse t.ipo de diagrama, que usaremos para represent.ar planos parcialmente ordenados, adot.aremos

as seguint.es convenções: (1) caixas represent.am passos do plano, (2) precondições e efeitos de um passo
são posicionados, respectivamente, acima e abaixo da sua caixa correspondent.e, (3) linhas pontilhadas
denot.am restrições de ordem t.emporal, e (4) linhas sólidas denotam vínculos causais.
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l ao l
clea«b) clea«c} olttabfEea} altlable(b) on(c,a)

Figura. 3.5: O p/ano vazio para o proZi/ema da .4nornalia de Sussrrzan

O algoritmo PoP

O PoP (Pari a/ Ordem PZanrter) é um algoritmo de planejamento regressivo de ordem
parcial que realiza. busca no espaço de planos [8, 39, 61]. Nesse a]goritmo, apresentado
na tabela 3.3, a tarefa de planeja.mento consiste basicamente em escolher ações e adi-
ciona-las ao plano, até que toda submeta seja atingida. e toda ameaça, decorrente das
interações entre essas ações, seja devidamente evitada.

-À]Éói;itúó põi;(HI rl <sl ol z:>)

Entrada: .4 descrição das anões H;

Um conjunto de pré-requisitos ainda Ttão satisfeitos T;
Um plano de ordem parcial, parcititTíteTtte especi$cüdo, ÇS, O, Cà.

Saída: l;'ALnA ou u 7 Flama de ordem rareia/ como/elo <.S, o, C>.

1. Se I' = g, devolva <.S, O, r>.
2. Remova. um pré-requisito é(Qcrc C I'
3. Escolha um passo ap (em .S ou .A), possivelmente precedendo a., com efeito é
3.1. Adicione ao -< clp < a. a (2.
3.2. Se cvp gl .S, então adicione ap a .S e @{(Qa. a. I', para cada @{ € pre(ap).
3.3. Adicione o vínculo causal ap --} Óaa'. a C
4. Para cada at € .S que ameaça. um vínculo a{ --> é(Qaj C Z, escolha:
4.1. Adicione at < a a O ou
4.2. Adicione cv{ -< at a O.
5. Seja.m I'', .S', O' e r' os conjuntos de entrada devidamente alterados
5.1. Se as alterações são consistentes, devolva. PoP(.4, 1'', <S', O', C'>).
5.2. Senão, se não há como retroceder em alguma. escolha. feita, devolva. FALHA.

Tabela 3.3: PoP pla'rLejaTrlento de ordeTn parcial.
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inicialmente, PoP recebe um conjunto I' contendo todos, e somente, os pré-requisitos

gerados a partir das precondições do passo am, ou seja, I' = {Ó(Oa. l é C pre(a.)}.
Em cada iteração, (1) o PoP verifica se o conjunto I' está vazio e, caso esteja, devolve
o plano <.S, O, C> como solução. Caso contrário, (2) ele seleciona um dos pré-requisitos
em I' para satisfazer. Note que essa seleção não deve causar retrocesso, já que a or-
dem em que as submetas são tratadas pelo algoritmo é irrelevante para a ordem de
execwção= se houver um planto que resolva o problema, esse piano será encontrado

independeTitemente da ordem em que as submetes forem seLecionüdcts para serelít atin-

gidas. Uma. vez selecionado um pré-requisito, (3) uma ação que o suporte é escolhida
nã.o-deterministicamente. Essa ação pode ser uma já existente no plano, i.e. urn passo
em .S, ou então uma nova. instância de uma das ações descritas em .4. Então, (3.1, 3.2
e 3.3) o plano é alterado para comportar essa ação escolhida, o conjunto I' é atualiza-
do com os pré-requisitos correspondentes a esse novo passo, (4, 4.1 e 4.2) as possíveis
ameaças resultantes dessa alteração são resolvidas, e (5.1) o processo continua normal-
mente com o plano alterado. Caso, em algum ponto do processo, nenhuma escolha

apropriada possa ser feita, (5.2) o algoritmo devolve FAENA.

l.Jm exemplo de planejamento de ordem pai'cial

Vamos ilustrar o funcionamento do algoritmo PoP resolvendo o problema da .4noma/ia
de Sussman. Inicialmente, o algoritmo é chamado com o plano vazio ilustrado na figura

3.5 e com I' = {on(a, b)©a., on(b, c)aa.}. Como o conjunto de pré-requisitos I' não
está vazio, o algoritmo precisa selecionar um de seus elementos para ser satisfeito.
Suponha que o pré-requisito orz(a,b)(Oa. seja selecionado e que a ação slack(a,b)
seja escolhida (não-deterministicamente) para suporta-lo. Então, o plano parcial é
devida.mente modificado para comportar essa ação, conforme ilustrado na figura 3.6, e
passamos a ter

r' = {.n(b, c)'0«-, c/.-(«)©'t«k(«, Z,), c/e«(b)©st«k(«, Z,), ont«b/e(«)©;t«k(«, b)},

S' ;t.ck(«, b), «-},

O' = {ao < a., ao < s&ack(a, Z,), sfack(a, b) -< a.} e

C' = {st«k(., b) --} .n(«, Z,)©«-},

que será.o fornecidos como entrada para a próxima iteração do algoritmo
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ao

clear(b) clear(c) onlab&(a) Olltable(b) on(c,a)

clea«a) cegar(}iot!!abre(a)
slack(a,b)

on(a?) ' clear(b)-= antable(a)

abra;b.li o/,ÍÓ,c)
aoo

Figura 3.6: Estaóelecerzdo o uhcu/o catzsal stock(a, b) --} on(a, b)©a.

Na próxima. iteração, como I' ainda nã.o esta.rá va.zio, um outro pré-requisito deverá.

ser satisfeito. Comojá dissemos, a ordem em que os pré-requisitos são selecionados para
serem satisfeitos não afeta a completude do algoritmo e, portanto, podemos selecioná

los em qualquer ordem desejada. Então, suponha que on(b,c)©a. seja. o segundo
pré-requisito selecionado e que a ação sZack(ó, c) seja. escolhida para suporta-lo. Nesse

caso, o plano será modificado conforme ilustrado na figura. 3.7.

l ao l
cteadb) clearÍc) on.l.abÉ(a). ontable(b) on(c,a)

clear(a) clear(}Jontable(a) \ clea«b) clêadc) onrable(b)

on(a?) ' citar(b)..: onlable(a) \ on(b,c) ' cle.çHc) ' onlable(b)

.êilki.áÊ.o
l am l

Figura 3.7: EsfabeZecendo o uhcu/o causal stock(b, c) --} on(b, c)Wa.

Para ver como uma ameça. pode ser evitada, suponha que na terceira. iteração
c/ear(b)©stack(b, c) seja o pré-requisito selecionado e üo seja. o passo escolhido para
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suporta-lo. Estabelecemos esse fato adicionando o vínculo ao --} cZear(ó)©stack(b, c)
ao plano. Porém, como os passos stock(a, b) e stock(b, c) não estão ordenados entre si,
nada impede que séacX;(a, b) seja executado antes de sfack(ó, c) e, desta. forma, elimine
a precondição c/ear(Z,) necessária para esse último. De fato, o passo ataca(a, Z,) ameça o

vínculo recém estabelecido e, para evitar essa ameça, devemos antecipa-lo ou postergá-
lo. Cromo a restrição stock(a, b) -< ao seria inconsistente com O, a única possibilidade
é postergar o passo stock(a, b), fazendo com que ele seja executado depois do passo
slack(b, c). A figura 3.8 mostra. o plano resultante dessas modificações. Observe que,

nesse ponto, todos os pré-requisitos ainda não selecionados, exceto c/eízr(a)(QsÍacA(a, b) ,
podem ser suportados diretamente pelo passo ao.

ao

clectl(b) clear(c} on t.übtç(a). onlable(b) on (c.a}

clea«a) clear(})bnrable(a) \ cÍ;a«b) ctba«c) ontable(b)

sfac«a,b) k--------i---------.{ arack(b.c)

on(aé) ' clearÍb).= oplrable(a) \ on(b,c) ' cle.íHc) ' onlable(b)

Figura 3.8: Eliminando a ameaça stock(a, b) x ao --> c/ear(b)©aslacA(b, c)

Finalmente, supondo que o pré-requisito c/ear(a)©sÉack(a, Z}) seja o último selecio-
nado e que a ação anstack(c, a) seja escolhida para suporta-lo, obtemos o plano final
ilustrado na figura 3.9.
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clea «b) ciear{. lableeb) oz«c,a)

Olt(a,b) ' clear(b).= ontable(a) \ àn(b,c) ' cleçú(c) '' ontable(b)

Um plano parcialmente ordenado completo para a Anomalia de Sussman

1.
Figura
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3.3.3 Comparação entre planejamento de ordem total e parcial

O tempo gasto por um algoritmo de busca. é O(r"), onde n representa o número de
escolhas não-determinísticas que são feitas antes que uma solução seja encontrada e r

representa o favor de ramificação, i.e. o número de alternativas existentes, em média,
em cada ponto de escolha [53]. Desses parâmetros, o mais significativo é o fator de
ramificaçã.o e, para PoP, ele é bem menor que para REGE (que como vimos na sub-

seção 3.3.1, realiza planejamento de ordem total como busca no espaço de planos). Isso
acontece porque o algoritmo PoP não retrocede na seleção de submetas (veja a linha 2
na tabela 3.3) e, ao expandir um nó, considera apenas as ações que seja.m capazes de su-
portar a submete escolhida (veja a linha 3 na. tabela 3.3). Diferentemente, o algoritmo
Rock, além de retroceder na escolha de submetas, considera todas as ações que satis-

façam qualquer uma das precondições de qualquer submete ainda não atingida (veja a
linha. 2 na tabela 3.2). Sendo assim, o planejamento de ordem parcial é, geralmente,
muito mais eficiente que o planejamento de ordem total.

3.4 Políticas de proteção

Além do PoP, dois outros algoritmos de planejamento de ordem parcial bastante conhe-

cidos são o SNLP]39] e o TwEAK7 ]8]. Esses algoritmos diferem entre si, essencialmente,
com relação à poláica de proZeção adotada em cada um deles: enquanto o PoP protege
as submetas apenas de ameaças negativas, o SNI,P as protege de ameaças negativas e
positivas e o TwEAK não as protege de nada. Como veremos, essas diferentes políticas

de proteção de submetas implicam em diferentes comportamentos de busca(sistemático
ou redundante) que, dependendo das características do domínio de aplicação conside-
rado, podem melhorar ou piorar muito a eficiência do planejador.

3.4.1 Planejamento sistemático

Uma sequência de ações <al, . . ., cv.> é uma se/ração potencia/ com relação a um plano
<.S, O,r>, se ela é consistente com as restrições impostas nesse planos ou seja, se ela

7Na verdade. t.ant.o o POP quant.o o SWLP são resulLant.es de modificações que foram kit.as no
algorit.mo TwnAK, na tent.at.iva melhorar a sua eficiência.
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contém todos os passos existentes em .S e satisfaz todas as restrições de ordem temporal
existentes em O [25]. Então, como pa-ra um mesmo plano parcialmente ordenado podem
existir diversas soluções potenciais distintas, cada nó no espaço de planos representa,
de fato, um conjunto de soluções potenciais e a busca. consiste na adição de restrições, e

no consequente refinamento desses conjuntos [28], até que u ma solução seja encontrada.

Como nenhuma restrição, de nenhum tipo, é removida durante o refinamento de um
plano, segue que os nós sucessores obtidos contêm todas as restrições existentes no seu
nó pai. Consequentemente, uma soluça.o consistente com as restrições impostas num
nó filho também é, necessária.mente, consistente com as restrições impostas no seu nó
pai. Sendo assim, o conjunto de soluções potenciais representado por qualquer nó na
árvore de busca é um subconjunto daquele conjunto representado pelo seu nó pai.

Definição 3.5 Um planígador é cona/gerada sistemático se, a cada passo de re./ina-
mento realizado por ete, os coTljuíitos de soluções potenciais representados pelos nós
sucessores obtidos são disjuntor. Q

Note que, para gana.ntir a sistematicidade de um planejador, basta ga.ra.ntir que cada
passo de re$namento rea]izado por e]e seja sistema.taco ]25]. Conforme ]l/ac.4/!enter éí
RosemblííZ [39] perceberam, a simples idéia de ameaça posáZíua é suficiente para garantir
a sistematicidade dos passos de refinamento no planejamento de ordem parcial.

Definição 3.6 S(gam <.S, (9,C> um plano, at C .S urn passo e À := ap --} Óaa. € Z:

um uíhculo causal. O passo at ameaça o uíhcu/o catlsal À se e só se (9UlaP -< at -< cv.}

é co«.sustente e at produz 'b (a«Caça posüiua) ou n# (ameaça negutiua) co«o efeito. u

Por exemplo, considere a árvore de busca. representada. na figura 3.10. Inicialmente,

para suportar os pré-requisitos giba.., g2©la.. e g3©a.., foram adicionados, respec-
tivamente, os passos al, a2 e a3. Com isso, o único pré-requisito que ainda resta a

ser satisfeito é p(Qa3. Então, supondo que ameaças positivas não sejam consideradas,
dois refinamentos são possíveis: um que adiciona. a restrição al -+ p©a3 e outro que
adiciona a restrição a2 -+ p©a3. Claramente, esses refinamentos gera.m nós sucessores
que compartilham algumas soluções potenciais iguais e, portanto, nã.o são sistemáticos.
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EaCgCaC8 *

EaCaE8C® **

[qCaCaCQ

Figura 3.10: Bedundáncia rzo espaço de busca

Por outro lado, se ameaças positivas fossem consideradas, quando o vínculo causal

ai --> p©a3 fosse estabelecido, o passo a2 se tornaria uma ameaça positiva para ele.
Isso faria com que o planejador adicíonasse uma restrição de ordem temporal extra,

força.ndo o passo a2 a ser executado antes de ai ou depois de a3. Conseqüentemente, a
seqiiência de ações <ai , a2, a3>(marcada na figura 3.10 com um asterisco) não seria mais

uma solução potencial para o nó obtido pelo primeiro refinamento. Analogamente, no
segundo refinamento, o passo ai seria uma ameaça positiva para o vínculo a2 -+ p©la3

e o planejador teria que antecipar ai com relação a a2 ou, então, postergar ai com
relação a a3. Nesse caso, a sequência de ações <a2, ai, a3> (marcada com dois asteris-
cos) não seria mais uma solução potencial para o nó obtido pelo segundo refinamento.
Logo, esses refinamentos gera.riam nós sucessores cujos conju ntos de soluções potenciais

seriam disjuntos, gera.ntindo assim a sistematicidade da. busca. Uma prova formal desse
resultado pode ser encontrada em [25].
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O algontmo SNLP

O SNLP (Systernaiic Non-Linear PZanner) , desenvo]vído por ]t/ac,4//esfer éí Rosemb/{lt

[39], é essencialmente igual ao PoP, sendo a única diferença o fato dele ser sistemático.

Para. garantir essa sistematicidade, toda vez que um vínculo ap --} é©cv. é estabelecido,

o SNLP adiciona. também o vínculo complementar ap --.} =Ó(Ocv.. Dessa. forma, apenas

um único suporte para cada. pré-requisito do pla.no é permitido; o que garante que os
conjuntos de soluções potenciais em cada ramo da árvore de busca. sejam disjuntos e
que, porta.nto, a busca seja. sistema.rica.

AlgoiÜÚã Siiii;(:4;i'; <S;0, Z> )
Entrada: .4 descrição das anões J;

UTn conjunto de pré-requisitos ainda não satisfeitos T;
Um planto parcialmente especi$cado e parcialmente ordeTtado ÇS, O. Cà.

Saída: FALHA ou unlz p/ano completo parda/mente ordenado <S, o, r>.
1. Se 1' = 0, devolva. <S, O, C>.
2. Remova um pré-requisito é©a. € 1'
3. Escolha. um passo ap (em .4 ou -S), possivelmente precedendo a., com efeito @

3.1. Adicione ao < ap < a. a (9- #,/
3.2. Se ap # .S, então adicione ap a .S e Ó{(capa I', para cada @{ € pre(aP).
3.3. Adicione os vínculos cvp --} é©ac e ap --l'nÓ©aa. a r.
4. Para cada. at C .S que ameaça um vínculo cvi --} é©aj C ,C, escolha:
4.1. Adicione at -< aá a (2 ou
4.2. Adicione a at a. O.
5. Sejam I'', .S', (9/ e C' os conjuntos de entrada devidamente alterados
5.1. Se as alterações são consistentes, devolva SNLP(.4, 1'', <.S', O', ,C'>).
5.2. Senão, se não há como retroceder em alguma. escolha feita, devolva FAI,nA

Tabela 3.4: SNLP p/anqarnenZo de ordem parcial sisfemáZico.

3.4.2 Planejamento redundante

A finalidade dos vínculos causais no planejamento de ordem parcial é ga.rantir que
submetas já. satisfeitas permaneçam necessa.riamente satisfeitas, em todos os futuros

refinamentos de um determinado plano parcial. Para ta.nto, o pla.nejador deve proteger
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esses vínculos causais, detectando e evitando as possíveis ameaças que surgem durante
os refinamentos. No planejamento redundante, entretanto, não há a preocupação de
evitar que uma submete já satisfeita seja violada e, sendo assim, os vínculos causais
não precisam mais ser mantidos como parte do plano parcial.

Sem os vínculos causais, o planejador não tem como saber quando um plano par-
cialmente ordenado está completo; a menos que ele verifique a validade de cada uma
das precondições, de cada um dos passos do plano. Isso pode ser feito através do MTC
(Modal Trufa Crileráon), conforme enu nciado por Chaprnan [8]:

CniTnKio DE VERDADE MloDAL: Uma proposição p e necessariamente ver-
dadeira numa situação s se e só se duas condições são satisfeitas: há uma
situação t, igual ou necessariamente precedendo s, na qual p é necessari-

amente satisfeitas e para todo passo C, possivelmente antes de s, e toda
proposição q, possivelmente codesignando com p, que C' nega, há um passo
W', necessariamente entre C' e s, que adiciona uma proposição r, tal que r
e p codesignam-se sempre que p e g codesignam-se. [Chaprnan'87, p. 340]

O MTC estabelece condições necessárias e suficientes para garantir que uma pro-
posição seja verdadeira num dado instante do tempo, dado um plano parcialmente
ordenado. De acordo com esse critério, uma submete é é necessariamente satisfeita

no estado final atingido pela execuçã.o de um determinado plano parcial n- := <.S, (9>
se, para toda ordenação total n' de n-, @ é satisfeita no estado final atingido pela exe-
cução de n'. Conforme Càapman provou, um plano parcialmente ordenado é completo

e carreto se e só se satisfaz o critério de verdade modal, esquematizados na figura 3.11.

Definição 3.7 Um p/ano rareia/mente ordenado <S, O> é compõe/o e carreto se e só
se, para todo passo cl. e S e parti cctdü (b Ç: 'pre ÇQc], são satisfeitas duas condições:

(i) e«í;fe «m p«'. cona,ió«{d" a, C .S, f.J g« a, < a. C O e @ C «dd(a,);
lii) p«' c«d"p"«.«. CS, «éedeZ(a.), ente.a -<a. C O o"a. -<a, € O. a

8Na verdade. o cria.ério originalmente est.abelecido por (-;hapmarz é um pouco mais complexo, já que
ele considerou a possibilidade de ações cont.endo variáveis e codesignação (unificação) como sendo uma
das possíveis operações de refinamento do plano parcial. No nosso caso, porém, como est.amos usando
o STnips proposicional, esse cria.ério pode ser simplificado [49].
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M.
relha pa;sso existente

adicionanovopasso

Figura 3.11 Critério de verdade Tnodal simpli$cado

Note que o MTC tem um papel duplo, uma vez que ele pode ser usado ta.nto para.
validação quanto para. geração de planos ]49]. Pa.ra validarmos um plano usando o
MTC, basta. verificarmos se ele é satisfeito para cada uma das precondições, de cada
um dos passos existentes no plano. Se isso acontece, claramente, o plano está correio.

Do contrário, se há. alguma precondição @, para algum passo a., para a. qual o MTC
não é satisfeito, dois casos podem ocorrer:

. Nã.o existe um passo cvp tal que a. € .S, Ó C add(ap) e ap < a. € (9. Então,
para. corrigir o plano, há duas possibilidades: podemos reutilizar um passo cvp
já. existente no plano (se for consistente adicionar a restrição ap -< a. a O) ou,
ente.o, podemos criar um novo passo ap (adicionando a, a .S e a. < cr. a. (2).

. Existe um passo ap tal que a. C 8, @ C add(ap) e ap < cv. C O; mas há também
um passo at € S ameaçando o vínculo causal ap --} ÓOa.. Então, para corrigir
o plano, podemos adicionar uma restrição de ordem temporal a O (at < ap ou
cv. -< at), de modo que O perma-neça consistente e a ameaça seja evitada.

O algoritmo TwnAK

O TwEAK é um planejador de ordem parcial redunda.nte, que foi desenvolvido por
Chapman [8] a. partir de uma. interpretação procedimenta] do Mvc. Ao contrário do

Pop e do SNLP, o TwuAK nã.o gua.rda. vínculos causais para garantir que submetas já

esta.belecidas nã.o seja.m violadas. Em decorrência. disso, no TwEAK, tanto a verificaçã.o
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do término do planejamento(linha l na tabela 3.5) , quanto a seleção de submetas(linha
2 na tabela 3.5) devem ser feitas através do uso do Mvc.

Algoritmo TwnAK(.A, I',<.S, O>)

Entrada: ..4 descrição das anões .4.
Um conjunto de pré-requisitos ainda não satisfeitos r
Um ptavto parcialmente ordenado, parcialmente especi$cctdo, qS, Ob.

Saída: FALHA ou um p/ano parda/mente orderzado, con7}p/eío, <lS, o>.

1. Se todo pré-requisito em I' está necessariamente satisfeito, devolva <.S, (9>.
2. Selecione um pré-requisito Óaa. € 1' não necessariamente satisfeito.
3. Escolha um passo ap (em .Á Oll S), possivelmente precedendo cv., com efeito é
3.1. Adicione ao -< aP ''< a. a (2'
3.2. Se cvp g -S, então adicione ap a S e @i©a. a I', para cada Ó{ C pre(cvp).
4. Para cada. at C .S que ameaça o vínculo ap --} é©a., escolha:
4.1. Adicione cvt -< a, a O ou
4.2. Adicione a. -< at a (2.
5. Sejam I'', .S' e (9' os conjuntos de entrada devidamente alterados.
5.1. Se as alterações são consistentes, devolva TwnAK(.4, 1'', <.S', O'>).
5.2. Senão, se não há como retroceder em alguma escolha feita, devolva FALHA.

Tabela 3.5: TwEAK plünejcLmento de ordem parcial reduvLduTite

3.4.3 Refinamento dos parâmetros de complexidade

Na prática, algoritmos não-determinísticos devem ser implementados como busca, que
pode ser feita de duas formas básicas: em pro/urzdídade ou em largura. Dessas duas,
apenas a busca em largura é completa, i.e. garante que uma solução seja encontrada
sempre que ela existir. Nesse tipo de busca, a árvore de busca é expandida, nível por

nível, até que a. solução seja encontrada e, portanto, sua complexidade é O(rP), sendo
r o favor de rama»cação médio da árvore e p a pro/undádade da solução.

Como os planejadores PoP, SNLP e TwEAK são todos não-determinísticos, e dese-

jamos que sejam completos, temos que implemente-los como busca em larguras. Nesse

caso, todos eles terá.o complexidade O(rP) e, portanto, para uma comparação mais pre-

90u. equivalent.ement.e, como busca em profundidade it.eram.iva [53].
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asa do comportamento desses planejadores será. necessária uma análise mais detalhada
dos fatores que influenciam os para.metros r e p em cada um deles.

Análise do fatos de ramificação

Examinando os algoritmos apresentados nas tabelas 3.3, 3.4 e 3.5, podemos observa.r
que, a cada iteração, eles realizam duas tarefas principais: satásgazer um pré-requisito e
raso/uer os c07zPiíos resta/Zanfes. Por exemplo, a. figura 3.12 ilustra uma. iteraçãolo onde
um nó representando um plano parcial é expandido em nós sucessores representando
os possíveis refinamentos desse plano parcial.

platoparciai

escolhe tttn penso

tlPtta iteração
!rata o ]c conflito

re$nalnentos

!ra a o 7 con8ito

Figura 3.12 Umü {teração num utgotitmo de planejamento de ordem parcial.

Pa.ra satisfazer um pré-requisito, um algoritmo pode reutilizar um passo já existente
ou, então, inserir um novo passo no plano. Sejam r..! o número de passos existentes no

plano que podem ser reuiil fados por um algoritmo .4 e a..l o número de passos novos
que podem ser adicionados ao plano, por esse mesmo algoritmo. Então, temos que cada.
pré-requisito pode ser satisfeito por r.4 + a..l passos distintos.

Para cada. passo que é escolhido pa.ra satisfazer um determinado pré-requisito, um
novo vínculo causal é estabelecido. Entã.o, podem surgir dois tipos de conflitos: o
novo vínculo causal é ameaçado por passos existentes no plano ou o novo passo ameaça
vínculos ca.usais já estabelecidos a.nteriormente. Seja c.4 o número médio de conflitos

resolvidos por vínculo, por um determinado algoritmo Á. Como cada conflito pode

ser resolvido por antecipação ou posleryação, cada alternativa de escolha de passo para
satisfazer um pré-requisito resulta, em média, em 2'" planos distintos (veja a figura.

toNessa iteração, est.amos supondo que exist.em três passos (novos ou já exist.ent.es) para suport.ar o
pré-requisito selecionado e que, para cada um deles, são tratados exat.ament.e dois conâit.os.
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3.12). Assim, o número médio de planos gerados a partir do refinamento de um único
plano, í.e. o fator de ramificação médio da árvore de busca, será r = 2''* x (r..! + a.,l).

Note que a ramificação da árvore de busca cresce exponencialmente, em função do
número médio de conflitos resolvidos. Então, qua.nto mais rígida for a estratégia de
proteção adotada. pelo planejador, maior será o crescimento do número de planos a
serem examinados a cada. nova iteração.

Análise da pl'ofundidade da solução

A cada iteraçã.o, um pré-requisito do plano é selecionado para ser satisfeito pelos al-

goritmos. Como a satisfação de um pré-requisito implica num refinamento do plano e,
portanto, na. geração de planos no próximo nível na árvore de busca, segue que a pro-
fundidade da. solução corresponde diretamente ao número de pré-requisitos selecionados
durante a busca.

Seja/z o número médio de precondições para os operadores de um domínio particular

jincluindo o operador virtual a. para o problema considerado). Então, nesse domínio,
um plano com n passos terá cerca de p x n pré-requisitos. Seja p..t a porcentagem desses
pré-requisitos que é selecionada por um determinado algoritmo ,'l. Se esse algoritmo
usa vínculos causais para estabelecer a validade dos pré-requisitos, necessariamente,

ele terá que estabelecer um vínculo causal para cada um dos pré-requisitos do plano e,

portanto, terá que selecionar 100% dos p x n pré-requisitos existentes. Por outro lado,
se o MTC é utilizado, é possível que apenas uma parte dos pré-requisitos existentes
no plano seja selecionada pelo algoritmo. Isso pode ocorrer porque, ao satisfazer um

pré-requisito seleciona.do, o passo escolhido pelo algoritmo pode acabar satisfazendo
também um outro pré-requisito do plano que ainda não foi selecionado. Então, como
o MTC somente seleciona. pré requisitos que não estejam necessariamente satisfeitos,
esse tal pré-requisito satisfeito "por acaso" não será mais selecionado durante a busca

(exceto se for violado posteriormente).

Seja S o conjunto de pré-requisitos que sã.o selecionados durante a busca (ISI =
p.4 x p x n). Se o método é redundante, i.e. se não há um estratégia de proteçã.o

de submetes, alguns dos pré-requisitos em S poderá.o ser selecionados mais de uma
vez. Seja ./:A a freqüência média em que cada pré-requisito em S é selecionado por um
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determinado algoritmo .4, até que a solução seja encontrada- Então, a profundidade
da. solução será p = /Á x p.4 x p x n.

Complexidade "refinada" do planejamento de ordem parcial

A partir das aná.pises do favor de ramiâcação e da. profundidade da. solução na á.rvore de
busca, chegamos à conclusã.o que a complexidade esperada dos planejadoresii de ordem
parcial apresentados é O((2'" X (r..l + a.4))/''xP''xpx"). A tabela 3.6 apresenta um
resumo descritivo dos fatores envolvidos nessa complexidade. Agora, com informações
numa. granularidade menor, podemos fazer uma. a.nálise comparativa mais precisa do
comportamento de busca. dos planejadores de ordem parcial.

h
P.4

P

'l"cr-;Pa.

média de conjtitos, por pré-requisito selecionado pelo algoz'i;tmo A
passos reutilizados, por T)ré-requisito selecionndo pelo ülgoritmo A
passos adicionados, por pré-requisito selecioTtado pelo ülgoritmo A
Jreqiiência média em q\ e os pré-requisitos são selecioTtados Feto ctlgorit.mo A
porcent.agem dos l)ré-requisitos do plano selecionada pelo ütgoritmo A
média de precondições por operador do domínio considerado
mísero de passos num planto-solução Tninimat

Tabela 3.6: Parâmetros de como/ez Jade dos p/anel'odores.

3.4.4 Comparação entre planejamento sistemático e redundante

A análise comparativa que se segue pressupõe que todos os planeladores (Pop, Smi.P e
TwnAK) estejam resolvendo o mesmo problema, dentro de um mesmo domínio.

Seleção de pré-requisitos

Como vimos, a altura da. á.rvore de busca. aumenta lirlearmente, em função do número

de pré-requisitos selecionados para serem satisfeitos durante o planejamento. Ademais,
o tempo gasto pelo planejador a.ementa exponencialmente com relação à altura. dessa.

' ' Supondo que os algorit.mos não det.erminíst.ices sejam implement.ados colho busca enl largura.
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árvore. Sendo assim, a maneira como os planejadores selecionam os pré-requisitos em
cada iteração é, certamente, o fator que mais influencia na sua complexidade de tempo.

Para cada pr&requisito selecionado e satisfeito durante a busca, PoP e SNLP guar-
dam um vínculo causal que garante que esse pré-requisito permanecerá sempre necessa-

ríamenie safes/eito. (Isso permite que os pré-requisitos selecionados por esses algorítmos
sejam removidos do plano.) Ademais, nesses planejadores, um plano parcial é conside-
rado completo somente quando todo pré-requisito nele existente tem um vínculo causal
correspondente. Desta forma, PoP e SwtP só terminam sua execução quando 100%o dos

pré-requisitos do plano foram selecionados e, portanto, devemos ter pP.P = p.«iP :: l.
Além disso, como os pré-requisitos selecionados são removidos do plano, cada um de-
les só pode ser selecionado uma única vez e, portanto, devemos ter /p.p = ./',«rP :: l.
Então, como a profundidade da árvore de busca é dada por p = /a x p.4 x p x n, segue
que, para os planejadores PoP e SNLP, ela será sempre p = /z x n, não importa.ndo as
características específicas do domínio considerado.

Por outro lado, como o TwEAK não gua.rda vínculos causais, ele pode finalizar sua
execução assim que um refinamento resultar num plano que satisfaça o Mvc. Se, no
domínio considerado, for possível que um mesmo passo suporte vários pré-requisitos
de uma só vez, então pode acontecer de alguns pré-requisitos nunca serem seleciona-
dos durante a busca realizada pelo TwnAK. Daí segue que pt«..k $ 1. Além disso,

como o TwEAK não protege vínculos causais previamente estabelecidos (em iterações
passadas), um pré-requisito já satisfeito pode ser violado e ter que ser selecionado no-
vamente numa iteração futura. Nesse caso, então, teremos /!...À: ? 1. Assim, no caso
do TwEAK, a profundidade da árvore dependerá do domínio: em domínios com muita
redurzdáncía pos lida, í.e. com muitas ações adicionando uma mesma submete, espera-

se que a profundidade da. solução seja menor para TwEAK do que para Pop e SNLp; já
em domínios com muita redundância negativa, {.e. com muitas ações removendo uma
mesma submete, espera-se que a profundidade da solução seja maior para TwEAK do
que para os outros dois planejadores.
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Estabelecimento de pré-requisitos

Como vimos, o fator de ramificação da. árvore de busca aumenta linearmente com

relação ao número de passos que podem ser usados para. satisfazer um determinado pré-
requisito selecionado. Então, quanto mais alternativas de suporte para um determinado

pré-requisito forem consideradas por um planejador, mais tempo esse planejador levará
pa-ra encontrar uma. solução.

O número de passos novos a..i) que podem ser adicionados por um algoritmo .4 para.
satisfazer um pré-requisito selecionado, depende essencialmente do domínio. Quanto
mais operadores satisfazendo um mesmo pré requisito existirem no domínio, maior
será o número de passos novos que poderão ser adiciorlados pelo algoritmo. Então, se
estamos considerando o mesmo problema, no mesmo domínio, o pa.râmetro a.4 deveria

ser o mesmo pa-ra os três planejadores. Entretanto, se o planejador não resolve, na
mesma. iteração, todos os conflitos negativos resultantes da adição de um novo passo ao
plano) como é o caso do TwEAK, então passos inconsistentes com o plano podem ser
considerados e a inconsistência só será percebida. mais tarde, em uma. futura iteração.
Mas, até que a inconsistência seja detectada, a árvorejá se ramificou mais do que devia.
Sendo assim, devemos ter a..IP = ap.p < at...X;.

Por outro lado, o número de passos do plano r.,l, que podem ser reutilizados por
um algoritmo .4 para satisfazer um pré-requisito selecionado, depende essencialmente

do algoritmo 4 considerado. Em geral, qua.nto mais restrições de ordem um planejador
inserir no plano, menor será a chance dele poder reutiliza.r um passo já existente.

(Para entender o porquê, observe que se um plano possui n passos que contribuem
com uma certa precondição Ó, apenas aqueles passos que não estão ordenados após
o passo a.f podem ser reutilizados para satisfazer o pré-requisito Ó(Qaj.) Restrições
de ordem são inseridas num plano, basicamente, por dois motivos: primeiro, para
garantir a consistência da. relação cansa --} e/eito, quando um passo novo ou existente

é usado para satisfazer um pré-requisito selecionado; segundo, para resolver conflitos de
interação entre passos e manter o pla.no consistente. O número de restrições do primeiro

tipo corresponde ao número de pré-requisitos distintos selecionados pelo algoritmo e,
conforme já. a.nalisamos, esse número pa.ra o TwEAK nunca é maior do que aquele

para os outros dois planejadores. As restrições de ordem do segundo tipo, entretanto,
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dependem do número de conflitos tratados, a cada iteração, pelo planejador. Como
TwEAK é o planejador que trata menos conflitos por itelação, enquanto o SNLP é o

que trata mais, devemos ter r..IP < rp.p < rt...k

Note, entretanto, que se os passos que podem ser reutilizados pelo TwEAK para

satisfazer um pré-requisito Ó©aj já estiverem ordenados com relação ao passo aj, como
a seleção é feita pelo MTC, o pré-requisito @(Oaj será considerado necessariamente

verdadeiro e jamais será selecionado. Nesse caso, então, o número de passos reutilizados
pelo TwEAK pode ser muito menor do que aquele para os demais planejadores.

Proteção de pré-l'equisitos

A média de conflitos tratados, por pré-requisito selecionado em cada iteraçã.o, é também

um falar importante a ser considerado na comparação dos planejadores:

e O SNLP trata tanto os contitos entre o vínculo causal recém estabelecido e os

passos já existentes no plano, quanto aqueles entre um novo passo adicionado e
os vínculos estabelecidos anteriormente. Ademais, o SNLP considera não só os

conflitos resultantes de a,meaças negativas, mas também aqueles resultantes de
ameaças positivas.

e O PoP trata tanto os contitos entre o vínculo causal recém estabelecido e os

passos já existentes no plano, quanto aqueles entre o novo passo adicionado e os

vínculos estabelecidos anteriormente. A diferença é que, ao contrário do SNLP, o
PoP considera apenas os conflitos resultantes de ameaças negativas.

e O TwEAK, ao contrário dos dois planejadores anteriores, trata apenas os conflitos
ocasionados por ameaças negativas entre o vínculo causal recém estabelecido e os
passos já existentes no plano. Se, por acaso, um novo passo adicionado ameaçar
vínculos anteriormente estabelecidos, tais conflitos somente serão resolvidos nas
próximas iterações do algoritmo.

Claramente, o TwEAK é o planejador que trata menos conflitos por pré-requisito

selecionado, enqua.nto o SNI,P é o que trata mais. Daí segue que ct«eak < Cpap < C.nlp.
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Comportamento esperado para os planejadores

As considerações feitas nas subseções anteriores sugerem que o comportamento dos pla-

nejadores de ordem parcial depende, essencialmente, das características do domínio de
planejamento considerado. Com base nelas, formulamos as duas hipóteses apresentadas

a seguir, que serão comprovadas empiricamente através de um experimento que será
descrito no capítulo 5 Resta/lados ezperímentais.

Hipótese 1. 0 domínio tem rnuÍto mais ameaças positiz;as que negatit;as. Nesse
caso, como o SNLP é o Único que trata. ameaças positivas e o TwEAK trata apenas
parte das a.meaças negativas, o número de conflitos tratados pelo SNLP será. muito
maior do que o número de contitos tratados pelos outros dois planejadores (ct«..X; <
Cpap « Cs«IP). Particularmente, se não houver a.meaças negativas, a.penas o SNLP
tratará conflitos. Em compensação, como o SNLP é o planejador que adiciona mais
restrições de ordem temporal, ele terá. planos mais lineares e, conseqüentemente, o
menor número de passos reutilizáveis (r.«l. < rp.p < rt«-k). Finalmente, como há
muita. redunda.ncia positiva no domínio, um único passo poderá. contribuir com vários

pré-requisitos ao mesmo tempo (pt«-k « Pp.p = P nlp) e, pelo mesmo motivo, o número
de pré-requisitos já satisfeitos violados pelo TwnAK será muito baixo (/l««b $ /p.p ::
/.«l.). Como a complexidade desses planejadores é O((2'A x (r,! +r«))-f''xP'xPx") e os
favores dominantes c.,1, /.4 e p.4 são mínimos para o TwEAK, segue que esse pla.nejador

terá. o melhor desempenho nesse domínio. Por outro lado, como o expoente c.,l é muito

maior para. o SNLP do que para o PoP, segue que o SNLP terá o pior desempenho nesse
domínio.

Hipótese 2. O dorníhÍo lem muito mais ameaças negam uas que posiiiuas. Diferen
temente do caso anterior, como o número de a.meaças positivas é baixo, o número de

conflitos para SNLP não será tão maior que aquele para o PoP (ct«-k < cP.P < c.nlP).
Ademais, como há poucos operadores que contribuem com a mesma precondição,

os três planeladores devera.o ter aproximadamente o mesmo número de passos que
poderá.o ser reutilizados (r.«IP $ rp.p $ rl««k). Finalmente, como há muita re-
dunda.ncia. negativa no domínio, o TwnAK terá. que selecionar quase todos os pré-
requisitos (pt«-A $ pP.P - p-iP) e, provavelmente, satisfazer várias vezes um mesmo

pré-requisito (/p.p = /.«ip « /í...k). Agora, como os favores c..i e r.,! sã.o muito
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próximos para os três planejadores e o fator /a é máximo para o TwEAK, segue que
esse planqador deverá ter o pior desempenho nesse domínio. Entre PoP e SNLP, temos
que a. profundidade da solução, o número de conflitos tratados e o número de pas-
sos reutilizáveis será aproximadamente o mesmo. Daí segue que PoP e SNLP deverão
ter aproximada.mente o mesmo desempenho. Entreta.nto, com um plano mais linear
(com mais restrições de ordem) as arneças podem ser verificadas mais rapidamente e,
portanto, o desempenho do SNLP poderá ser lim pouco melhor do que o do PoP

3.5 f'-nnc;dnrnrÃn fi n n;a
uy v vv xx xxuxu

Nesse capítulo, apresentamos os principais conceitos da área de planejamento clássico
em Inteligência Artificial. Particularmente, vimos que o ganho de eficiência computaci-
onal nos planejadores algorítmicos, proporcionado pelo uso da representação STKiPS, é
obtido ao custo de uma grande perda de expressividade na linguagem de representação

de conhecimento (em compa-ração àquela usada no planejamento dedutivo). Além dis-
so, vimos também que o planejamento regressivo no espaço de planos é, em geral, muito
mais eâciente que planejamento progressivo no espaço de estados e que a política de

proteção adorada pelo planejador (aliada às características do domínio de planejamento
considerado) pode ter um grande impacto no seu comportamento de busca (sistemático
ou redundante) e, consequentemente, na eficiência do seu desempenho.

Conforme vimos no capítulo anterior, no cálculo de situações, um plano<ai, . . . , a«>
é representado pelo termo do(a,, do(. . ., do(al , se))), que denota a situação atingida
pela execução desse plano, a partir da situação inicial se. A linearidade imposta pela
função do, e o fato de que cada nova extensão do plano corresponde a um novo esta-
do completamente definido pelas ações já consideradas, faz com que os planejadores
que empregam o cá.óculo de situações como formalismo para. representação de ações se
restrinjam ao pa-radigma de planejamento de ordem total como busca no espaço de

estados. Por outro lado, como veremos no próximo capítulo, usando cálculo de eventos

abdutivo (em vez do cálculo de situações dedutivo), o planejamento de ordem parcial
como busca no espaço de planos surge naturalmente. Desta. forma, esperamos que com

esse novo formalismo o cá/cu/o de eventos possamos recuperar toda. a expressividade

da linguagem do cálculo de situações e, ao mesmo tempo, contar com a eficiência dos
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planejadores algorítmicos discutidos nesse capítulo.



Clapítulo 4

Planejamento abdutivo

.4 sabedoria consiste na

antecipctção das conseqilêncius.

Norman Cousins

Escrit.or e Edit.or

(1915 1990)

4.1 Abdução

A AnDUÇÃO, originalmente introduzida. por Peárce ]47], é uma forma de raciocínio em
que uma determinada hipótese é adotada como uma possível explicação para um fato
observado, de acordo com leis conhecidas: se obseruamas o /aZo P e sabemos gue a --} /3,

então a pode ser adorada como uma possa'ue/ ezp/ilação pata a /alo P. Evidentemente,
a abduçã.o é uma. regra de inferência fraca, pois não pode garantir que uma explicaçã.o
abduzida seja verdadeira, mas apenas que seja p/ausúe/.

Definição 4.1 Sejam. A um congunZo de sentenças descrevendo um domãhío e I' uma

sentença descreuetido uma observação nesse domínio. A abdtlção consiste em encontrar
um conjunto de sentenças H, denominado eaiplicação abdutiua de F, taE qHe

la) A u n E: F, e
ló) A u n é «í'f.«f.. []

65
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Sejam A := lucra. --> cA«'ua, wmid«d' A c«/« --} cAw-, cA-'u« -.> .ncA.née} um

domínio de interesse e I' ::: {encAenle} uma observação nesse domínio. Então, por

exemplo, entre as possíveis explicações abdutivas para I', temos as seguintes:

n. : {cAv««},
ll2 := {ümidade, ca/or, uerão} ,

rl3 := humidade, ca/or},

H4 := {uerão},

lls := {wmidade, calor, oenÊol}, e

llc := {encAente}.

Para. evitar explicações arbitra.rias (e.g. vento em rls) e triviais (e.g. TIÕ), geralmente, os
fatos que compõem uma explicação abdutiva. são restringidos a pertencer a um conjunto
básico de causas prímitiuas pré-esta.belecidas, denominadas aóduÍz'fieis. Entretanto,
mesmo com tal restrição, ainda é possível que para. um mesmo fato observado tenhamos

diversas explicações abdutivas distintas. De fato, a. existência de múltiplas explicações
plausíveis é uma. característica básica do raciocínio abdutivo, sendo a. seleção de uma

explicação pre/erencáaJ um importante problema a ser considerado [26].

Na prática, é muito difícil estabelecer critérios gerais, independentes do domínio de

aplicação, através dos q uais possamos identificar explicações preferenciais. Entretanto,
no caso de planejamento, os critérios sugeridos por (;az 8 PietrzykowsÉ [12] sã.o bas-
tante apropriados. Segundo eles, uma explicação a.bdutiva 11, para uma observação I'
num determinado domínio A, deve ser:

básica, i.e. nã.o deve ser dada em termos de efeitos, mas sim de ca.usas primitivas;
e minimal, i.e. não deve existir um conjunto H* C n tal que Z\ U n'' E I'; e
e compacta, i.e. deve postular o menor número de ca.usas possível.

Assim, retomando o último exemplo, rli := {cAxua} não é uma. explicaçã.o básica.

para I' ::: {encAentel; rl2 ::: { cidade,calor,uerào} é uma explicação básica mas

não é minimal; rl3 := {%mádade,ca/or} é básica. e minimal, mas não é compacta; e,
finalmente, ll4 := {uerão} é básica, minimal e compacta.

Outro aspecto importa-nte a ser ressaltado é que, por definição, a abduçã.o é um
tipo de raciocínio não-rnorzoZón co [261. Assim, explicações consistentes com um de-
terminado estado de conhecimento podem se tornar inconsistentes, quando novas in-
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formações são consideradas. Por exemplo, se a fórmula =uerão for adicionada ao con

ju«to A := {u«ão --} cA"ua,w«.idade A ca/or --} cAaua,cANa« --} .ncÀ.nte}, então

]l4 := {uerão} deixará de ser uma explicação abdutiva plausível para I' := {enchenfe}.

4.1.1 O mecanismo abdutivo em pl'ogramação lógica

Progra,mação em lógica pode ser facilmente estendida com abdução [19, 12, 55, 26, 14].
Conforme vimos na subseção 2.4.2, dados um programa lógico zX e uma cláusula objetivo
I'o, uma. SLo-rc/uíação para I'o a partir de .A é uma sequência finita I'o, . . . , I'., onde
I'. é a cláusula vazia e cada I'i+l é uma resolvente de I'{ com uma das cláusulas em
Z\. Então, se para a-lgum I'{ o literal selecionado À não resolve com nenhuma das
cláusulas em Z\, as seqüências iniciando com I'o, . . . , I'i não levarão à cláusula vazia e,
portanto, nã.o nos permitirão concluir a refutação. Entretanto, se o nosso interesse não

é apenas refutar I'o, mas sim encontrar um conjunto de fatos ll tal que ,À U n b I'o,
então, inc]uindo em r] uma cláusula unitária que resolva com À, podemos continua.r

a refutação com I'i+i igual a I'{, exceto pelo literal À abdtizido, que é removido da
cláusula resultante I'i+i .

Por exemplo, seja I'o := +- enchente uma cláusula objetivo e z\ := {encAente +-

cAaua, cüuua +..- verão, cAwua +-. wmidade, uerão} um programa lógico. Como podemos
observar na figura 4.1 a, resolvendo-se o literal encAeníe de I'o com a. cabeça da cláusula
enchente +- cAuDa, obtemos I'l := +- chMua; então, para resolver o literal cAuDa de I'l,
temos duas possibilidades: usando a cláusula cAuDa +.-- verão, obtemos I'2 := +- verão
e, usando a. cláusula cAMpa +-- %mãdade, ca/or, obtemos I'Ç := e- wmidade, ca/or. Em

ambos os casos, entretanto, chegamos a um ponto onde nenhuma cláusula do programa
pode ser usada para derivarmos uma nova cláusula objetivo ou a cláusula vazia. Logo,

não há como refutar I'o. Por outro lado, como podemos observar na figura 4.1-b,
abduzindo o literal t;Grão, a cláusula I'2 nos permite derivar a cláusula vazia e, portanto,

concluir a refutação. Analogamente, abduzindo o literal wmidade em r'l:, obtemos a

cláusula objetivo I': := +.- ca/or e, finalmente, abduzindo o literal ca/or nessa última
cláusula, encontra.mos uma outra refutação.

O procedimento que obtemos estendendo SLn-refutação com abdução, conforme

descrevemos, é denominado SI,DA-re/uíação [14] e o conjunto cumulativo de hipóteses
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abdutivas 11, gerado por ele, é denominado resíduo abduZiuo. Através desse procedi-

mento, que foi provado correio e completo por DenecÊer 8 .De ScAre3/e [14], podemos
esteíider a. capacidade do PKOLoc e permitir que, além de dedução, ele também seja

capaz de realiza.r abdução.

(1) .nch.nt. +- chu-
Zi 'l (2) cA«- +- «rão

(3) chupa +- unidade, calor

I'o := +-. enchente I'. := +- encÀerzte : {}

(1)

I'i := +-. cruz,a : {}
P),.''''' \a

F. cAuDa

I'2 := +- oel'ao I'2 :=: +' u 7zzdade, calor

FALHAFXLHA
I'2 := {-- uerao : {} I'2 ;= {' u77ztdac/e, calor : {}

abdução l aZ)dução

(a) SLD-re/utação I'3 +- : {uerão}

Sucesso
]'; e- calor : {u«}idade}

abduçáo

I'á +- : {calor, umidade}
Sucesso

(b) SLOA-rcfulação

Figura 4.1: Estendendo uma SLn-árvore com abdução.

Um meta-interpretador que implemente o procedimento de SUOA-refutação pode

ser visto na. tabela 4.1. Nesse meta-interpretador, o metapredicado aziom é usado para
representar as cláusulas do programa-objeto no meta.nível. Assim, uma metacláusula.

da forma aziom(a, [ai, . . . , a.]) corresponde, de fato, a uma. c]áusu]a-objeto da forma

cv <-- cvl , - . . , a.. Isso permite que as cláusulas do meta-interpretados possam ser distin-

guidas daquelas que fazem pa-rte do programa-objeto a ser ma.nipulado, já que ambos os

tipos de cláusulas são mantidos na mesma base de conhecimento (do PROLOG). Outro
metapredicado usado é abdxcib/e; através dele podemos declarar o conjunto de fatos
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abdutíveis no programa-objeto, garantindo assim que apenas explicações básicas sejam
computadas [26]. Por exemplo, nas cláusulas ]OBJl]-jOBJ6] a seguir, esses metapredi-
cados são utilizados para representar um programa-objeto no metanível.

axiom(chuva,[verão])
axiom(chuva,[umidade,ca]or])
axiom(enchente,[chuva]).
abducible(verão)
abducib].e(umidade).
abducible(calor)

[OBJl]
[OBJ2]
[OBJ3]

[OBJ4]
[OBJ5]
[OBJ6]

O meta-interpretador, propriamente dito, é implementado pelo predicado s/da: em
ISLDAll, a cláusula vazia é refutada trivialmente, sem que qualquer adição ao resíduo
abdutivo seja necessária; em ]SLDA2], o literal GÍ, selecionado da cláusula. objetivo
representada pela lista [GI IGsl], é resolvido com a cabeça de uma c]áusu]a do programa-
objeto, representada por axiom(GI,Gs2), e o processo continua com a cláusula objeto
Gs3, resultante da concatenação da subsista Gsl com a lista Gs2; finalmente, em]SLDA3],
se o literal selecionado GI é abdutível, ele é adicionado ao resíduo abdutivo e o processo

continua com a cláusula objetivo Gsl.

sida( [] ,R , R) .

sida([GlIGsl],R],R2)
axiom(GI,Gs2),
append(Gs2,Gsl,Gs3),
sida(Gs3,RI,R2).

sida([GlIGsl],R],R2) :-- % passo de abduçãa
abducible(GI),
sida(Gs[,[GlIRl],R2)

[SLDAl]

[SLDA2]% passo de resolução

[SLDA3]

Tabela 4.1: SIDA-re/uéação ern PKOLoc

Então, dado um progra.ma-objeto, uma metaconsu]ta ?- s].da( [gi ,. . ,gt] , [] ,R) . será

bem sucedida se e somente se gl A . . A gx; for uma. consequência lógica da conjunção
do resíduo abdutivo R com as cláusulas desse programa objeto. Por exemplo, com
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base no programa-objeto representado pelas cláusulas [OBJl[-]OBJ6], a metaconsu]ta
?- s]da( [enchente] , [] ,R) . fornecerá duas soluções: R=tverão] e R=Eca]or,umidade] .

Um cuidado especial deve ser tomado com relação às variáveis existentes num átomo
a ser abduzido. Se tal átomo é tratado como uma cláusula. unitária que pode ser adi-
cionada diretamente ao programa, então suas variáveis que são existenciais passam a

ser universais, o que é uma hipótese demasiadamente forte j15]. Assim, para garantir
a corretude do meta-interpretador sida, as variáveis em átomos abduzidos deveriam
ser sko/errzízadas, i.e. substituídas por consta.ntes inéditas no contexto [12]. Ademais,
como o PKOLOG emprega busca em profundidade, esse meta-interpretador não é com-
pleto. Entretanto, utilizando busca. em profundidade iterativo, limitada. pelo número

de fatos existentes no resíduo a.bdutivo, podemos torna-lo completo e ainda. garantir
que explicações minimais e compactas sejam sempre encontradas primeiro [55].

4.1.2 Estendendo abdução com negação por falha

Na programação em lógica, a negaça.o é implementada. através de um mecanismo, in
produzido por Claro [10], conhecido como negação por /alba. Esse mecanismo, que
pressupõe a hipótese do rrzurzdo /ecÀado [50], estabelece que a negação de um átomo
Ó pode ser inferida de um progra-ma lógico Z\ se não há uma SLO-refutação para a
cláusula objetivo +-Ó (prova em modo rzegaZiuo), a partir de A. (Note que, assim como
a abdução, a negação por falha. é uma. operaçã.o nã.o-monotõnica, já que a inclusão

de novas cláusulas em A pode eliminar conclusões negativas anteriormente provadas.)
Quando a. negação por falha é embutida na SLD-refutação, o procedimento resultante,

apresentado na tabela 4.2, é denominado SLONF-re/utação jl].

Nesse novo meta-interpretador, implementado pelo predicado sida/, um literal
neg(GI) é tomado como verdadeiro se não é possível provar que o literal complementar
Gi é uma. consequência lógica do programa-objeto considerado(pide cláusula ]SLDNF3]).

Em princípio, juntar a.bdução e negação por falha parece ser simples. Entretanto,
por serem operações não-monotõnicas, abdução e negação por falha. interferem mutu-

amente entre si e, sendo assim, um cuidado especial deve ser tomado. Na negaça.o por
falha. apenas as consequências lógicas do progra.ma mais o resíduo abdutivo já compu-
tado devem ser consideradas e, portanto, a abdtiçã.o deve ser desa.bilitada dura.nte as
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sldnf ( [] )

sldnf([GlIGsl]) :-- % passo de reso]ução
axiom(GI,Gs2),
append(Gs2,Gsl,Gs3),
sldnf(Gs3)

sldnf([not(GI)IGs]) :- % negação por fa]ha
not dem( [Gl] ) ,

sldnf(Gs).

[SLDNFl]

[SLDNF2]

[SLDNF3]

Tabela 4.2: SLDNF-re/aZaçâo em PKOLOa

provas em modo negativo. Por outro lado, quando novas hipóteses são adicionadas ao
resíduo abdutivo, conclusões negativas previamente provadas podem se torna.r falsas.
Por exemplo, suponha que o literal selecionado numa consulta seja not(G); então, o
método usual de negação por falha é adotado e not (G) é assumido como verdadeiro se G
não pode ser provado a partir do programa mais o resíduo corrente. Porém, mais tarde,
novas adições ao resíduo abdutivo podem tornar G provável, o que deve ser evitado. As
sim, para manter a corretude da negação por falha, somente hipóteses consistentes com
as negações já provadas (resíduo negaZit;o) podem ser adicionadas ao resíduo abdutivo.

Estendendo-se SLD-refutação com negação por falha e abdução, simultaneamente,
obtemos um procedimento denominado SI,DNFA-re/ralação [12, 55, 15, 14, 26, 57]. Esse
procedimento é implementado pelo meta-interpretador apresentado na tabela 4.3.

Dados um programa a. e uma consu]ta G, a metaconsu]ta?- s]dnfa(G,[] ,R,[] ,N)
produz um resíduo abdutivo R e um resíduo negativo Ar tais que zX U R é consistente

e C'omp(Z\ U R): f: {G} U N

Resumidamente, conforme observamos na tabela 4.3, o meta-interpretador s/dn/a
faz o seguinte: em [SLDNFAl] , a c]á.usu]a vazia é refutada trivia]mente; em [sLONFA2],
temos um passo de resoluçã.o, onde o literal selecionado GI é resolvido com uma cláusula

do programa-objeto; em [SLDnFA3] , se o ]itera] se]ecionado GÍ é abdutíve], e consistente

com as negações já provadas e coletadas na lista wí, ele é adicionado ao resíduo abdutivo;
fina[mente, em [SLDNFÂ4], se o ]itera] é negativo e pode ser demonstrado por falha, a

'Conlp(?) denota o complet.amena.o de C/ark para o programa lógico P
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partir da u dão do programa-objeto com o resíduo abdutivo corrente RÍ, ele é adicionado

ao resíduo negativo NI.

sldnfa([],R,R,N,N) [SLDNFAl]

[SLDNFA2]sldnfa([GI IGsl] ,R],R2 ,N],N2)
axiom(GI,Gs2)
append(Gs2,Gsl,Gs3),
sldnfa(Gs3,RI,R2,NI,N2)

% passo de resolução

sldnfa([GlIGsl],R],R2,N],N2) :- % passo de abdução
abducible(GI),
cheçk.naf (N] , [GI [ Rl] ) ,

s].ninfa(Gs],[GI IRl] ,R2,N],N2) .

[SLDNFA3]

sldnfa([not(GI) IGsl] ,R], R2 ,N],N2)
naf ( [Gl] ,R]) ,

s[dnfa(Gs[,R],R2,[EGl] lmí] ,N2)

% negação por falha [SLDNFA4]

check.naf ( [] ,R) [SLDNFA5]

[SLDNFA6]check.naf ( [N [ Ns] ,R)

naf(N,R),
checknaf (Ns ,R) .

naf( [GI l J ,R) :--

not resolve(GI,R,.)
[SLDNFA7]

[SLDNFA8]naf ( [GI [ Gsl] ,R) : --

findall(Gs3,(resolve(GI ,R,Gs2) , append(Gs2,Gsl,Gs3)) ,Gss) ,

check.naf (Gss ,R) .

resolve(GI,R,Gs)
axiom(GI,Gs).

[SLDNFA9]

reso[ve (G[ ,R, [] )

member(GI,R).
[SLDNFAIO]

Tabela 4.3: SLDNFA-ri:/utaçãa em PKOLOa
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Para evitar que conclusões negativas provadas por /a/Aa tornem-se falsas, o meta-
interpretador s/dn./a as colete numa lista de negações (resMuo negalit;o), cuja con-
sistência é checada pelo metapredicado cAeck.na/ toda vez que o resíduo abdtttivo é

modificado. De fato, umalista de negações .ÍV daforma]j'i, .. .,,ymi], . . .,[l'r, . . .,'ymn]]

repres'nta uma conjunção =(1'i A - - A ,rl..) A - ' . A -.(7r A ' ' - A a'A.) e a fórmula

cAeck.na/(N, R) vale se essa conjunção é provável a partir do completamento da con
junçã.o do resíduo abdutivo R com o progra.ma-objeto. Então, para garantir a con-
sistência. de ]V em relação a. R, em ]SLDNFA5] e [SLDNFA6], o metapredicado cAeck.na/
refaz a prova por falha de cada, iim dos conjuntos de /V. Para tanto, ele aplica a esses
conjuntos o metapredicado a.uxiliar na/, que é definido em termos do predicado finda].l,
nativo do Swi-PnoLoa. A justificativa para as cláusulas [SLDNFA7] e ]SLI)NFA8], que
implementam o metapredicado na/, é a seguinte: para mostrar que --(71 A . .A "y,)

vale, é preciso mostrar que, para toda. cláusula-objeto À :- Ài, . . ., À. que resolve com
'yi, a fórmula --(Ài A- . .AÀ. A7,A. .AI'«) também vale. Se nenhuma cláusula resolve

com 'h, então, sob a semântica do completamento, T'h vale e, consequentemente, te-

mos --o'l A . - . /\ '.). Finalmente, as cláusulas ]SLDNFA9] e ISLDNFA10j implementam
a. conjunção do programa-objeto com o resíduo abdutivo.

4.1.3 Planejamento como uma tarefa abdutiva

EsAgÀI j171 foi o primeiro a mostrar que planejamento pode ser visto como uma tarefa
abdutiva. Basicamente, a idéia introduzida por ele foi a seguinte: sejam /3 uma meta de
planeja.mento e cv -} P uma lei causal, onde a é uma ação do domínio de planejamento
e P é um de seus efeitos; então, supondo que a. ocorrência dessa ação seja um fato

abdutível, a explicação abdutiva {a} representa um plano para atingir ê.

De fato, planos podem ser vistos como explicações de como um esta.do meta é atin-

gido j17, 55, 571 e, portanto, a abdução é uma regra. de inferência bastante adequada
para- resolver problemas de planejamento. Como veremos na subseção 4.3.1, dados um
conjunto de fórmulas A, descrevendo as ações do domínio, um conjunto de fórmulas E,
descrevendo um estado inicial, e um conjunto de fórmulas I', descrevendo um estado me-

ta, o planeja.mento abdutivo consiste em encontrar um conjunto de fórmulas ll (resíduo

abdutivo), descrevendo ações e restrições de ordem entre elas, tal que zX U E u rl l: I'
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4.2 Cálculo de eventos

O cÁi,cui,o on EVENTos, introduzido originalmente por /{'owa/sÊ éi' Seryof [34], é um
formalismo lógico para raciocínio sobre ações e efeitos. Diferentemente do cálculo de

situações, entretanto, o cálculo de eventos enfatiza. os eventos que ocorrem no mundo e
não as situações pelas quais o mundo passa. Nesse formalismo, as primitivas ontológicas
consistem de eventos, ./iuenfes e nsZanfes de tempo [56]. Informa]mente, a. idéia básica.
do cá.lculo de eventos é estabelecer que um fluente ua/e num determinado instante do

tempo se ele vale {nicialmenle, ou foi iniciado pela ocorrência de uma ação em algum
instante anterior, e não foi ferrrzÍnado pela ocorrência de uma outra açã.o nesse meio
tempo. A tabela 4.4 lista os predicados2 usados nesse formalismo.

init{«te.(a, é, ,-) l . ./i«nte é c.meç«
te,«.inat.s(a, é, r) . ./Zu.nt. @ dei- de «/« «pós « «ção a, n. in.t-'' r
,./-ses(a, é, r) l . ./Zu.nfe @ tem «/- ín e$nido .pós « «ção a, no {nst-fe r

init{«//y.(é) l o.Pu'nfeÓ «/. n.in t nZ in lO
n t «/!y«(@) l . ./7-nfe Ó nã. -/. no in.f nf ínici./ "

happens(a,ri, I'-z) l a anão a inicia-se no {nstarzíe rl e germina rzo instante r2
bolas.'lf(@, ,) l . ./i«.nt. @ «J. no {n.t.n*' ,'-
clãpp.d(ri,é,r2) l . ./7u.nfe é d.{- d. -/e, nZ« « in;fa"'" 'i e r2

!

Tabela 4.4: Pred Gados do cá/cu/o de euerztos

4.2.1 Uma axiomatização para o cálculo de eventos

A tabela 4.5, a seguir, apresenta uma axiomatização para o cá.óculo de eventos, baseada

em [57]. De a.cordo com o axioma IECl], o predicado Ao/ds.4t(f', 7') é verdade se o fluen-
te F' vale no instante 0, representado por in t a//yP(f'), e não deixa. de valer dura.nte o
intervalo de tempo 10, PI, representado por nc/{pped(0, /', T). De acordo com o axioma.
IEC2], o predicado Ao/ds.4t(F', T) é verdadeiro se o fluente r' vale após a ocorrência

de uma. ação Á, que o produz como efeito, num inata.nte anterior a 7', representado

2 Por u uu rluesLão de padronização, os símbolos i\o cálculo de eventos serão mantidos cm inglês.
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por Aap7'ens(.4, h,T2) /\ ín ates(.4, F',7'i) A T2 -< 7', e não deixa de valer dlirante o
intervalo de tempo ]TI, 7'], representado por nc/ipped(Ti, F, T). De acordo com [EC5],
o predicado c/ípped(7't, f', T2) é verdade se ocorre um evento no intervalo [Ti , T2], repre-
sentado por Àappens(.4, T3, T4) AT] -< T3'''\T4 < T2, ' 'sse evento torna o valor do fluente

F falso ou indefinido, representado por lerminates(..'!, r', T3) V re/Cases(,4, F, T3). (No--
te que o predicado re/Cases serve para estabelecer efeitos não-determinísticos de uma

ação. Um exemplo clássico do uso desse predicado é o proa/emü da ro/eía russa [24, 56],
onde o fluente ba/a.na ag%/ha teria um valor indefinido após gira.rmos o tambor de um
revólver carregado com uma única bala.) Analogamente a [ECl], [EC2] e IEC5], os axi-
omas IEC3], IEC4] e [EC6] estabelecem as condições para que a negação do predicado
ho/ds 4t(F', 7') seja verdadeira. E, finalmente, o axioma [EC7] estabelece qub o instante
do início da ocorrência de uma ação precede o instante do seu término.

h.id..'it(F', r) +-
n t «IJg/,(F') A --cZ{PP.d(0, f', 7')

bolas.At(F',7') +-
app ns(.4, Ti , T2) A niliat«(..'!, F', 7'i) A T2 -< T '"- ''lipp.d(7'i, F', 7')

=Aolds.Át(/', T) +-
initially.l.F)/'K ndeclãpped(0, F, T)

=Aolds..4t(/', r) +-
happens(Á, h , T2) A termÍnates(.4, F'. TI) A T2 -< T ''\ 'dec/{pped(7't , F', T)

cÜPP.d(7'i, /', T2) W
].4,T3,T4lAappens(.A, T3, T4) A Tt -< T3 ''\ T4 '< T2 A

(t«min«fes(.'l, f', T3) V «/eas«(.4, r', Ts))]

ec/ápped(Ti , F', Ta) H
].4, 73, T4lAapp.ns(..4, T3, T4) A Tt < T3 A TÓ < T2 /'-

({nitiat.s(A, F', T3) v r./Case.(.'!, F, T3))l

happens(.A, TI , T2) --} 7'i :3 T2

[ECl]

[EC2]

[EC3]

[EC4]

[EC5]

[EC6]

[EC7]

Tabela 4.5: .Áziomaíização para o cá/ctz/o de euenZos
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4.2.2 Estado inicial, ações e planos no cálculo de eventos

Além dos axiomas [ECl[-IEC7], independentes de domínio, precisamos de axiomas que
descrevam que fluentes valem inicialmente, bem como os efeitos das ações num domínio
específico. No cálculo de eventos, o estado inicial do mundo é definido através dos

predicados inátáa!/yp e inítiallyn, enquar)to os efeitos das ações são estabelecidos através

dos predicados ín t ates e lerminates. Por exemplo, a seguir, os axiomas IRl] e [R2)
definem um estado inicial onde o nosso robe do mundo dos blocos encontra-se num local

Zo, segurando um bloco b, enquanto os axiomasÍR31 e IR4] estabelecem, respectivamente,

os efeitos positivos e negativos da ação mala(X, y), que faz com que esse robe ande de
um local.X até outro local y

Ín tá./Jg/.(«t(lo))
inibi«l/ g/. (A.Idáng (b) )

inítiates(talk(X, y), at(}''), T) +- Aolds.4t(at(X), 7') A X # }''
[«min«t«(w'JA(X, y), «t(X), 7') +-- h./d..At(«[(X), 7') A X #: }''

[n,i]

[R3]

No cálculo de eventos, um plano é representado por um conjunto de fatos Àappe?z.s3,

estabelecendo a. ocorrência de ações no tempo, e por um conjunto de restrições de
ordem temporal -<, estabelecendo uma ordem parcial sobre essas ações. Por exemplo,
{A«PP.n.(«««Ík(/o, /i), tl), A«pp'n;(.«Jk(li, l2), t2), to<ti, fi -<t,, f2 -<t3} é um pl-«'.

4.2.3 Persistência temporal no cálculo de eventos

Dado um conjunto de fatos Aappens e <, representando um plano parcialmente orde-
nado, a partir dos axiomas [ECl[-jEC7] e [Rl[-jR4], podemos determinar a va]idade dos

fluentes do domínio em qualquer instante futuro do tempo, após a execução desse pla-

no. Por exemplo, dado o plano {happems(wa/k(/o, 11), tl), Aappens(wa/k(/i, /2), t2), to -<
tt, ti <t2, t2 -<t3}, podemos concluir tanto ho/ds 4t(at(/2), t3), que é um efeito direto da
ação 'wa/Ê(/1 , /2), quanto Àolds.4t(Ao/dáng(b) , t3) que é uma propriedade que persiste no

tempo, desde o instante inicial 0. De fato, a axiomatização apresenta.da na tabela 4.5
captura, essencialmente, a persistência íempora/ dos fluentes e, portanto, ao contrário
do cá.óculo de situações, o cálculo de eventos pião requer o uso de axiomas de quadro.

'Uma versão binária desse predicado é definida como happens(a, I') =a./ bappens(a, I', I').
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Conforme [55], a persistência embutida na axiomatização do cálculo de eventos é
baseada em quatro pressupostos básicos:

e nenhum evento ocorre além daqueles que são conhecidos,
e nenhum evento afeta um dado fluente além daqueles que são conhecidos,

os quentes persistem até a ocorrência de algum evento que os afete, e
e todo fluente é efeito de algum evento conhecido

4.3 Planejamento abdutivo no cálculo de eventos

Em vez de seguir a abordagem lógica sugerida por Green ]23], onde a tarefa de planeja-
mento é definida em termos de dedução no cálculo de situações, EsAgÀi]17] propôs um
sistema de planejamento baseado em abdução no cálculo de eventos. Com esse novo
paradigma de planejamento lógico, além de resolver o problema da persistência tempo-
ral, EsAgAI mostrou que planos parcialmente ordenados também podem ser sintetizados
como efeito colateral da prova de teoremas.

4.3.1 Especificação lógica de planejamento abdutivo

Definição 4.2 Pm domínio de planelamento (í uma cozÜunção ./inila de /órmu/as da
forma

{niti«t.s(a, é, ,) +- P,
[«min«{«(a, é, ,) +- P, -
,./e««(a, @, f) +-- P,

onde P é da /o,m« (a)A./ds.'!t(@:,r) A . . . A (--)À./d..4t(@«,,-), a é «m te,mo nã.-
uariáuel denotando uma nção, Ó, (b\ . . . , $. são termos não-variáveis denotando Poen-
tes e T é um termo denotando um instante de tempo. 0

Definição 4.3 Uma. situação niciaZ tí urna co Üurição ./imita de /órmuZas da /arma

n t «//z/«(é), -

onde Ó é um termo livre de variáveis denotaTtdo um quente, na qual cada quente ocorre
no mázim.o uma uez. []
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Definição 4.4 Urna meia é uma conyurzção ./íníla de /órrnu/as da /arma

(n) à./ds.4t(é, r) ,

onde Ó é um termo livre de uariáueis denotaTtdo um quente e T é um termo constante
denotando um nsfaníe de tempo. []

Definição 4.5 Uma narrafíua é uma c07Üunção ./inÍfa de /órmu/as da /arma

""PP.n.(a, ,'-), -
I''l < T2;

onde a e uzn ferr7zo /jure de uarzaoels denotando urncz açao e r, rl, T2 sao lermos cons-
oantes denotando instantes de Zefnpo. Q

Definição 4.6 Soam A tim domihÍa, E uma situação inicial, EC a conjunção das
üziomas do cálculo de eventos e T uma meta de planejamento. Um ptüTto para cttingir
I' é uma narraZiua n fal que

ClncjA; {nitáates, terminares, re]eases] /\ CíncjE A ]l; Aappensl A EC f:: I' e

Cinc[A; ínãtiates, terminares, re/eases] A C]ncEE A n; àappens] /\ EC é consisfenfe. []

Circunscrevendo4 os predicados initiates, lernz mates e releases assumimos que as
ações não têm efeitos inesperados e circunscrevendo o predicado Aappens, que não há

ocorrências de eventos inesperados. Conforme SAarlaÀan ]57], para. gera.ntir a condiçã.o
de consistência. na definição acima, basta garantir que o domínio A seja /{t;re de coriPãlos.

Definição 4.7 Um domáhio é /jure de corzPilos se, para todo par de /órmu/as em zX da
/o,m« {nit{«t's(a, @, ,) +-- P- ' te,mín«t«(a, @, ,-) <--- P,, t.m« f: =(P- A /3,) O

4.4 Implementando um meta-interpretador abdutivo para
cálculo de eventos

Para transformar a especificação lógica. de planeia.mento a.bdutivo numa implementação

prática, ShanaÀan ]57] propôs o uso de um meta-interpretador abdutivo especializado
4A definição da operação de circunscrição, Clnc, foi apresentada na subseção 2.3.1.

\
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para o cálculo de eventos. Então, dados os axiomas descrevendo o problema de pla-
nejamento, o meta-interpretador produziria um resíduo representando um plano que
seria uma solução pa.ra o referido problema.

4.4.1 Compilando cláusulas-objetos em metacláusulas

Para. especializar um meta-interpretador, digamos dem, com relação a uma cláusula-
objeto ao +- cvl, . . . , cv., basta, embutir o conhecimento expresso por essa cláusula,
diretamente, na definição do metapredicado dem. Isso pode ser feito, por exem-

p[o, substituindo-se a metac]áusu]a. axiolü(ao, [cri,. . ,a.]), que representa a referida
c[áusu[a-objeto, por lim nova metac]áusu]a dem([aoIGsl]) :- dem([ai,. .,a.IGs]]),
que é adicionada à definição do meta-interpreta.dor.

Segundo Leda 8 Rarrtando [36], o resultado obtido por um meta-interpretador es-
pecializado com a compilação de uma cláusula objeto é equivalente àquele obtido pelo
meta-interpretados básico correspondente, na presença da cláusula-objeto que foi com-
pilada. Entretanto, devido ao grau de controle extra disponível no metanível, uma
série de manobras podem ser realizadas durante a compilação de uma cláusula-objeto.
Através dessas manobras podemos, por exemplo, evitar laços infinitos, alterando a or-
dem em que os literais no corpo da cláusula são resolvidos (raide subseção 4.4.2), e
considerar conhecimento incompleto, dando um tratamento especial a predidados para

os quais não temos uma definição completa (pide subseção 4.4.3).

4.4.2 Compilação de axiomas do cálculo de eventos

Considere um meta-interpretador básico dem, que simula exatamente o funcionamen-
to do PKOLOG. Suponha, por exemplo, que desejamos especializa-lo com relação à
c[áusuia-objeto a. seguir, correspondente ao axioma IEC2] do cá]cu]o de eventos, onde o

predicado be/ore é empregado para representar uma restriçã.o de ordem temporal.

holdsAt(F,T) :-

happens(A,TI,T2),
initiates(A,F,TI),
before(T2,T)
not clipped(TI,F,T)

[EC2]
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Então, podemos adicionar a seguinte metacláusula à definição do meta-interpretados

dem([ho[dsAt(F,T)IGs]]) :-

axiom(initiates(A,F,TI),Gs2)
axiom(happens(A,T],T2),[]),
axion(before(T2,T),[]),
not dem([c[ipped(T[,F,T)]),
append(Gs2,Gsl,Gs3),
dem(Gs3).

[EC2C]

Embora os resultados obtidos com essa. versa.o especializada do meta-interpretador
sejam os mesmos obtidos através de sua versão básica. na. presença de [EC2] (ou me-
lhor, na presença da cláusula de aziom que descreve IEC2]), para uma mesma consulta
com o predicado ÀoZdsÁÉ, a computação realizada. pela versão especia-lizada não corres-

ponde exatamente à.quela realizada. pela versão básica. Isso acontece devido a algumas
manobras que foram rea]izadas na forma compi]ada deIEC2] , que denominamostEC2Cl:

B .4 ordem dos /{te7'ais happens(A,TI,T2) e initiates(Â,F,TI) /o{ inuertída. Com
isso, podemos obter um espaço de busca. bem menor que aquele que teríamos se es-
ses literais fossem tratados na ordem oposta [9]. Em geral, num mundo dinâmico
há inúmeros eventos que podem ocorrer (Aappens), embora apenas alguns de-
les sejam capazes de contribuir (ãn iates) com um determinado efeito desejado;
então, resolvendo-se initiates(A,F,TI) a.ntes de happens(A,TI,T2), garantimos
que eventos irreleva.ntes para o fluente F não seja.m considerados. Em decorrência

disso, podemos ter uma ramificação bem menor na árvore de refutação e, con-
sequentemente, a computação realizada poderá ser bem mais eficiente

B O Iralamento das precondições de initiates(A,F,TI) /oi adiado. Embora o lite-

ral initiates(A,F,TI) seja resolvido imediatamente no início da metaclá.usura, o

tratamento de suas precondições é adiado até que os literais happens(A,TI,T2) e
before(T2,T) também tenham sido resolvidos. Com isso, evita.mos a. possibilidade
de ocorrência de laços infinitos; já que àoZds.4í é definido em termos de in tíates
e u2ce-Persa.

e .4 prova do lítera/ not clipped(TI,F,T) /oi antecipada. Embutindo a negação
por falha. do literal clipped(TI,F,T) no próprio corpo da metac]áusu]a [Ec2C],
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forçamos que suas precondições sejam tratadas antes das precondições do lite-
ral initiates(A,F,TI). Com isso, garantimos que o processo continuará apenas
quando a ação A, considerada na resolução de initiates(A,F,TI), for realmen-

te efetiva, ou seja, quando o efeito F produzido por ela não for necessariamente

anulado pela ocorrência de uma outra ação, já postulado no programa-objeto.

A compilação do a.xioma [EC4] pode ser feita de maneira aná.Ioga àquela apresentada
para o axioma IEC21. A novidade, porém, é que como [EC41 nã.o é uma cláusula definida,

precisamos introduzir a função neg para representar esse a.xioma. Com essa função,
fórmulas do cálculo de eventos da forma -.Aolds,4t(F', T) podem ser escritas em Prol.oc
como ho].dsAt(neg(F) ,T). Assim, a cláusula-objeto correspondente ao axioma IEC4] será

holdsAt(neg(F),T) :-

happens(A,TI,T2)
ti:erminates(A,F,TI),
before(T2 , T) ,
not declipped(TI,F,T)

cuja compilação resulta.rá na seguinte metacláusula

dem([ho[dsAt(neg(F) ,T) IGs]] )
axiom(terminates(A,F,TI) ,Gs2) ,

axiom(happens(A,T],T2),[]),
axiom(before(T2,T),[]),
not dem([dec[ipped(T[,F,T)]),
append(Gs2,Gsl,Gs3),
dem(Gs3)

4.4.3 Tratamento de conhecimento incompleto

Um dos problemas da negação por falha é a sua incapacidade de tratar conhecimento

incompleto. Através dela, todo fato que não é explicitamente esta.belecido como verdade
é automaticamente assumido como sendo falso. Entretanto, no raciocínio temporal com

cálculo de eventos, temos informação incompleta sobre óe/ore e, portanto, usa.r negação
por falha com esse predicado pode resulta.r em conclusões incorretas.

Por exemplo, suponha. que duas ações que comutam (//{p) o interruptor de uma de-
terminada. lâmpada. ocorram numa ordem desconhecida, ou seja, temos Aappens(//ip, ti)



82 CAPITUL04. PLANEJAMENTO ABD UTIVO

o/z

o/z

b ;./zü
c#

o/z

(a) suposição do cálculo de eventos (b) suposição da negação por falha

Figura 4.2: ConheciríLeTito incompleto e negação por falha

e A«pp'ns(./'lÍp,t2), ma' não temos b'/«'(tt,t,), «em b./«.(t2,tt). E«tão, ca« a
lâmpada esteja acesa. inicialmente, concluímos que ela permanecerá acesa no final. Es

se raciocínio parte do princípio de que o tempo é linear (i.e. necessariamente temos
t] -< Z2 ou [2 < ti) e, sendo assim, qualquer que seja a ordem das ocorrências, a ú]tima
delas anulara o efeito da primeira. (figura. 4.2-a). Entretanto, se não estabelecemos

explicitamente que ti precede t2 ou vice-persa, a. negação por falha assume que nem
uma coisa nem outra vale; levando-nos a concluir, incorretamente, que a lâmpada ficará
apagada.no final (figura 4.2-b).

Assim, para ga.rantir a. corretude do raciocínio temporal no cálculo de eventos,
temos que especializar o meta-interpretador abdutivo de tal forma que a lineariadade
da relação de ordem temporal (tl / t2 --} t2 < ti) seja embutida no metanível [15, 57].

Ao abduzir um fato óe/ore(tl,t2), o meta-interpretados deve garantir que ti e t2
sejam distintos e que o fato be/ore(t2, tt) ainda não tenha sido abduzido. Se uma. dessas
duas condições não é satisfeita, o passo de abduçã.o falha; senão, be/ore(tt, t2) é adici-
onado ao resíduo abdutivo e o fecho tra.nsitivo da relaçã.o representada. pelo predicado

be/ore é computado. Ademais, pa.ra. provar a negação de um átomo óe/ore(ti,t2), o
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meta-interpretador tem que abduzir o átomo simétrico óe/ore(t2, tl). Assim, se mais
ta.rde a negação do literal Z,e/ore(t2, ti) também tiver que ser provada, teremos uma
falha. Como resultado dessas manobras, uma conclusão nunca poderá ser baseada na

ausência simultânea de dois fatos be/ore simétricos.

Note que óe/ore não é o único predicado sobre o qual temos conhecimento incom-

pleto. Na. verdade, considerações similares devem ser feitas quanto ao tratamento do

predicado Ao/ds.4t: qua.ndo o meta-interpretador encontra um literal not ho].dsAt(F,T),
ele tenta provar holdsAt(neg(F),T) e, inversamente, quando encontra um literal not
holdsAt(neg(F) ,T)), ele tenta provar holdsAt(F,T). Como a validade de Ao/ds..'lt de-
pende da ordem de ocorrência das ações abduzidas, em ambos os casos, podemos ter
novas adições de restrições de ordem temporal ao resíduo. Outro predicado sobre o
qual também temos conhecimento incompleto é Aappens; nesse caso, porém, a negação
por falha desse predicado não causará problemas.

4.4.4 O sistema de planejamento AEcp

O Ancp (Aóducéiue Euenl Ca/cu/us P/armei') , proposto por SAanaAan 1571, nada mais é

que o resultado da compilação de todos os axiomas do cálculo de eventos, diretamente,
em cláusulas de um meta-interpretados abdutivo, estendido com negação por falha e
devidamente modificado para tratar conhecimento incompleto a respeito de restrições de
ordem temporal. Dado um programa-objeto descrevendo um domínio de planejamento

(cláusulas initiates, terminates e releases) e a situação inicial do mundo (clá.usuras

inicial-ly), fornecemos ao Ancp uma lista. de literais holdsAt representando a meta
de planejamento e, como resposta, ele devolve um resíduo abdutivo, contendo literais
happens e before, que representa o plano desejado.

Com base no Ancp, implementa.mos três sistemas de planejamento abdutivo base-

ado no cálculo de eventos (Apn, SAPO e RAPO). Esses sistemas, que diferem do AEcp
em vá.rios aspectos importa.ntes, será.o descritos na seção 5.1.
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Correspondência entre o AEcp e o PoP

Em [57], SAarzaÀan esta.belece uma correspondência entre o Ancp e um a]goritmo de
planejamento de ordem parcial (PoP) através de uma simples inspeção de código. Para
isso, ele toma como exemplo a seguinte metaclá.usura:

aecp([ho[dsAt(F,T) IGs]] ,R],R4)
axiom(initiates(A,F,TI),Gs2),
check-naf(N,[happens(A,T], T2) ,before(T2,T) IR]] ,R2) ,
check:naf([c[ipped(T[,F,T)] ,R2,R3) ,

append(Gs2,Gsl,Gs3),
aecp(Gs3,R3,R4 ,[c[ipped(T[,F,T) ] N] )

[EC2-1]
[EC2-2]
[EC2-3]
[EC2-4]
[EC2-5]
[EC2-6]

Em [Ec2-1], um pré-requisito ho]dsAt(F,T) é se]ecionado e, em [EC2-2], uma. açã.o é
esco[hida para suporta-]o. Então, em [EC2-3] e [EC2-4] , o p]ano é modi$cado com uma.

nova ação e uma nova restrição de ordem, necessárias para satisfazer o pr&requisito
selecjonado, e as possíveis ameaças ao vínculo causal recém-estabelecido são resolvidas.
Em seguida, em [Ec2-5], o conjunto de pré-requisitos a serem satisfeitos é atua]izado

com as precondições da açã.o adicionada ao piano q íina]mente, em [Ec2-6], o p]a-
nejador é chamado recursivamente com o plano modificado. Observe que esses são
exatamente os passos executa.dos pelo algoritmo PoP, apresentado na tabela 3.3.

4.5 Considerações finais

Nesse capítulo introduzimos abdução como uma. regra. de inferência que possibilita o
raciocínio hipotético. Então, através do uso de um meta-interpretador, mostra.mos que
a capacidade dedutiva do PKOLoo pode ser estendida. com abdução. Também intro-
duzimos o cálculo de eventos como um formalismo apropriado para resolver problemas
de raciocínio temporal onde temos conhecimento incompleto sobre a ordem dos eventos

e mostramos que esse formalismo, juntamente com abdução, nos permite reproduzir,
naturalmente, o procedimento de um algoritmo de planejamento de ordem parcial.

No próximo capítulo, vamos estabecer uma. correspondência mais precisa entre pla-
nejamento de ordem parcial e planeja.mento abdutivo no cálculo de eventos. Diferen-

temente da análise comparativa feita por SâarzaÀan [57], baseada em simples inspeção
de código, propomos uma. a.nálise compa-nativa em termos das estruturas de dados ma-

nipuladas, do espaço de busca explora.do e da eficiência. obtida.



Capítulo 5

Resultados experimentais
Nossa sabedoria uem de nossa experiência;

e nossa experiência, de nossos erros.

Sacha Guitry

Teatrólogo e Cineast.a

(1885 1957)

5.1 linplementação dos sistemas comparados

Os resultados apresentados nesse capítulo foram obtidos comparando-se o desempenho
de três sistemas de planejamento algorítmico, {.e. baseados na representação STniPS,
com relação àquele observado em três sistemas de planejamento lógico, i.e. baseados
em cálculo de eventos abdutivo, correspondentes.

5.1.1 Planejadores baseados em STnips

A partir dos algoritmos de planejamento de ordem parcial, apresentados no capítulo 3,

implementamos três sistemas de planejamento baseados em SPKiPS proposicional: um
planejador de ordem parcial (PoP), sua versão sistemática (SNI,P) e sua versão re-
d.undante (TwnAK). As implementações fora.m feitas em PnOLOG, de tal forma que
estruturas de dados (e.g. passos, restrições de ordem e vínculos causais) e procedimen

tos (e.g. estabelecimento de submetas, fecho transitivo da relação de ordem temporal e
tratamento de conflitos) comuns fossem compartilhados por todos os sistemas. Em con-
seqüência. disso, podemos garantir que as implementações diferem tão somente quanto

à política de proteção (pide seção 3.4) e à estratégia de seleçã.o de submetas adoradas
em cada um dos pla.nejadores.

85
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5.1.2 Planejadores abdutivos baseados em cálculo de eventos

l.Jma característica interessante do Ancp, proposto por SÃanaÀan [57], é que e]e per-
mite uma representação mais expressiva do mundo. Por exemplo, usando o predicado
Aapperzs(a, q, r/), podemos representar ações com tempo de duração e, usando o pre-
dicado re/Cases(a, é, 1-), podemos representar ações com efeitos não-determinísticos.
Entreta.nto, para que pudéssemos realizar uma comparação realmente justa com os
planejadores baseados em STKiPS, algumas modiâcações foram feitas no Ancp. Essas
modificações ([Ml[ a IM6]), descritas a seguir, foram inspiradas em idéias provenientes

de diversos trabalhos de a.nálise conceptual da tarefa de planeja.mento [4, 5, 6].

MI Um cálculo de eventos simplificado

O planeja.mento clássico é baseado em três hipóteses fundamentais: (á) tempo afórníco,
(i{) e/eiras deZermínáticos e ({ii) orzisciência [61]. Da hipótese (i), segue que preci-

samos mudar o predicado happens(cr, q, r/) para. a versão binária Aappens(a, r), de
modo que apenas ações instantâneas sejam consideradas. Em conseqiiência dessa mu-

dança, o axioma [EC7] não será mais necessário. Da hipótese ({i), segue que o predicado
reZeases não pode ser usado, já que não são admitidas ações com efeitos indetermina

dos. Isso implica em uma modificação no axioma [EC5], que define o predicado c]ápped.
Finalmente, da hipótese ({Í{), mais o fato de que a representação STRiPS não admi-
te precondições negativas, segue que não há mais necessidade de termos o predicado
init a//y,., nem os axiomas [EC3], [EC4] e [EC6]. Com essas mudanças, podemos es-

pecificar uma axiomatização simplificada para o cálculo de eventos (pide tabela 5.1),
incluindo apenas aspectos relevantes ao planejamento clássico.

hoZds,'lf(F', T) +-
ãnãti«//y.(F') A {PP.d(0, r', 7')

hoZds..'lt(F, T) +-

appens(.4, 7'i) A nít ates(.4, r', n) A (7'1 < 7') A =c/{pped(7't, f', T)

cÜPP.d(:Z'], /',T2) H

].'l, T]A«pp.n.(.'{, 7') A (TI < T) A (T -< 72) A &«min«t«(.A, f', T)]

[SECl]

[SEC2]

[SEC3]

Tabela 5.1: .4ziomaZízação símp/i»cada pa7'a o cáZcu/o de euenlos



5.] IMPLEN[ENTAÇAO DOS SISTEMAS COMPARADOS 87

A partir dessa axiomatização simplificada, e das idéias provenientes do Ancp, im-
plementamos um sistema de planejamento que denominamos Anp(Abduciue P/anner)

Como os a.xiomas [SECl[-]SEC31 equivalem ao critério de verdade modal de Chapman [8],
que é carreto, segue que o sistema que implementamos é também correio. Ademais,

como utilizamos busca em profundidade iterativo [53] na implementação desse sistema,
segue que ele é completo.

M2 Representação de ações

Considere, por exemplo, a açã.o de anda.r de um local X até outro local y, designada
pelo termo wa/k(X, y). Em SvniPS, essa ação poderia ser representada pelo operador

.per(act : :«alA(X, }''), p« : {«[(X), X # }'}, a : {at(y)}, de/ : {a((X)}),

cuja representaçã.o correspondente no cálculo eventos seria a seguinte

in iates(talk(X, }') , at(}'), 7') +- Àolds..'!t(at(X), 1") A X :# }'

[er«.mates(to«/k(X, y), at(X), 7') +- AoZds.4t(at(X), 7') A X # }'

Na. nossa implementação dos planejadores baseados em SvKiPS, operadores são

representados através do predicado open(/, P, ,4, Z)), onde / é o identificador da ação,
P é o seu conjllnto de precondições, .4 é o seu conjunto de efeitos positivos e D é o seu
conjunto de efeitos negativos. Assim, o operador talk(X, y) seria codificado como:

oper(wa[k(X,Y) , [ho[dsAt(at(X),T), diff(X,Y)] ,[at(Y)] , [at(X)])

Por outro lado, na. implementação do AncP, as cláusulas para os predicados {ni&iafes

e lermánates são representadas no metanível através do predicado aziom(H, B), onde
f7 é a cabeça da. cláusula e B é o seu corpo. Assim, por exemplo, as cláusulas do cálculo

de eventos que descrevem a ação mala(X, y) seriam codificadas da seguinte forma:

axiom(ini.bates(wa]k(X,Y) ,at(Y) ,T) ,[ho].dsAt(at(X) ,T) , dif:f(X,Y)]).
axiom(terminares(wa[k(X,Y) ,at(X) ,T) ,[ho[dsAt(at(X) ,T) , diff(X,Y)])

Note que, na codificação da representação STKIPS, o primeiro pa-râmetro do pre-
dicado open é o nome da ação, enquanto na. codificação da representação do cálculo
de eventos, o primeiro pa.râ.metro do predicado aziom é o efeito da. ação. Como o
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Prol.oo utiliza o primeiro parâmetro do predicado como chave de indexaçãoi, a busca

da descrição de uma ação através do predicado open deve tomar tempo aproximada-
mente constante, enquanto a mesma busca através do predicado aziom deve toma.r

tempo proporcional ao número de cláusulas pa-ra o predicado az om existentes na ba-
se de conhecimento. Assim, a fim de estabelecer uma melhor correspondência. entre
planeladores lógicos e algorítmicos, na implementação do ABP, as cláusulas da for-

ma aziom(iniliates(a, é, r), B) são mantidas «o metanível como {nitiaf«(a, é, ,-, B).
Analogamente, cláusulas da forma. agiam(termánafes(a, é, r), B) são mantidas como
initiales(a, Ó, r, B). Com essa modificação, esperamos que o acesso à descrição de uma
ação nos planejadores lógicos seja tã.o eficiente qua.nto nos planejadores algorítmícos.

M3 Predicados abdutíveis e executáveis

No Ancp, os metapredicados abducíb/e e ezecwtab/e são usados para. declarar predicados
abdutíveis e ações executáveis, respectivamente. A declaração de predicados abdutíveis

é importante para que o planejador saiba que predicados podem ser adicionados como

hipóteses ao resíduo abdutivo. Já a declaraçã.o de ações executáveis permite que o
planejador seja capa.z de distinguir uma ação primitiva de u ma ação composta, ou seja,
uma ação que é definida. em termos de outras ações mais simples. Como o uso de ações
compostas somente faz sentido em planejadores hierárquicos(raide subseção 6.2.1), e em
nossos experimentos não estamos considerando nenhum planejador desse tipo, vamos
assumir que todas as ações descritas na base de conhecimento são executáveis. Dessa

forma, não teremos mais necessidade do metapredicado ezeculable. Ademais, como no
raciocínio abd utivo para planejamento de ordem parcial apenas os predicados Aappens e
be.foro podem ser abduzidos, também não teremos mais necessidade do metapredicado
tzódwcÍZ)/e. Assim, diferentemente do Ancp, o ABP não utilizará esses metapredicados.

M4 Restrições de codesignação

Na implementação do Ancp, o procedimento de unificação "nativo" do PROLOG é uti-
lizado como um método de adição de restrições de codesignação (i.e. instanciação de
varia.vens) ao plano. Isso permite que a. descrição de ações nesse planejador contenha
variáveis. Por outro lado, pa.ra que os pla.neja.dores baseados em STKiPS pudessem

'A base de conheciment.o do PnOLOG é organizada como uma tabela de Aas/iing.
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aceitar operadores contendo variáveis, um procedimento específico para codesignação
de variáveis teria que ser implementado j61]. Então, para facilitar a comparação, imple-

mentamos o Anp como uma versão proposicional do AECP(como é feito na maioria das
análises de desempenho encontradas na literatura de planejamento [31, 3, 27, 30, 28]).
Como veremos, entretanto, essa mudança afeta a. checagem de consistência do resíduo
negativo, permitindo que ela seja mais eâciente no ABP do que no Ancp

M5 Consistência do resíduo negativo

No AncP, a. consistência do resíduo negativo deve ser checada toda vez que o resíduo

abdutivo é modificado. Por exemplo, para satisfazer a submeta. Ào/ds 4t(at(there), t), o

Ancp poderia postular uma ocorrência da ação wa/A(X, lACre), num instante de tempo
t' a«tenor a 1. Pa,a t-to, os literais Aapp.n.(««lk(X, tÀ«e), É') e be/o,.(t', t) teriam
que ser incluídos no resíduo abdutívo e o literal clipped(t',at(lACre),t) teria que ser
incluído no resíduo negativo. Então, para ga.rantir a consistência dessas inclusões, o
Ancp teria que garantir que o novo evento postulado não afeta a validade de nenhum
literal cZípped previamente estabelecido (através de negação por falha), bem como que a
validade do novo literal c/ipped, recém-estabelecido, não seja violada por nenhum eten
to previamente postulado. Isso é necessário porquê no Anca, a reutilização de passos
(eventos) parcialmente instanciados pode causar novas codesignações de variáveis, fa-
zendo com que um passo já existente no resíduo abdutivo passe a ameaçar vínculos
causais já estabelecidos.

Cada literal c/ipped(tl,/, t2) existente no resíduo negativo equivale a um vínculo
causal2 it -} /(O&2 e a checagem de consistência desse resíduo equivale ao tratamento
de conflitos no planejamento de ordem parcial. Então, no Ancp, se o plano contém

l.SI passos e IZI vínculos, temos que checar l.SI x lrl possíveis ameaças. Logo, como l.CI
pode ser expresso em função de l.SI, segue que a consistência do resíduo negativo no
Ancp consome tempo O(l.Sl2).

No caso do Anp, entrega.nto, como ele é proposicional, não há possibilidade de
que a. reutilização de um passo existente no resíduo abdutivo faça surgir uma ameça
entre passos e vínculos pré-estabelecidos. Então, quando um passo existente no plano

2Not.e que cada ocorrência de ação no cálculo de event.os é ident.ificada univocament.e por uma
marca de tempo tí. Assim, há um isomorfismo entre marcas de t.empo e rót.ulos de passos usados,
respect.ivamente, no cálculo de event.os e na representação STnips
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é selecionado para suportar uma. submete, apenas o novo literal c/ pped adicionado
precisa ser protegido. Caso um novo passo seja adicionado, temos que chegar apenas
a consistência. do literal c/ípped recém adicionado, com relação às ações postuladas

no resíduo abdutivo, e dos literais c/ipped's já provados, com relação ao passo recém
adicionado. Assim, diferentemente do que ocorre no AEcp, no ABP o tratamento de
contitos é incremental e tem complexidade O(l.SI).

M6 Planejamento abdutivo sistemático e redundante

A partir do AnP, resultante das modificações descritas até a.qui, implementamos mais
dois sistemas de planejamento:

e SABP: versão sistemática do ABp;
e RABp: versão redundante do SABE

A versão sistemática (pide subseção 3.4.1), que denominamos SAnp, foi obtida.
modificando-se o axioma. [SEC3] do cálculo de eventos simplificado, de modo que um

fluente F fosse considerado ameaçado dentro de um intervalo de tempo ]Ti,7'2]
clipped(7'i, r',T2) nã.o apenas qua.ndo da ocorrência. de uma ação que termina sua
validade nesse intervalo, mas também qua.ndo da ocorrência de uma ação que a inicia.

c/ipped(h, F', T2) H
]-A, 7'lA«PP.n.(À, 7') .'\ 7'i -< 7' A 7' -< T2 A

(t«min«Z«(..4, F', 7') V ãn ti«Êes(..'!, F', 7'))]

[SEC3 ']

Pa.ra obtermos a versa.o redundante (pide subseção 3.4.2), que denominamos RABO,

nenhuma modificação precisou ser feita na axiomatização do cá.óculo de eventos simpli-
ficado proposto. De fato, a. única mudança feita foi com relação à estratégia de seleção
de submetas. No Anp, assim como no SABP, submetas são selecionadas e então remo-
vidas da. lista de submetas a. serem atingidas. Isso é possível porque esses planejadores

coletam literais c/{Pped (que correspondem a vínculos causais) cuja validade é cons-

tantemente checada. (o que corresponde a uma estratégia de proteção de submetas já
atingidas). Entrega.nto, como nenhuma política de proteçã.o é aditada. no planejamen-
to redunda.nte (ou seja, literais cZipped nã.o são coletados), a. implementaçã.o do RABO
requer uma. pequena modificação no meta-interpreta.dor abdutivo.
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Para implementar rto RABP uma estratégia de seleção de submetas equivalente

àquela utilizada no TwEAK, baseada no Mvc, usamos a idéia de pr(yeção íempora/:

fazemos o meta-interpretador executar o plano correntemente em construção, sem per-
mitir que qualquer modificação seja feita nele, e seleciona,mos a primeira submete não
necessariamente verdadeira encontrada. Em outras palavras, selecionamos uma sub-

mete é tal que o literal ào/ds.4t(é, t) seja possivelmente falso no instante t, posterior
ao instante em que a. última ação no plano é executada.

Note que, como não há proteção de submetas no planeja.mento redundante, uma

submete já esta.belecida pode ser violada e ter que ser restabelecida futuramente. Con
seqüentemente, as submetas selecionadas para estabelecimento no RABP .não podem
ser removidas da lista de submetas a serem atingidas. Ademais, por não coletar literais
c/{pped provados através de negação por falha, o RABP não precisa checar a consistência
do resíduo negativo toda. vez que o resíduo abdutivo é modificado (raide subseção 4.1.2).
Em compensação, a cada refinamento do plano, o RAnp precisa checar novamente
a validade de cada submeta. já estabelecida e, caso alguma delas tenha sido violada
(em conseqüência da falta de proteção aos literais c/ipped), ele deverá resta.belecê-la
n ovamente.

Assim como ocorre no 'l'WnAK, é possível que no RABP uma mesma submete tenha

que ser estabelecida diversas vezes e que, por outro lado, a adição de um único passo
satisfaça diversas su bmetas, simultaneamente.

5.2 Experimento 1: correspondência entre o PoP e o ABP

Através desse experimento, corroboramos a conjectura de SAanaAan ]57], que afirma
que o planejamento de ordem parcial como busca no espaço de planos é isomorjo ao
p/arejamento abdulíuo no calca/o de eueníos, e ta.mbém mostramos que, usando ab-
dução e cálculo de eventos, um sistema de planejamento lógico pode ser tão eficiente
quanto um sistema de planejamento algorítmico baseado em STKiPS.

5.2.1 Domínios de teste

Para. obter problemas de planejamento dentro das diferentes classificações apresentadas

na subseção 3.1.3, Barret 8 1're/d [3] criaram uma. família de domínios artificiais deno-
minada Z)"S". Nessa nomenclatura, a parte Z)" indica que cada operador do domínio
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remove precondições de m outros operadores e a parte S' , que n passos são necessários

para atingir uma submete particular. A tabela 5.2 específica alguns domínios dessa
família.

domínio esquema de operador

Tabela. 5.2: Domíhíos arfiHciais propostos por Barret 8 1,p'e/d

No domínio D'S' , cada operador a{ adiciona uma submete gi se sua precondição
p{ está satisfeita. Como os operadores têm efeitos positivos exclusivos, e nã.o há efeitos
negativos, os problemas nesse domínio sã.o independentes. Conseqiientemente, tanto a

ordem em que as submetas são esta.belecidas quanto a ordem em que os passos do plano
são executados é irrelevante para o desemperlho do sistema. de planejamento. Ademais,
como nesse domínio não há nenhum tipo de interação entre operadores, o tempo gasto
pelo pla7Lejador é totalmente dedicado ao eslabelecimeTtto de submetes.

Os domínios Z)iSi e l)"Si , com poucos e muitos efeitos negativos, respectivamente,
propiciam problemas seMaZizáueis. Esses efeitos negativos fazem com que os passos em

cada domínio interajam uns com os outros, forçando o planejador a tratar os conflitos
resultantes dessas interações. No domínio Z)iSi , além de adicionar uma. submete g{
quando sua precondição p{ está satisfeita, cada operador ai também remove a precon-

dição pi-t do operador ai-i. O domínio Z)"Si é muito semelhante ao domínio l)iSi;
exceto pelo fato que cada operador a{ remove a precondição do operador aj, pa-ra. .7 < {.

Finalmente, em Z)'"S2 temos problemas não-ser aZízáueis. Nesse domínio, criado a.

partir de Z)"Si, cada. submeta. precisa de dois passos para ser atingida: o primeiro
deles, al, requer PÍ como precoíidição e produz q{ como efeito; o segundo, af, requer qi

como precondição e produz gi como efeito. Além disso, cada operador a? remove a pre-

condição pj do operador a}, para .j < i. Nesse domínio, como há. muita. interação entre
operadores. o tempo gasto pelo ptanejadot é dominado pelo trutüTítento de contitos.

Z)oSI .p«(-f: ';,p« : {p.}, dd : {gí},deJ: {})
  open(act : aí,pre : {pí}, add : {gÍ}, de/ : {pj-i})

DmS] .p-(a't: aí,p«: {p;}, add: {g.},de/: {n l .j < {})
Z)mS2 .p«(a't: a} , p«: {p;}, .dd:Íç:}, d./: {})

.p-(«t: «j',p«: {q;}, add: {g }; d./: {m lj < i})
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5.2.2 Metodologia

Para avaliar o desempenho relativo dos planejadores PoP e ABP, utilizamos os domínios

artificiais da família D"S", que compreendem problemas de diversas complexidades.
Com isso, visamos garantir que os resultados empíricos obtidos fossem independentes
das idiossincrasias de um domínio particular.

Para. cada lim dos domínios considerados (D'S: , Z):S:, Z)mS: e D"S'), fora.m defi
nados 6 operadores3 e foram gerados 30 problemas distintos, cada um deles consistindo

de uma permutação aleatória de 6 precondições iniciais (pl, . . .,p6) e de um arranjo
simples de l a 6 submetas (g], . . .,g6), selecionadas aleatoriamente.

Para. cada tema.nho de problema (número de submetes), foram geradas 5 instâncias
distintas, que foram resolvidas por cada um dos planejadores. Então, a pa.rtir dos re-
sultados obtidos com esses testes, calculamos o tempo médio gasto por cada planejador
para resolver instâncias de um mesmo tamanho. Com esse cuidado em gera.r problemas
aleatórios e calcular tempos médios, visamos garantir que o desempenho dos planejado-

res não fosse influenciado, de maneira tendenciosa, pela ordem específica das submetas
em cada problema de pl.anejamento, para cada tamanho de instâ.ncia.

5.2.3 Testes realizados

Usando os domínios artificiais da família Z)"S", realizamos dois testes

e primeiro, observamos como o tamanho do espaço de busca explorado pelos siste-
mas aumenta à medida em que aumentamos o número de submetas nos problemas;

e depois, observamos como o tempo médio de CPU consumido pelos sistemas au
menta à. medida em que aumentamos o número de submetas nos problemas.

Verificação do tamanho do espaço de busca

Conforme vimos na subseção 3.4.3 arzá/{se do /azar de ramlWcüção um novo nó é

gerado e visitado toda vez que o plano em construção é refinado, ou seja, sempre que um
novo pré-requisito é satisfeito ou que um conHito é resolvido. Sabemos que a satisfação

de um pré-requisito é©a. por um passo cvp requer a adição da restrição ap -< cv. ao
conjunto de restrições de ordem causal O do plano em construçã.o(pide tabela 3.3 linha.

;Excet.o no caso do domínio l)'nS2, para o qual foram definidos 6 pares de operadores.
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3.1). Da mesma forma, para resolver um conflito entre um passo at e um vínculo causal

cEp --> ÓWa., precisamos antecipar o passo ameaçador, adicionando cvt -< ap a O, ou
então postergá-]o, adicionando cr. -< at a O (pide tabe]a 3.3 linhas 4.1 e 4.2). Portanto,
o número de nós visitados durante a busca corresponde diretamente ao número vezes
que uma restrição de ordem temporal é adicionada. ao plano em construção.

Sendo assim, para determinar o tamanho do espaço de busca explorado pelo Pop,
alterámos sua. implementação de modo que um contador fosse incrementado sempre
que uma restrição de ordem temporal fosse adicionada ao conjunto (9. Analogamente,
no meta interpretados abdutivo, um novo nó foi contabilizado a cada vez que um literal
óe./ore foi adicionado ao resíduo abdutivo.

Os resultados dos testes realizados com esses sistemas, devidamente alterados para.
determinar o número de nós visitados durante a busca, sã.o apresentados na figura 5.1.

Verificação do tempo médio de CPU

Para garantir que a comparação entres os desempenhos dos sistemas PoP e Apn fosse
realmente justa., tenta.mos implemente-los da maneira mais equivalente possível, sempre
que isso não implicasse em contrariar a abordagem em cada um deles (algorítmica. ou
lógica). Entre os cuidados que toma.mos nesse sentido, além daqueles já descritos na
seçã.o 5.1, destacamos os seguintes:

B Usamos a. mesma linguagem de programaçã.o em ambas as implementações.

B Representamos os componentes do plano (pide tabela 5.3) de maneira equivalente
e empregamos as mesmas estruturas de dados (termos e listas) para agrupa-los.

e Usamos os mesmos recursos de progra.mação (e.g. recursividade, retrocesso, corte,

efc.) ao implementar procedimentos equivalentes nos dois sistemas (e.g. refina-
mento do plano, escolha de ações, tratamento de contitos, etc.).

e Compartilha.mos o mesmo procedimento de cômputo do fecho transitivo da. re-

lação de ordem temporal, necessário para consistência de pla.nos nos dois sistemas.

Os tempos gastos pelos planejadores para solucionar problemas nos domínios da

família l)"S" foram obtidos através do uso do predicado cputime, nativo do compilador
SWi-PROLoo. De posse desses valores, calculamos o tempo médio de CPU consumido

em cada. sistema de planejamento, para- cada tamanho de instância. Os resultados

obtidos dessa maneira sã.o apresenta.dos na figura. 5.2.
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ABP

Tabela 5.3: (1'orrespondência entre os componentes do p/ano rzo PoP e no Anp

5.2.4 Análise dos resultados

Nessa subseção, analisamos os resultados obtidos com os testes realizados com proble
mas nos domínios arti$ciais da família l)"S"

Equivalência entre os métodos e abordagens

l 2 3 4 5
submetes de DOSE

6 l 2 3 4 5
submotas de DI SI

6

l 2 3 4 5
submetes de DmSI

6 l 2 3 4 5
lbmetas de DmS2

6

Figura. 5.1: Espaço de bz&sca para testes em domáhios da /amplia l)"S"

A figura 5.1 apresenta curvas que mostram como cresce o número de nós processados
pelos planejadores PoP e ApB, em função do número de submetas, para problemas nos

passo st.P(,: , a) h"PP.n.(a-,,'-)
ordem tempora] rl < T2 b./«e(,- , ,,)
vínculo causal lhA(,i , é, ,2) c/iPP.d(,: , Ó, r2)
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diversos domínios considerados: l)oS: (esquerda superior), Z):S' (direita superior),
O"S: (esquerda inferior) e D"S' (direita inferior).

Como podemos observar, em cada um desses domínios, as curvas obtidas para os
sistemas comparados estão sobrepostas. Isso significa que os planejadores PoP e ABP

geram e exploram espaços de busca de ta.manhos idênticos, para problemas idênticos,
a despeito da complexidade desses problemas.

Um aspecto importante, que não pode ser observado através das curvas apresen-
tadas na figura. 5.1, é que a equivalência entre os espaços de busca explorados pelos

planejadores não é apenas quantitativa., mas também qualitativa. Ou seja, eles não ape-
nas visitam o mesmo número de nós, mas uisiZam os mesTRas nós, na mesma ordem.

Esse fato foi constatado a pa.rtir da. análise das soluções correspondentes, encontradas
pelos planejadores, para cada. um dos 120 problemas resolvidos no teste realizado.

Para tornar essa idéia mais clara, vamos tomar como exemplo os planos4 a seguir,
encontrados como solução para o problema. da. anomalia de Sussman, respectivamente,
pelo PoP e pelo ABp:

plan([step(42,unstack(c,a)) , step(40,stack(b,c)) , step(18,stack(a,b))] ,
[42<40,...],[[ink(i,on(c,a),42), ...])

res([happens(unstack(c,a) ,42) , happens(stock(b,c) ,40) , happens(stock(a,b) ,18)]
[before(42,40),...] ,[c[ipped(O,on(c,a),42),.. .])

Examinando esses planos, (pide correpondência. estabelecida na ta.bela 5.3) perce-
bemos que o PoP rotula passos de forma completamente análoga àquela em que o Anp

sko/emita varia.vens temporais nas ocorrências de eventos abduzidas. (Note que antes de
encontrar o primeiro passo pertencente à solução do problema, step(18,stack(a,b)),
o PoP fez 17 tentativas fracassadas. Equivalentemente, o sistema ABP fez o mesmo

número de tentativas antes de abduzir com sucesso o literal happens(stack(a,b) ,18).)
De fato, o rastreamento da. execução dos sistemas mostra que eles geram e visitam os
mesmos nós, na mesma ordem.

Esse restlltado confirma, claramente, a conjectura. de que planejamento de ordem
pa.rcial como busca no espaço de planos é isomorfo ao raciocínio a.bdutivo no cá.óculo

de eventos. Como vimos na subseção 4.4.4, S/zanaAan ]57] esta.beleceu essa conjectura

4As pari.es omit.idas, embora idênt.ocas, não são relevam.es à nossa discussão.
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a partir de uma simples inspeção do código do meta-interpretador abdutivo, que foi
especializado pa.ra o cálculo de eventos, tentando identificar os passos do algoritmo de
planejamento de ordem parcial. Agora, com esse experimento, comprovamos empirica-
mente que tal correspondência realmente existe e que os métodos de planejamento em

cada uma das abordagens são completamente equivalentes.

Desempenho dos planiQjadores

POP
- - -x- - -0.08

0.03

,./'.+/.....-0.0

0 2 3 4 5
submetes do DOSE

6 l 2 3 4 5 6
rbmetas do DI SI

l 2 3 4 5
submetes de DmSI

6 2 3 4 5
submotas de DmS2

6

Figura 5.2: Consumo de (;F'U par-a testes em domáhÍos da /am2#ía Z)"Sn

A figura 5.2 mostra o tempo médio de CPU gasto para resolver problemas nos di-
versos domínios da família Z)"S" . Como podemos observar, as curvas que representam

o tempo gasto pelo planejador ABP estão muito próximas àquelas que representam o

tempo gasto pelo planejador PoP. Esse resultado confere ainda mais credibilidade à
nossa. comprovação empírica. da conjectura. de SÀanaÀan ]57]. A partir dele, podemos
concluir que pla.nejamento de ordem parcial e raciocínio abdutivo no cálculo de eventos
são equivalentes nã.o apenas conceitualmente, enqua.nto métodos de planejamento, mas
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também em termos de desempenho, enquanto sistemas implementados.

Na verdade, em todos os domínios considerados nos testes realizados, o sistema
ABP apresentou um desempenho ligeiramente melhor do que aquele observado para. o
sistema PoP. Então, como esses sistemas implementam métodos equivalentes (confor-
me constata.mos na análise anterior), essa. diferença de desempenho pode ser justificada
pela representação de ações emprega-da, que difere de uma abordagem para- outra.

No cálculo de eventos (pide subseçã.o 4.2.2), os efeitos das ações são descritos através
dos predicados nát ates e terminares, o que nos permite encontrar diretamente as ações
que realizam ou que ameaça.m a. realizaçã.o de uma determinada submete. Por exemplo,

pa.ra encontrar ações que produzem a submete g como efeito, basta fazer a. seguinte
consulta:

?- ini.bates(A,g,T)

Para determinar que ações impedem a realização da submeta. g, podemos fazer

?- terminares(A,g,T).

Por outro lado, como na representação SvKiPS os efeitos das ações sã.o descritos
através das listas add e deJ, para encontrar as ações que adicionam ou removem uma
determinada. submete, o sistema tem que examinar essas listas, para cada operador
existente no domínio. Por exemplo, com a consulta a seguir, podemos encontrar ações
que produzem g como efeito (positivo ou negativo):

?- open(Act,Pre,Add,Del), (member(g,Add) ; member(g,Del)).

Note que, diferentemente do que ocorre na. consulta correspondente no cálculo de even-
tos, nessa. consulta, a busca não é orientada pela submete g. Para encontrar as ações de
interesse, o sistema tem que recuperar a descrição de cada operador na base de conhe
cimento e, usa.ndo o predicado member, nativo do compilador SWi-PnOLOG, verificar se

a, submeta desejada consta de uma. de suas listas de efeitos.

Assim, acreditamos que o melhor desempenho do sistema ABP, em comparação
ao PoP, seja. devido à sua. representação de ações, baseada. no cálculo de eventos,
que possibilita uma busca mais eficiente. Essa justificativa explica também por quê a
diferença. entre os tempos consumidos pelos dois sistemas, para os mesmos problemas,
se acentua à medida em que os domínios $cam mais complexos, conforme podemos
observa.i na. hgura 5.3.
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Figura 5.3: Dll/crença entre tempos consumidos pe/o PoP e pe/o Anp, em cada dom hía

Nos domínios mais simples (e.g. D'S:), onde há pouca interação entre operadores,
o tempo gasto pelos planejadores é praticamente todo dedicado ao esta.belecimento de

submetas. Então, quando Q número de submetas estabelecidas é pequeno, a vantagem
da representação de ações do cálculo de eventos não se destaca muito. Porém, em

domínios mais complexos (e.g. D"S'), onde há muita interação entre operadores, o
tempo consumido pelos planejadores é dominado pelo tratamento de conflitos. Nesse
caso, como o trata.mento de conflitos demanda muitas consultas à representação de
ações, a diferença entre os desempenhos dos sistemas é acentuada (veja a figura 5.3).
Enquanto essa diferença. é da ordem de centésimos de segundos para problemas de

menor complexidade (independentes e serializáveis), para problemas de maior comple-
xidade (não-serializáveis), ela chega a ser da ordem de décimos de segundo.

5.3 Experimento 11: sistematicidade versus redundância

Nesse experimento, mostramos que as versões sistemática e redundante do planejador
abdutivo (SABP e RABP - pide página 90), apresentam o mesmo comportamento dos

respectivos planejadores algorítmicos correspondentes (SNLP e TwEAK). Com isso,
estendemos os resultados do experimento a.nterior e mostramos que o isomorfismo exis-

tente entre planejamento de ordem pa.rcial e raciocínio abdutivo no cálculo de eventos
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pode ser preservado para métodos de planejamento sistemáticos e redundantes, em
ambas as abordagens.

Através desse mesmo experimento, também corroboramos a conjectura de X'noó/ocÉ;

éy gang [30], segundo a qual o desempenho de um p/ane#ador sisfeínálico ozz redundante

está JorteTnente relacionado à razão entre o número de ameaças positivas e negativas
rzo dornÍháo considerado, e mostramos que ela vale também para os sistemas de plane-
jamento abdutivo baseado em cálculo de eventos.

5.3.1 Domínios de teste

Para que fosse possível controlar precisamente a. ra.zão entre o número de a.meaças
positivas e negativas existentes entre os passos de um plano, /í'nob/ock êí gang [30]
projetaram uma família de domínios a.rtificiais denominada Anx-#.,t-#.l.ó. Nessa no-

menclatura, #«t indica o número de ameaças positivas (esfaó/isAers) e #.í.ó indica o
número de ameaças negativas (cloóbers).

êLRT- :hes t' #ct'b
.P«(..z : .! ,

P« : {Pi},
add : {gÍ,pj+t ifi < #..t},
de/ : {pÍ-i if 0 < í $ #.l.ó})

.P..(-t : .?,
P« : {q:},
add : {gi, gf+i if í < #«t},
d.l : {qi.i if 0 < i $ #.l.ó})

Domínio artificial proposto por Knoblock 8 YüngTabela 5.4

Nesses domínios (raide tabela 5.4), cada submete g{ é atingida por uln sub-plano
composto por dois passos ordenados: o primeiro deles, al , exige p{ como precondição e
produz qi como efeito; o segundo, a?, exige q{ como precondiçã.o e produz gi como efeito.
Ademais, cada. um dos #-t primeiros pares de operadores adiciona. as precondições para
o pa.r seguinte e, similarmente, cada. um dos #.l.ó primeiros pares de operadores remove

as precondições para. o par anterior. Assim, através desses efeitos colaterais (pide figuras

sNesse diagrama, círculos represent.am precondições e ret.ângulos represent.am operadores; ai'est.as



5.3. EXPERIM,UNTO 11: SISTENIATICIDADE VERSUSREDUNDANCIA 101

5.4), poderíamos então controlar a relação entre os fatores #«Ê e #.l.ó

®.q.

':::::::;:-;:;

.;

,...'

@©

a

®®
Figura 5.4: /nferações entre os operadores do dorníhio ARr-3«t-2.t.b

Realizando testes preliminares com esses domínios, entretanto, verificamos que na
prática as ameaças positivas nunca surgem durante a construção de um plano. Esse
fato pode ser constatado a partir da análise dos resultados apresentados na figura 5.5.

ART-#est-#clob
120

PO
SNLP

-)K100

a)
cn

()
a)

0
E2

80

60

40

20

9:0 8:1 7:2 6:3 5:4 4:5 3:6 2:7 1:8 0:9
razão entre o numero de ameacas positivas e negativas

0

Figura 5.5: C'omporZamerzfo dos pZane#adores nas dorníhios Anl'-#.,t-#.l.t,

associam precondições a operadores e arcos associam operadores a efeit.os. Os rót.ulos + e denot.am
respect.ivament.e, efeit.os colar.erais positivos e negar.avos. ao e a. são passos virt.uais (uíde página 43)
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Observe que o planejador sistemático SNI,P tem um comportamento praticamente
idêntico àquele do PoP. Porém, de acordo com a a.nálise apresentada na página 62, em
domínios onde o número de ameças positivas é muito maior que o número de ameças

negativas (e.g. 9 :0, 8: 1, etc.), o SNLP deveria consumir muito mais tempo do que o
PoP. Investigando o motivo dessa discrepância, percebemos que isso acontece porque
nossos planejadores (que usam busca em profundidade iterativo) encontram sempre
planos minimais como solução. Sendo assim, se há dois ou mais operadores distintos
que realizam a mesma submete, apenas um deles será escolhido para. compor o pla.no.

Por exemplo, considere o domínio ARI'-3..t-2.t.b, cujas interações estão esquema-
tizadas na figura 5.4, e suponha um problema cujo estado inicial é especificado pelo
conjunto {po, . - .,PS} e cuja meta é especificada pelo conjunto {go, . . .,gs}. Eviden-

temente, para que a submete go sqa atingida, o passo ag terá que ser adicionado ao
plano. Então, como a8 ta.mbém produz como efeito colateral a. precondição qi para. o
passo a? (que atinge gl), o passo a} , cujo efeito principal é qi , nã.o será mais necessário.
Analogamente, uma. vez que o passo a? seja adicioílado ao plano, o passo a! poderá
ser descartado. Esse efeito "dominó" será observado até que não haja mais opera-
dores distintos pa-ra uma mesma. submete. Em consequência disso, podemos concluir
também que o número de passos nos planos deve aumentar à. medida em que o número
de ameaças positivas decrescer: quanto menos opera-dores com efeitos redundantes ti-

vermos, menos operadores poderão ser descarnados na construçã.o dos planos.

A nova família de domínios artificiais proposta

Ao contrário do que esperávamos, o uso da família Anv-#.,t-#.z.ó não nos permite
controlar precisamente a. razão entre ameaças positivas e negativas. Sendo assim, para.
que pudéssemos comprovar a conjectura de X'nob/ocÉ 8 gang [30], criamos uma nova

família de domínios artificiais que denomina.mosC .4'1)VS2. Clonforme veremos, com
essa nova família podemos, de fato, controlar precisamente a relação entre o número
de ameaças positivas z (Add) e negativas y (De/) em cada domínio. Diferentemente do

que ocorre na família ART-#.st#cl.b, na família ,4'/)3/S2 proposta:

e há ameaças positivas ainda que os planos construídos seja.m minimais e

e os planos têm um número constante de passos para problemas de tamanho fixo.

'Preferimos seguir a nomenclat.ura criada por Barret 8 1/eld (tpÍde página 91)
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Similarmente aos domínios da família Anl'-#.,t#.i.Ó, num domínio ..4'Z)VS2, cada
submeta g{ pode ser atingida por um sub-plano composto por dois passos ordenados:

o primeiro deles, al, tem pi como precondição e produz çj e q? como efeitos; o segundo

passo, a?, tem çJ e g? como precondições o e produz g{ como efeito (pide tabela 5.5).

Figu ra. 5.6: /nteraçoes erzZre os operadores do domznzo A31)2Sa

A novidade é que, num domínio da famiüia ,4"Z)VS2 composto por n :: z +y+ l ope-

radores, os z primeiros operadores aJ adicionam, e os próximos Z/ operadores removem,

a precondição qi+i para o operador o a?+l. Como um operador a} fornece como efeito
colateral apenas a metade das precondições necessárias ao operador a?+l (veja a figura
5.6), toda submete deverá ser atingida por um sub-plano com dois passos exclusivos

jdaí o sufixo S' no nome da família). Assim, podemos garantir que, independentemente

do domínio escolhido em A'DVS2, sempre que tivermos um problema que inclui todas

as submetas do domínio, teremos ta.mbém planos que incluem todos os operadores do
domínio. Portanto, usando a nova família que propomos, cara.ntimos que a razão entre
o número de ameaças positivas e negativas poderá ser, de fato, precisamente controlada.
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À;nÚJ' ] op ,]i; il i;11;i; l {;i]i]i;ii ]à!:;?jli
.p.,(-Z: a?,p«:ÍqJ, g?}, add:Íg.}, deZ:Í})

Tape\a 5.5: Nodo domínio arti$cia! proposto para esse e=peMmento.

5.3.2 Metodologia

Pa.ra. observarmos de que forma os planejadores compara-dos se comportam à medida
que variamos os domínios, ou seja, à medida que varia.mos a razão entre o número de

a.meaças positivas e negativas, mantivemos fixo o número de submetas nos problemas
resolvidos. Em consequência. disso, e das características dos domínios ,4'DVS2 utiliza-
dos, o número de passos em todos os planos encontrados foi sempre o mesmo.

Para gerar os domínios de teste, variamos o número de ameaças positivas z e nega-
tivas 3/, de tal forma. que o número total de ameaças z+y se mantivesse consta.nte. Mais
especificamente, definimos 10 pares de operadores distintos e, então, simultaneamente,
aumentamos o número de interações negativas entre eles à. medida. em que diminuímos o

número de interações positivas. Dessa forma, obtivemos 10 domínios distintos (.49Z)'S',
,4*0'S', . . ., ..'l'D'S:, .4o0sS:).

Também gerimos 10 problemas distintos, cada um deles consistindo de uma per-

mutação aleatória de 10 condições iniciais (po, . . . ,p9) e de uma permutação aleatória
de 10 submetas (go, . . . ,g9). Esses mesmos problemas foram resolvidos por cada um

dos sistemas comparados, em cada um dos diferentes domínios considerados.

Com esses cuidados, visamos garantir que os diferentes comportamentos observados
fossem decorrentes exclusivamente dos diferentes métodos de planejamento implemen

todos pelos sistemas comparados (sistema.taco ou redundante) e da ma.negra como a.
razã.o entre os números de ameaças positivas e negativas influencia. esses métodos.

5.3.3 Testes realizados

Nos testes realizados com os domínios a.rtificiais da família Á"DVS2, veriÊcamos como

o tempo de CPU consumido pelos sistemas comparados varia em função da ra.zã.o z :y
(entre o número de ameaças positivas z e o número de ameaças negativas y) e do
método de pla.nejamento implementado (sistema.rico ou redundante). Os resultados
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obtidos são apresentados na figura 5.7 e a sua contabilidade é estabelecida segundo as

mesmas bases já discutidas em nosso primeiro experimento (pide subseção 5.2.3).

5.3.4 Análise dos resultados

Nessa subseção, analisamos os resultados obtidos com os testes realizados com proble
mas nos domínios artificiais da família .4"1)VSz
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Figura 5.7: Consumo de CPU para testes ern domínios da /amz#ia .4'Z)VS2

Correspondência entre comportamentos

Como podemos observar na figura 5.7, as curvas que representa.m o tempo gasto em
sistemas que implementam métodos de planejamento correspondentes são muito simila-
res; exceto pelo fato de que, como no Experimento 1, o tempo gasto pelos planejadores
lógicos é sempre um pouco menor do que aquele gasto pelos planejadores algorítmicos

correspondentes. Como já foi explicado (pide página 98), entretanto, essa diferença de
desempenho é devida à representação de ações no cálculo de eventos, que possibilita
buscas mais eficientes na base de conhecimento.

Assim, a partir desse resultado, podemos inferir que a. equivalência existente entre
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planejamento de ordem parcial(PoP) e raciocínio abdutivo no cálculo de eventos(ABP)
pode ser mantida também entre as versões sistemáticas (SNLP e SABP) e redundantes
(TwEAK e RABP) correspondentes, dentro de cada abordagem.

InÊuêncía da razão z :g/ no comportamento dos sistemas

Conforme havíamos previsto (pide su bseçã.o 3.4.4 - página. 62) , nossos testes comprova-m
que quando o número de ameaças positivas é muito maior do que o número de ameças
negativas (Aipólese -7), o TwnAK é o planejador com melhor desempenho e o SNLP é
aquele com pior desempenho. Por outro lado, quando o número de ameaças negativas
é muito maior do que o número de ameças positivas (ÀipóZese 2), a situação se inverte:
enquanto o SNLP é o sistema. mais eficiente, o 'l'WEAK é aquele que se sai pior.

Como podemos observa.r na figura. 5.7, o planejador PoP nunca tem o melhor de-
sempenho; porém, ao contrário do SNLP e do TwEAK, cujos comportamentos variam

em função da. razão entre o n úmero de a.meças positivas e negativas, seu comportamento
se mantém estável em todos os domínios.

Esse resultado confirma a. conjectura estabelecida por Ã'nol)rock 8 gang [30], que
afirma que o desempenho de um sistema. de planejamento depende não apenas da.
política de proteção adotada por ele (sistemática ou redundante), mas também das
características do domínio considerado [30]. Ademais, como os p]anejadores abdutivos
apresentam o mesmo comportamento dos planejadores algorítmicos testados, podemos
inferir que essa conjectura vale também para sistemas de planejamento lógico.

Calibragem dos sistemas

Em vista dos resultados obtidos nesse experimento, acreditamos não ser possível im-
plementar um sistema. de planejamento baseado num único método (sistemático ou
redundante), de tal modo que ele tenha. sempre o melhor desempenho. Porém, seria
possível que um sistema. de planejamento "compilasse" os operadores de um domínio

particular e determinasse, automaticamente, a. ra.zã.o entre o número de a.meças po-
sitivas e negativas nesse domínio; então, com base nessa medida, o sistema poderia
calibrar-se de modo a. obter o melhor desempenho possível. No caso dos planejadores
abdutivos, isso pode ser feito da seguinte maneira:

e Para problemas onde o rlúnlero de ameaças negativas é muito ma.ior do que
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o número de ameças positivas, utilize o método de planejamento sistemático
[SABP); ou seja, substitua o axioma [SEC31 peão axioma [SEC3'], conforme mos-

tramos na página. 90.

e Para problemas onde o número de ameaças positivas é muito maior do que
o número de ameças positivas, utilize o método de planejamento redundante
(RABP); ou seja, substitua a estratégia de seleção de pré-requisitos baseada em
fila por aquela baseada em projeção temporal, conforme discutimos na página 91.

e Para problemas onde o número de ameaças positivas é muito próximo ao número

de ameaças negativas, utilize o método de planejamento padrão (Anp).

5.4 Considerações finais

Nesse capítulo, mostramos como implementar em PnoLoa três planejadores lógicos que
empregam abdução como regra de inferência e calca/o de euenZos círcunscrífiuo como
formalismo para representar ações e raciocinar sobre seus efeitos: o Anp, sua versão
sistemática, que denominamos SABP, e sua versão redundante, que denominamos RABP

Usando esses planejadores lógicos e mais três planejadores algorítmicos baseados

em STKiPS, que também implementamos em PROLOG, reproduzimos alguns resulta-
dos importantes da literatura de análise comparativa de sistemas de planejamento
j31, 3, 27, 30, 281. Com isso, mostramos que há uma estreita correspondência en-
tre planejamento de ordem parcial (PoP, SNLP e TwEAK) e raciocínio abdtitivo no
cálculo de eventos (ABP, SABP e RABP). Essa correspondência foi estabelecida tan-
to em termos de desempenho (consumo de CPU), quanto em termos de políticas de

proteção e respectivos comportamentos de busca (sistemático ou redundante).

Finalmente, mostramos que as características específicas de um domínio particular,
sobretudo a razão entre o número de ameaças positivas e negativas entre os operado-
res desse domínio, podem influenciar bastante no comportamento de um sistema de

planeia.mento. Assim, concluímos que um sistema de planejamento deve ser calibrado,
se deseja.mos que seu desempenho seja sempre o melhor possível. Isso pode ser feito
avaliando-se o domínio de planejamento de interesse e selecionando-se um método de
planejamento adequado pa.ra- esse domínio, de acordo com as suas características.
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Capítulo 6

Conclusão
Planos não substituem ações. (Mas,

gül'ontem que elas sejam efetiucis.)

Provérbio chinês (adaptado)

Nesse tra,balho, apresenta.mos as principais idéias da área de planejamento em IA, tanto

dentro da abordagem lógica (dedutiva e abdutiva), i.e. sistemas que sintetizam planos
como efeito colateral da prova de teoremas, quanto dentro da abordagem algorítmica.

Com base no sistema de planejamento Anca (Abductit;e Euenf Ca/cu/us Planner),
proposto por SÀanaÀan ]57], e nas idéias provenientes de diversos trabalhos de análise
conceptual da tarefa de planejamento, especialmente [4, 5, 6], implementamos um sis-

tema. de planejamento lógico que emprega abdução como regra de inferência e cálculo
de eventos como formalismo para descrever ações e raciocinar sobre seus efeitos. Esse

sistema, que denominamos ABP (Aóductiue P/anrzer), difere do Ancp, principalmen-
te, por implementar do cálculo de eventos apenas aspectos relevantes ao planejarnento
clássico; ou seja, tempo atómico, e/eífos deferminútícos e oniscáência. A partir do
sistema Anp, implementamos outros dois sistemas: um sistemático, que denominamos
SAnP, e um redunda.nte, que denominamos RABO

A Jlm de a.nalisar o desempenho da abordagem de planejamento abdutiva. (i.e. dos

sistemas ABP, SABP e RABP), implementamos três planejadores algorítmicos clássicos
correspondentes (PoP, SNLP e TwEAK). As implementações foram feitas de modo
que todos os planejadores compartilhassem, sempre que possível, as mesmas estrutu-

ras de dados e os mesmos procedimentos básicos. A equivalêrlcia entre essas imple-
mentações foi demonstrada através de experimentos onde pudemos observar que, em

109
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ambas as abordagens, sistemas (lógicos e algorítmicos) que implementa.m estratégias

de planejamento correspondentes apresentam comportamentos idênticos. Esses experi-
mentos também mostraram que a eficiência dos planejadores lógicos, assim como dos
planejadores algorítmicos, não depende apenas da política de proteção de submetas
adorada em cada um deles, mas também das características específicas do domínio de

planejamento considerado; sobretudo, da. relação existente entre o número de ameaças

positivas e negativas existentes nesse domínio. Nossos experimentos reproduzem pa-ra
os pla.nejadores lógicos importantes resultados encontrados na literatura de a.nálise de

desempenho comparativa entre sistemas de pla.nejamento [31, 3, 27, 30, 28].

Conforme mostramos, os planqadores algorítmicos PoP, SNLP e T\vEAK e suas cor-
respondentes versões lógicas Anp, SABE e RABP consomem aproximadamente o mesmo

tempo de CPU para. problemas idênticos. Isso indica que, em termos de desempenho,
não há vantagem significativa. dos planqadores de ordem parcial avaliados com relaçã.o
aos planejadores abdutivos baseados em cálculo de eventos. Por outro lado, além de se-
rem mais facilmente estendidos, ma.ntidos ou modificados, os planejadores lógicos têm a

vantagem de nos permitir empregar uma linguagem mais expressiva pa.ra representaçã.o
de conhecimento e de produzir sistemas inteligentes onde a. capacidade de planejar pos-
sa ser facilmente integrada a outras habilidades que também dependem de raciocínio
lógico (e.g. compreensão de linguagem natural, aprendizado de máquina, raciocínio

espacial, controle de sistemas dinâmicos, etc.).

Apesar de em nossos experimentou nã.o termos comparado os planeladores lógicos
aos mais recentes e eficientes planejadores propostos na literatura de planejamento

em ]A (e.g. SATPLAN ]29] e GRAPHPLAN [7]), acreditamos que os resu]tados obtidos

representam um importante passo na direçã.o de uma boa solução teórica para a tarefa
de planejamento.

6.1 Principais contribuições

A principal contribuiçã.o desse trabalho é a comprovação empírica de que um planeja-
dor baseado em prova. de teoremas pode ter comporta-mento e desempenho similares

àqueles observados pa.ra. aos planejadores algorítmícos baseados em S'rnips, sem adici-
onar qualquer complexidade extra na. solução de problemas.
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Outras contribuições importantes do nosso trabalho são as seguintes

e Acrescentamos à literatura em português uma revisão dos principais conceitos da
área de planejamento em IA, especialmente sobre planejamento abdutivo.

e Coletamos um extenso material bibliográfico sobre planejamento dedutivo, abdu-
tivo e algorítmico.

8 Implementamos em PKOLoa três sistemas de planelamento algorítmico clássicos

IPop, SNLP e TwKAK) e suas respectivas versões lógicas baseadas em abdução
no cálculo de eventos (ABP, SABE e RABP). Pelo fato desses sistemas terem sido
implementados numa mesma linguagem e compartilharem estruturas de dados e
procedimentos comuns, eles proporcionam uma boa base para futuras extensões
do nosso trabalho.

B Demonstra.mos, empiricamente, que raciocínio abdutivo no cálculo de eventos e

planejamento de ordem parcial são isomorfos; ou seja, que os sistemas implemen
tados segundo essas abordagens realizam os mesmos passos e exploram o mesmo
espaço de busca qua.ndo os problemas resolvidos são idênticos.

e Provámos que um sistema de planejamento lógico, baseado em a.adução e cálculo
de eventos, pode ser tão eficiente quanto alguns sistemas de planeja.mento al-
gorítmicos clássicos da literatura de IA.

e Mostramos como um planejador abdutivo baseado em cálculo de eventos pode
ser modificado de modo a implementa.r métodos de planejamento sistemático e
redundante, do mesmo modo que sistemas de planejamento algorítmicos clássicos.

e Projetamos uma família de domínios artificiais (.4'1)VS'), através da qual po-
demos controlar precisamente a razão entre o número de ameaças positivas e
negativas existentes entre os operadores de um determinado domínio.

8 Estabelecemos uma. correspondência entre sistemas de planejamento sistemático
e redundante clássicos e planejamento abdutivo baseado em cálculo de eventos.

e Comprovamos que, como nos sistemas algorítmicos, nos sistemas lógicos a efi-
ciência depende fortemente das características do domínio considerado

Mostramos como um sistema de planejamento abdutivo baseado em cálculo de
eventos pode ser calibrado, de acordo com as ca.racterísticas do domínio, de modo

a. ter sempre o melhor desempenho possível
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6.2 [tlrabalhos futuros

Entre as diversas extensões possíveis do nosso trabalho, p/ane#amento ã erárquÍco e
programação de agerzÍes robóticas são d uas extensões especialmente interessantes.

6.2.1 Planejamento hierárquico

P/arzdamento AÍerárguíco ou HTN (HierarcÀica/ TasÊ NefloorÊ) [16] é um paradigma
que contribui para a redução do espaço de busca, bases.ndo-se na idéia de decomposição
de tarefas em outras tarefas mais simples.

Em HTW, uma Zar(â/a pMmifiua é uma. tarefa que pode ser direta.mente realizada,
executando-se uma ação correspondente, enquanto uma fure/a composta é uma tarefa.
cuja realização requer a execução de várias outras tarefas (compostas ou primitivas).

Em STKiPS, tarefas primitivas podem ser representadas por operadores, enquanto
tarefas compostas podem ser representada. por métodos, í.e. sub-planos que imple-

mentam operadores abstratos. O exemplo a seguir, baseado em Russe1 8 Aroruig [53],
ilustra. um método para construir uma casa.

m t . (t-Ê : c-.t,«t(h-«),
't.p; : {a: : buã/d(.fo-d«ê{.n), a, : bwild(./',«me), a3 : Z,":ld(«o.f),

a. : b. i/d(,«1/;), a; : Z,%ÍJd(int«Í«)},
arder : {al -'{ a2) (i2 < a3) a2 < a4) cv3 ''{ a5) (v4 ''{ crsl},

Zznks : {ai -+ ./oandatzon«]la2, a2 -+ ./razne(Qa3, a2 -+ /fume(õla4,
CV3 --} r00/©a5, a3 --} Wa//S©a5})

Dados um conjunto de operadores .4, especificando as precondições e os efeitos

de cada tarefa primitiva, um conjunto de métodos .A,'l, estabelecendo como realizar
tarefas compostas, e uma. ta.refa inicial, representando o problema de planejamento a ser
resolvido, um planejador HvN procede decompondo tarefas compostas em tarefas mais
simples, e resolvendo os conflitos que surgem entre elas, até que um plano constituído

exclusivamente por tarefas primitivas seja. obtido.
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Um planejador abdutivo hierárquico

No cálculo de eventos, tarefas compostas podem ser naturalmente de$nidas em ter-

mos de outras mais simples. Por exemplo, o método constrwct(Aowse) poderia ser
especificado em cálculo de eventos da seguinte maneira.:

h"pp.ns(c-'t«u.l(Aoase) , Ti , 7S) +-

h"pp.n.(bwi/d(/ownd«tios) , T-) A A«pp.n;(bui/d(.f««me) , T2) A
appen (bKild(,o./) , Ta) A Aappens(Z,%dZd(loas/s), T4) A

h"open.(Z,wild(int«{o,) , Z5) A

(7'l -< T2) A (T2 -< T3) A (T2 -< T4) A (T3 < Ts) A (T4 < Ts) A

d(7'i, /-nd«[{.n, T2) A ---c]ipp.d(72, ./',«m', T3) A -. Jipe d(T2, /-«.', T4) ,'\

--clips.d(T3, roo./, Ts) A --.clips.d(Ta, «,«JJ;, Ts)

Assim, para implementarmos um planejador abdutivo hierárquico, poucas alte-
rações seriam necessárias no meta-interpretador abdutivo. A versão binária de Aappens
poderia ser empregada pa.ra denotar tarefas primitivas, enquanto a versão ternária deno-
taria tarefas compostas. Assim, ao encontrar um literal Aappens(C', Ti, T2), denotando
uma ta.refa composta C', o meta-interpretador o expandiria num sub-plano correspon-
dente (possivelmente contendo outras tarefas compostas) . Por outro lado, ao encontrar
um literal happens(P,T), denotando uma tarefa primitiva P, o meta-interpretador
simplesmente o adicionada ao resíduo abdutivo.

Planejamento hierárquico uerstzs Planejamento baseado em estados

Uma das principais diferenças entre planejamento hierárquico e planejamento baseado
em estados está no objetivo do planejamento. Planejadores baseados em estados visam
rezas de satisfação, ou seja, condições que devem ser satisfeitas num determinado

estado do mundo. Qua.lquer plano que torne essas condições verdadeiras no estado final

é considerado uma. solução válida, não importando que ações ou estados intermediários
ele contenha. Planejadores hierárquicos, entretanto, visam nelas de realização, ou seja,
tarefas que devem ser realizadas. Por exemplo, "construir uma casa" é uma meta de
realização, enqua.nto "ter uma casa" é uma meta de obtenção; note que "comprar uma
casa" satisfaz essa última, mas nã.o a primeira.
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De fato, metas de realização proporcionam um incremento na expressividade da re-
presentação. Por exemplo, "ir a ]Voua yorÊ e uo/far" não pode ser expressa diretamente

como uma meta de satisfação, já que os estados inicial e final são o mesmo [16]. A]ém
disso, metas de realização reduzem o espaço de busca na medida. em que a especificaçã.o

de métodos restringe a atenção do planejador a expansões desejáveis de uma. particular
tarefa, em vez de permitir que a busca explore todas as seqüências de anões possíveis.

6.2.2 Uma linguagem para programação de agentes robóticas

Ao projetarmos uma linguagem para. programação de agentes, devemos levar em conta
os diferentes tipos de agentes que podem ser progra-rnados; desde aqueles puramente

deláberafiuos, que planejam todas as suas ações, até aqueles puramente real/uos, que
simplesmente reagem aos estímulos que recebem de seu ambiente.

Na. verdade, esses tipos extremos de agentes correspondem diretamente a dois esti-

los de representação de conhecimento, também extremos: o pura.mente dec/aratiuo, no
qual descrevemos o "que" constitui o problema a ser resolvido pelo agente, e o pura-
mente operaciona/, no qual descrevemos "como" o agente deve resolver um determinado

problema- Enquanto o estilo puramente declarativo exige do agente grande capacidade

de raciocínio e tomada de decisão, o estilo puramente operacional requer apenas que o
agente seja capaz de executar uma sequência de ações previamente programada (i.e. o
programa de controle do agente).

Assim, agentes deliberativos têm como vantagem o fato de representarem um para-
digma. para resolução de problemas muito mais flexível (não-determinístico); por outro

lado, agentes reativos têm como vantagem o fato de representarem um paradigma de
resolução de problemas muito mais eficiente (determinístico). Na. prática, entretanto,
o ideal é manter um compromisso entre flexibilidade e eficiência, criando agentes que
não apenas sejam capazes de planejar, mas que também sejam capa.zes de agir.

A linguagem GoLOG

O GoLoa (Algol in Logic) [35], criado pelo Grupo de Robó]íca C'ognitíua da. Univer-
sidade de Toronto, é uma. linguagem de progra.maçã.o lógica, baseada. no cálculo de

situações, especialmente projetada. para- a. progra.maçã.o de agentes. Como uma lin-
guagem de programação estruturada., GoLoo oferece estruturas de controle tais como
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sequência, decisão e repetição (pide tabela 6.1). Entretanto, diferentemente de pro-
gramas escritos em linguagens de programação convencionais, ao serem executados,
programas em GoLOG são decompostos em primitivas que denotam ações a serem exe-
cutadas pelo agente. Ademais, como tais primitivas são formuladas através de axiomas

do cálculo de situações, é possível raciocinar logicamente sobre seus efeitos.

De fato, Got.OG é uma tentativa de combinar ambos os estilos de representação

de conhecimento (declarativo e operacional) numa mesma linguagem de programação,
permitindo ao progra-mador cobrir todo um espectro de possibilidades entre os extremos
puramente deliberativo e puramente reativo.

op(950,xfy,[&]). 'Z. seqüencia
op(500,xfy, ['?]) . % teste (projeção tempora])
op(960,xfy,[1]) . % esco]ha não-determinísti.ca
op(960,xfy, [']). % negação por fa]ha

exec(AI & A2,SI,S3) :-- exec(ÂI,SI,S2), exec(A2,S2,S3).
exec(P?,S,S):- holds(P,S).
exec(AI l A2,SI,S2) :-- exec(AI,SI,S2); exec(A2,SI,S2)
exec(if(P,AI,A2),SI,S2) :-- exec(P? & AI l 'P? & A2,SI,S2)
exec(star(E),SI,S2) :- Sl=S2; copy-terra(E,EI), exec(E & star(EI),SI,S2)
exec(while(P,A),SI,S2) :-- copy.terra(P,PI), exec(star(P? & A) & 'Pl?,SI,S2)
exec(A,SI,S2) :- proa(A,AI), exec(AI,SI,S2)
exec(A,S,do(A,S)) :- prim(A), pois(A,S).

holds(A=A,.).
holds('P,S) :- not holds(P,S)

Tabela 6.1: /mp/errzenfação simp/l cada de un7z inferpreZador GoLOG em PROLOG

Programas GoLOG são executados através de prova de teorema. O usuário fornece

uma axiomatização .4, descrevendo as ações do a.gente no domínio (canAecímento dec/a-

ratiuo), bem como um programa de controle c, especificando o comportamento esperado
desse agente (con#ecimenlo operacional). A partir disso, executar o programa equivale
a. provar que existe uma situação a tal que .4 1::: ezec(c, se, a). Então, se a situação o-

encontrada pelo provedor de teoremas é um termo da forma do(a«, do(. . . , do(al, se))),
a sequência de ações <ai , . . . , a.> correspondente é executada pelo agente.
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Por exemplo, considere a axiornatização a seguir que descreve as ações de um agente
que controla um elevador e a situação inicial do seu mundo:

ho].ds(curfloor(4),sO)
ho].ds(on(3),sO).
holds(on(5),sO).
posa(open,-).
posa(dose,-)
posa(up(N) ,S) :-- holds(curfloor(C),S), C<N.

poss(down(N),S) :-- holds(curfloor(C),S), C>N.

poss(turnoff(N) ,S) :- holds(on(N),S).
bolas(cur:flúor(N) , do(up(N) ,S) )

ho].ds(curfloor(N) , do(down(N) ,S)) .

holds(P,do(A,S)) :- holds(P,S), not affects(Â,P)

affects(up(N) ,curfloor(M)) :- N\=M.
affects(down(N) ,curfloor(M)) :- N\=M

affects(turnoff(N),on(N)).

prim(open)
prim(dose)
prim(up(-))
prim(down(-))
prim(turnoff(-))

Nesse domínio, o agente deve atender às cha.madasi que são feitas pelos usuários,
indicadas através do fluente on(n). Esse comportamento desejado pode ser especificado
pelo seguinte progra-ma. GoLOG:

proa(contrai,
while(on(N), serve(N)) &

pack)
proa(serve(N)

curfloor(C)? &

i:f(C=N,
open & turnoff(N) & dose,
up(N) l down(N))).

proa(pack,
curfloor(C)? &

i:f(c=o,
open,
down(0) & open))

' Não há dist.unção ent.re chamadas originadas ext.erna ou int.ernament.e ao elevador
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Uma vez fornecidos a axiomatização do domínio e o programa de controle, podemos
executar o interpretador GoLoc da seguinte maneira:

?- exec(contrai,sO,S).

S = do(open, do(down(O), do(dose, do(turnoff(5), do(open, do(up(5), do(dose
do(turnoff(3), do(open, do(down(3), sO))))))))))

Proposta de uma nova linguagem de conta'ole baseada em cálculo de eventos

Uma idéia interessante seria implementa.r uma linguagem similar ao GoLoc, que tam-

bém empregasse símbolos extra-lógicos adicionais (e.g. if, while, etc.) para representar
ações complexas, mas que usasse cálculo de eventos, em vez de cálculo de situações, para
descrever ações primitivas. Além disso, usaríamos também um provados de teoremas
que fosse capaz de realizar abdução.

Desta forma, em vez dos planos de ordem total produzidos com o GoLoo, a exe-
cução dos programas escritos nessa nova linguagem produziria planos de ordem parciall
tornando, assim, muito mais fácil integrar ação e deliberação.

Para entender melhor essa idéia, considere o seguinte cenário: O elevador enconlra-
se parado no P- andar e duas chamadas são origiTtadas, respectiuümente, no W- e no P-
ündares. Então, o agente formula uln plano pura atender a essas chamadas e iniciaria
sua execução, subindo em aireção ao 9g- andar. No caminho, porém, umü moda chuvítctdci

é originada llo 82- andar. Em coítseqiiência desse euenl,o, o agente reage "consertando"
seu plano de execução, de tnodo que essa Roda chamada seja também ateTidida. C\a-
umente, se o plano construído pelo agente for de ordem parcial, a adição dos passos

necessários para atender à nova chamada será muito mais simples.

Um interpretador para a linguagem que propomos poderia ser obtido ada.ptando-se

aquele apresentado pa.ra o Goi.oa (pide tabela 6.1), de modo que tanto a projeçã.o
temporal quanto a satisfaça.o de submetas fossem realizadas por um planejador abdu-
tivo. Dessa forma, a.lém de tornar a tarefa de replanejamento mais fácil, poderíamos
também calibrar a. linguagem para adotar um método de planeja.mento sistemático ou
redundante, de acordo com as características do domínio considerada. Ademais, devido

ao uso do cálculo de eventos, a linguagem poderia incorporar noções mais complexas
tais como a.ções com duraçã.o no tempo e paralelismo.
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6.2.3 Outras extensões

Outras extensões interessantes seriam as seguintes

e comparar o planejador abdutivo a.o UcPop [48], um planejador cuja representação
de ações o Aoi,]46] estende a expressividade do STnlps, possibilitando o uso
de precondições disjuntivas e efeitos condicionais;

B veri$car como o sistema de planejamento abdutivo pode ser modificado para
implementar mu/fi-confribuidores, planejamento condicional, planejamento com
consumo de recursos e planejamento com mudança contínua.
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Apêndice A

O planejador abdutivo .4.BP

O programa a. seguir, codificado em Swi-PKOLoc, implemente o planejador abdutivo

Anp, com base no cálculo de eventos simplificado (para o planejamento clássico). Essa
versão difere daquela usada em nossos experimentos apenas com relação às modificações
que foram necessárias para contabilizar o espaço de busca explorado, bem como para
realizar outras estatísticas (e.g. número de conflitos resolvidos) que foram analisadas
durante o desenvolvimento desse trabalho.

abp(Problem) :--
% consulta arquivo contendo o especificação do problema
consult(Problem),
% obtém a lista cle submetes do problema
goals(Goals)
% inicia o contador de profundidade iteratiua
flag(depth,-,O),
% guarda o tempo de CPU antes de iniciar a busca da solução
Before is cputime,
% repete a busca em profundidade iteratiua
repeat,

% inicia o contador de marcas de tempo (para skotemização)
flag(une,-,l),
% incrementa o contador de profundidade {teraliua
flag(depth,D,D+l)
% calcula profundidcLde corrente da busca

Depth is D+l,
% exibe a profundidade corrente da busca

format(''nDepth: 'd',Depth),
% tertLa solucionar o problema
abp(Goa[s,res([] ,[] ,[]),res(H,B,N)) ,

% cite ettconLrar uln plano com no marina Depth passos

125
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% obLem tempo de CPU após terminar ci busca da solução
After is cputime ,

% calcula o tempo corzsumido ria busca
Time i.s After-Before,
% edbe o tempo coTisumàdo Tia busca
format(''n'nCPU time; '2f sec' ,Time),
% eúbe uma tirieaHzciçâo (ordenação tipológica) para o plano de ordem parcial encontrado
fornat(''n'nPlan:'),
linearisation(H,B).

% resolve o problema vazio triuialmente

abp([],R,R)

% implemeTita o ci=ionta [SECtl do calculo de eventos simpti$cado,
% otz sela, /zo/ds.At(P', T) +- ínitía//y(F) A -.c/ipped(0, f', T)

abp([ho[dsAt(F,T) IGs] ,res(Hi,Bi,Ni) ,R)
% uerilica se o .fluente F Date inicialmente
initially(F),
% e se ítão deita de bater dentro do intemalo [0,T]
naf(clipped(O,F,T),Hi,Bi,Bf),
% cometa no resíduo negativo o literal provado através de negação por falha (naJ)
add(clipped(O,F,T),Ni,Nf),
% continua tentando satisfazer demais submet«s clo problema
abp(Gs,res(Hi,Bf,Nf),R).

% imptemeT\l,ci o axioma [SEC2] do calculo de euenLos simplificado, ou seja,
% Ao/dsÁZ(F', T) +- Aappens(-A, Tt ) A initíates(Á, f', TI ) A (TI -< T) A =c/@ped(Ti , f', T)

abp([ho[dsAt(F,T) IGi] , res(Hi,Bi)Ni) ,Rf)
% encontra uma ação do domínio que inicia o .quente F
initiates(A,F,TI,Pr),
% adicione! uma ocorrência dessa ação ao wsíduo abduLiuo
add(happens(A,TI) ,Hi,Hf ,Ni,Nt ,Pr,Gi,Gf) ,
% adàcionci uma reslüção de ordem causal ao resíduo abdutiuo
add(before(TI,T),Bi,BI),
% garante que o Jluerite F não deà=a de valer dentro do ãnterualo VTI ,V'l
naf(clipped(TI,F,T) ,Hi,BI,B2) ,
% garante que a TiOüa aÇão não invalida negações por .falha anteriores
naf(Nt ,[happens(A,T])] ,B2, Bf) ,
Zo catalã no resíduo negaLiuo o literal provado utrciués de negação por falha (naj)
add(clipped(TI,F,T),Ni,Nf),
% continua tentando satisfazer demais submetes do problema
abp(Gf,res(Hf,Bf,Nf),Rf).

% postula uma ocorrência de ação " 'PP.«.(.'! , Ti ) no resíduo abdtititlo



127

% mantém o resíduo inalterado
add(happens(A,T]) ,Hi,Hi, -,[] ,.,G,G)

% s. .jú .à.fe «ma oco«é«cÍa àappens(.4,Ti) po;Z«/ada «. «;ü«o
member(happens(A,TI),Hi).

% senão, adícÍorza tema rzoua ocorrêrlcía de anão ao resíduo abduliuo
add(happens(A,T]) ,Hi,[happens(A,T]) IHi] ,Ni,Ni,Pre,Gi,Gf) :-

% ueri$ca se o limite de profundidade iteratiua não ua{ ser excedido com a rloua inclusão
depth(Hi.),
% incrementa o contador de marcas de tempo (skolemàzação de uariáueis temporais)
flag(time,TI,Tl+l),
% adiciona precondições da nada ação ao conjunto de stlbmetas a serem satisfeitas
append(Gi,Pre,Gf)

% aLuctlàza a relação de resthções de ordem temporal

% mantém o resíduo abciutãuo ílalterado
add(before(X,Y),B,B) :-

% se X -< Y está no fecho transitiuo de -<,
prec(X,Y,B).

% sertão, adácioria a reslHção X < y ao resíduo abdutíua
add(before(X,Y) ,B,[before(X,Y) IB]) :-

% se isso /or consistente com as reslnções erisZenles
X\=Y, not prec(Y,X,B)

% Adiciona um literal clipped a lista de negações provadas por falha

add(c[ipped(T[,F, T2) ,N,[c[ipped(T[,F,T2) 1 N] )

% ueri$ca cl cottsiLência do resíduo negativo, iejazendo
% a prova por falha (naf) de cctda literal cotetado pese resíduo

% consistência triuãal se não há ocorrências de ações postulados no resíduo aÇdutiuo
naf(.,[] ,B,B)

% consistência trivial se não há literais já provados aLraués de negação por falha
naf([] ,.,B,B)

% ueri$ca a consistência de cada literal existente, para cada ocorrência de ação
naf( [N [ Ns] ,H,Bi , Bf) : --

% verifica a consistência do primeiro literal prouctdo por falha
naf(N,H,Bi,B),
% üeri$ca a consistência dos demais literais provados por Jcilha
naf(Ns,H,B,Bf)

%o imptementa o axioma ]SEC3] do calculo de eueíttos simpti$cado, ou seja,
% -.cZipped(Ti , F', T2) Aappens(H, T) V =(T] -< T) V n(T -< T2) V ater«.ínaZes(.A, F, T)

naf(c[ipped(T[,F,T2) ,[HIHs] ,Bi,Bf)
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% u«dca se =cüpped(TI, f',T2) é con;{.lenZ. com «/anão à -r' anão no «;üuo abduZio.
safe(clipped(TI,F,T2) ,H,Bi,B) ,
% ««ü«- «nP««d. . «-i.Zê-i. de =c/{pp.d(Ti , f',T2), «m «/.ção à; d.m.{. «çõ«
naf(clipped(TI,F,T2) ,Hs ,B,Bf) .

% «,-#« a co-i'lê«í« d' =clípped(Ti, f',T2) «m m/açã. a uma anão A«open.(.4, T)
% um quente F está seguro com relação à sua ação produtora
safe(clipped(T,-,-), happens(-,T) ,B,B) :-- l

% um .Fuer2Ze F' está seguro com relação à sua anão corisumÍdora
safe(clipped(-, ,T), happens(-,T),B,B) :-- !

% um .quente F está seguro com relação a uma ação que não termina a sua validade
safe(clipped(-,F,-), happens(A,-),B,B) :-- not terminates(A,F,-,-), l
% um FuerzZe f' está seguro com re/anão a lama anão arzfeHor àque/a que o produz
safe(clipped(TI,-,-),happens(-,T),B,B) :-- prec(T,TI,B) , !

% um fluente F está seguro com relação a uma ação poster"ior àquela que o consome
safe(clipped( , ,T2),happens(-,T),B,B) :-- prec(T2,T,B), !

% altera o plano para postergar a ação que ameaça a validade de nclippecl(T\, F,Tz)
safe(c[ipped(-,-,T2) ,happens(-,T) ,B,[before(T2,T) IB]) :- not prec(T,T2,B)

% a/l«a . pla«o p«« ««teczpa, a «ção q« «me«ç« « «/idas' d' =cnpped(Ti , F', T2)
safe(c[ipped(T[,-,-),happens(-,T),B,[before(T,T]) IB]) :-- not prec(T],T,B)

% compita o fecho transàtiuo da relação de ordem tempera!

% nenhum {nstcinte de tempo precede a si mesmo
prec(X,X,-) : -- ! , rali .

% o instante inicial 0 precede a todos os demais instantes de tempo
prec(O,-,-) :- !

% o instante .final t é precedido por todos os demais instantes de tempo
prec(-,t,-) :- l

% o instante Ti precede TZ se isso Joi estabelecido TIO resíduo abdutiuo
prec(TI,T2,B) :- member(before(TI,T2),B), !

% o instante Ti precede T2 se Ti < T2 está no /echo Iransítát;o de -<

prec(TI,T2,B) :--

% encorzZra 7' [a/ que Ti -< 7'
member(before (TI ,T) , B) ,

% uevi$ca se T precede Ta

prec(T,T2,B).

% ueh$ca se o limite de profundidade iteratiua .foi excedido

depth(H)
% determina o número de ocorrência de ílções no resíduo abdutiuo
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length(H,L),
% obtém a profundidade iteratioa de busca corrente
flag(depth,D,D),
% uerilica se o número de ações está dentro do limite
L<D.

% encontra uma tinearização (ordenação tipológica) para um plano de ordetn parcial

% tinearização tHuiat se não há ações nem restrições de ordem
].inearisation([] ,[]) :- n]., n].

% se a ação ,B ocorre rzo insZarlle n
[inearisation([happens(E,Ti) ] Hs] ,B)

% que não é precedido por nenhum outro instante (e=ceto 0)
not member(before(.,Ti),B), l
% exiba essa anão
format(' n w',E),
% remove da relação de ordena temporal todos os l)ares contento Ti
del(before(Ti,.),B,Bs),
% corzÍÍntla /{rlearização com as demais anões
linearisation(Hs,Bs)

% senão,
linearisation([HIHs],B)

% une=a essa ocorrência uo final da !isto de ações
append(Hs,[H],R),
% e uerilica a próxima ação na lista
linearisation(R,B).

% renque de uma lista todas as ocos'ências de um dele;.minado e]emeTiLo

% remoção triuiat se ci !isto está vazia
de[ (., [] , [] ) .

% senão
de[(E, [X [ Y] , [X [ Z] ) : --

% se elemento a ser removido diferente do phmeáro da lista
E\:X, !,

% corziinua a remoção com o reslanle da /esta
del(E,Y,Z).

% senão (elemento a ser removido é água! ao primeiro da lista)
de[(E, [.IY] , Z) : --

% remove esse elemerzto ê co/ilinua a remoção rlo restante da /ísla
del(E,Y,Z). l

Os demais planejadores'desenvolvidos como parte dessa dissertação podem ser en
contrados no endereço http://www. ime .usp br/'slago.


