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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η σύγχρονη εποχή µε τον γρήγορο ρυθµό της ανάγκασε πολλούς ανθρώπους να
χρησιµοποιούν ατζέντες, µικρά σηµειωµατάρια, για την καταγραφή και υπενθύµιση
των εργασιών που πρέπει να εκτελέσουν. Με την εισχώρηση των υπολογιστών και
µικροσυσκευών στην ζωή µας εµφανίστηκαν ηλεκτρονικές ατζέντες που πλεονεκτούν
των πατροπαράδοτων ατζέντων κυρίως λόγω της ευκολίας χρήσης, ταχύτητας
διαχείρισης και µεγάλου όγκου πληροφορίας που µπορούν να αποθηκεύουν.
Ειδικότερα οι ατζέντες που βρίσκονται σε µικροσυσκευές, και καθώς οι
µικροσυσκευές αποκτούν όλο και περισσότερη επεξεργαστική ισχύ, είναι η φυσική
συνέχεια των πατροπαράδοτων ατζέντων.
Μια ηλεκτρονική ατζέντα εκτός από τις κλασσικές λειτουργίες, όπως εισαγωγή
εργασιών και εµφάνιση εργασιών µε διάφορους τρόπους στον χρήστη, µπορούν
επίσης να κάνουν προτάσεις για επίλυση συγκρούσεων µεταξύ εργασιών και να
υπενθυµίσουν τον χρήστη για επερχόµενες εργασίες µε ηχητικές ή/και γραφικές
υπενθυµίσεις. Παρόλα όµως τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών ατζέντων, δεν
έχουν ακόµα εκµεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες των µικροσυσκευών και των
εξελίξεων στην τεχνητή νοηµοσύνη.
Μια ατζέντα του µέλλοντος θα πρέπει εκτός από τις κλασσικές λειτουργίες της να
µπορεί να εκτελέσει κάποιες από τις εργασίες ή υποεργασίες κάποιας εργασίας, όπως
αποστολή email για υπενθύµιση συναντήσεων, αγορές από το διαδίκτυο κ.α. Επίσης
εκτός από την ενηµέρωση του χρήστη για συγκρούσεις πρέπει να είναι σε θέση να
παρουσιάσει εναλλακτικές προτάσεις που αφορούν όχι µόνο εργασίες που
συγκρούονται αλλά και προτάσεις για µετακίνηση εργασιών που βελτιώνουν το
πρόγραµµα του χρήστη.
Για παράδειγµα θα µπορούσε να προτείνει στον χρήστη την µετακίνηση κάποιας
εργασίας σε άλλη µέρα και ώρα για να εκτελεστεί µαζί µε κάποια άλλη εργασία που
ο χρήστης θα εκτελέσει σε µια τοποθεσία που είναι κοντά στην τοποθεσία της
αρχικής εργασίας, µειώνοντας έτσι τον χρόνο µετακινήσεων. Μία ατζέντα επίσης θα
µπορούσε να ενσωµατώσει τεχνικές µηχανικής µάθησης, µαθαίνοντας έτσι την
συµπεριφορά του χρήστη σε βάθος χρόνου, ούτως ώστε να προσαρµόσει τις
προτάσεις της στις προτιµήσεις του χρήστη.
Μερικά από τα πλεονεκτήµατα τέτοιων συστηµάτων είναι:
• Η ελάφρυνση των προγραµµάτων των χρηστών δηµιουργώντας βέλτιστα
πλάνα.
• Η αυτόµατη εκτέλεση εκ µέρους του συστήµατος κάποιων ενεργειών
(π.χ. αγορά αεροπορικών εισιτηρίων).
• Η οικονοµία χρηµάτων εκ µέρους του χρήστη εκµεταλλευόµενο πληροφορίες
από το διαδίκτυο (π.χ. σύγκριση τιµών).
• Ο συντονισµός ενεργειών µεταξύ χρηστών.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουµε ένα πρότυπο σύστηµα παροχής υπηρεσιών
σχεδιασµού και χρονοπρογραµµατισµού για τις καθηµερινές εργασίες κάποιου
χρήστη. Σε γενικές γραµµές το σύστηµα θα προσπαθεί να βρει της εργασίες που
πρέπει ο χρήστης να εκτελέσει για να πετύχει κάποιους στόχους. Παρόλο που το
πρότυπο σύστηµα που θα παρουσιάσουµε είναι περιορισµένων δυνατοτήτων µπορεί
να αποτελέσει την βάση για ένα σύστηµα-βοηθό για τον άνθρωπο.
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Οι απαιτήσεις του συστήµατος που υλοποιήσαµε ήταν οι εξής:
• Η διεπαφή χρήστη θα βρίσκεται σε µικροσυσκευή.
• Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει στην µικροσυσκευή του τις καθηµερινές του
εργασίες µαζί µε τυχόν περιορισµούς στους χρόνους εκτέλεσης, χρησιµοποιώντας την διεπαφή χρήστη.
• Οι εργασίες θα αποστέλλονται στον εξυπηρετητή όπου και το πλάνο του
χρήστη θα δηµιουργείται.
• Το τελικό πλάνο θα επιστρέφει στην µικροσυσκευή του χρήστη όπου και θα
εµφανίζεται χρήστη.
• Οι εργασίες του χρηστή θα επιλέγονται από µια οντολογία εργασιών.
• Το σύστηµα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το λειτουργικό εκτέλεσης του.

1.2 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά συστήµατα που σκοπό έχουν την λύση
προβληµάτων χρονοπρογραµµατισµού εργασιών, που αφορούν τον χώρο της υγείας,
την εξερεύνηση του διαστήµατος, την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, την
οργάνωση οµάδων ανθρώπων ή/και ατόµων, την κατασκευαστική αλυσίδα κ.α.
Παρόλο που οι υλοποιήσεις αυτές χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθόδους αναπαράστασης και επίλυσης αποτελούν όλες απλά διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο
πρόβληµα, το πρόβληµα του σχεδιασµού και χρονοπρογραµµατισµού.
Ένα σύστηµα που επιλύει το πρόβληµα της οργάνωσης οµάδων και ατόµων είναι το
Electric Elves [3]. Το σύστηµα Electric Elves αποτελείται από ευφυείς πράκτορες που
εργάζονται σε µια ανθρώπινη επιχείρηση βοηθώντας στις εργασίες του οργανισµού.
Το σύστηµα βοηθά τους ανθρώπους σε εργασίες ρουτίνας, όπως ο προγραµµατισµός
συναντήσεων, η επιλογή οµιλητών σε κάποια συνάντηση, η οργάνωση γευµάτων
εργασίας κλπ. Επιπλέον οι πράκτορες µπορούν να αλληλεπιδρούν µε ανθρώπους που
δουλεύουν στον οργανισµό καθώς και µε ανθρώπους εκτός οργανισµού µέσω email,
fax κλπ.
Οι πράκτορες φροντίζουν ώστε οι εργασίες του οργανισµού να εκτελούνται σωστά.
Φροντίζουν επίσης κατά την δηµιουργία του προγράµµατος των εργασιών να
µεγιστοποιούν την παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Το σύστηµα Electric Elves
προέρχεται από το University of Southern California. Χρηµατοδοτείται από το
πρόγραµµα Control of Agent-based Systems (COABS) του DARPA.
Στον χώρο της υγείας έχουµε το σύστηµα Autominder [19]. Το Autominder βοηθά
ηλικιωµένους ανθρώπους µε προβλήµατα µνήµης να εκτελούν τις καθηµερινές τους
εργασίες χρησιµοποιώντας ειδοποιήσεις. Το σύστηµα χρησιµοποιώντας τεχνικές
µηχανικής µάθησης µαθαίνει από την συµπεριφορά του πελάτη. Έτσι οι ειδοποιήσεις
του είναι χρονικά και συντακτικά προσεγµένες. Αρχικά ο γιατρός εισάγει την
περιγραφή των ενεργειών καθώς και περιορισµούς που αφορούν τον χρόνο και τρόπο
εκτέλεσης, στο Autominder. Κατόπιν το σύστηµα χρησιµοποιώντας δυναµικό
planning παρακολουθεί τον χρήστη και παράγει υπενθυµίσεις για τις ενέργειες που
πρέπει να εκτελεστούν. Το Autominder είναι ένα διαπανεπιστηµιακό πρόγραµµα
µεταξύ των University of Pittsburgh, Carnegie Mellon University και του University
of Michigan.
Στην υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων το DEOS [7, 8] προσπαθεί να δηµιουργήσει στρατηγικές µάχης µε ελάχιστες ζηµιές και µέγιστα αποτελέσµατα. Το DEOS
προσπαθεί να δηµιουργήσει στρατηγικές µάχης που περιλαµβάνουν το ναυτικό, την
αεροπορία και τον στρατό ούτως ώστε να πετύχουν µια δυναµική λίστα στόχων. Κάθε
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στόχος στην λίστα έχει µια βαθµολογία που περιγράφει την σηµαντικότητα του και
καθώς η µάχη εξελίσσεται το DEOS προσαρµόζει την στρατηγική του λαµβάνοντας
υπόψη ευκαιρίες επίτευξης σηµαντικών στόχων, πιθανότητες επιτυχίας ή αποτυχίας
αποστολών και επάρκειας υλικού. Για παράδειγµα το σύστηµα µπορεί να οργανώσει
τον βοµβαρδισµό κάποιο στόχου επιλέγοντας τα µέσα (βοµβαρδιστικά, µαχητικά) που
θα λάβουν µέρος στην επιχείρηση, µειώνοντας έτσι τις µετακινήσεις των
αεροσκαφών, τον οπλισµό τους, µεγιστοποιώντας την πιθανότητα επιτυχίας, και
άλλες σηµαντικές παραµέτρους.
Στον χώρο της αγοράς υπάρχει το σύστηµα Impulse[27] που αποτελείται από
πράκτορες αγοραστών και πωλητών που βρίσκονται στην προσωπική µικροσυσκευή
κάποιου ατόµου και τον βοηθούν στην λήψη αποφάσεων αγοράς κάνοντας έρευνα
αγοράς για τα προϊόντα που ζητά καθώς και παρουσιάζοντας του εναλλακτικές
προτάσεις. Ο χρήστης διατηρεί µια λίστα µε αντικείµενα που επιθυµεί να αγοράσει
καθώς και προτιµήσεις που αφορούν τα αντικείµενα, όπως µέγιστη τιµή, χρόνο και
ποιότητα εγγύησης. Καθώς ο χρήστης κινείται σε µια περιοχή κοντινά καταστήµατα
που πωλούν κάποια από τα αντικείµενα που αναζητεί ο χρήστης επικοινωνούν µε την
µικροσυσκευή του χρήστη και προσπαθούν να έρθουν σε συµφωνία για την
αγοραπωλησία των αντικειµένων, ενηµερώνοντας τον χρήστη για τις επιτυχείς
συµφωνίες. Το σύστηµα Impulse προέρχεται από το Massachusetts Institute of
Technology (MIT) Media Laboratory.

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Λόγω της σηµαντικότητας του σχεδιασµού ενεργειών και του χρονοπρογραµµατισµού στο σύστηµα που θα υλοποιήσουµε κρίναµε ορθό να
παρουσιάσουµε στα αρχικά κεφάλαια, βασικές έννοιες και µεθόδους που
χρησιµοποιούν αυτές οι τεχνολογίες. Στο Κεφάλαιο 2 θα παρουσιάσουµε µεθόδους
αναπαράστασης και επίλυσης προβληµάτων σχεδιασµού ενεργειών µιας και ο
σχεδιασµός ενεργειών είναι µια από της κυρίες απαιτήσεις του συστήµατος που
υλοποιήσαµε.
Κύρια απαίτηση του συστήµατος είναι και η δυνατότητα χρονοπρογραµµατισµού έτσι
στο Κεφάλαιο 3 θα παρουσιάσουµε µεθόδους αναπαράστασης και επίλυσης
προβληµάτων ικανοποίησης περιορισµών που µια ειδική τους µορφή είναι και τα
προβλήµατα χρονοπρογραµµατισµού. Στο Κεφάλαιο 4 θα αναφερθούµε στον χρονικό
σχεδιασµό ενεργειών και σε µεθόδους αναπαράστασης και επίλυσης χρονικών
προβληµάτων σχεδιασµού. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφουµε την υλοποίηση του
συστήµατος παροχής υπηρεσιών σχεδιασµού και χρονοπρογραµµατισµού και των
υποσυστηµάτων του. Τέλος στο Κεφάλαιο 6 θα παρουσιάσουµε τα συµπεράσµατα
που καταλήξαµε από την ενασχόληση µας µε αυτό το αντικείµενο καθώς και ιδέες για
µελλοντικές επεκτάσεις του συστήµατος.
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2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά την διάρκεια µιας συνηθισµένης µέρας ένας άνθρωπος κάνει πολλά πράγµατα.
Για παράδειγµα µια συνηθισµένη ενέργεια που κάνουµε όταν ξυπνήσουµε το πρωί,
είναι να φτιάξουµε καφέ. Η διαδικασία είναι απλή: Ζεσταίνουµε νερό, βάζουµε το
ζεστό νερό σε µια κούπα, προσθέτουµε γάλα, προσθέτουµε ζάχαρη, προσθέτουµε
καφέ και ανακατεύουµε. Σαν άνθρωποι δεν χρειάζεται να σκεφτούµε πως θα
φτιάξουµε ένα καφέ. Η διαδικασία είναι ήδη γνωστή σε εµάς και το µόνο που
κάνουµε είναι να ακολουθήσουµε τα βήµατα.
Στον χαοτικό κόσµο που ζούµε δεν είναι δυνατό να έχουµε έτοιµες διαδικασίες για
όλα τα πράγµατα που θέλουµε να κάνουµε. Ακόµα και εµείς οι άνθρωποι χρειάζεται
κάποιες φορές να σκεφτούµε τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσουµε για να
πετύχουµε κάποιο στόχο. Αυτή η διαδικασία εύρεσης των ενεργειών που απαιτούνται
ονοµάζεται «Σχεδιασµός ενεργειών».
Πιο συγκεκριµένα, ο σχεδιασµός ενεργειών είναι η διαδικασία εύρεσης µιας
ακολουθίας ενεργειών που σκοπό έχουν την επίτευξη κάποιων προκαθορισµένων
στόχων. Πλάνο ονοµάζουµε την ακολουθία ενεργειών που προκύπτει από την πιο πάνω
διαδικασία.
Στις ενότητες που ακολουθούν θα παρουσιάσουµε το γενικό µοντέλο του σχεδιασµού
ενεργειών, µεθόδους αναπαράστασης προβληµάτων σχεδιασµού ενεργειών καθώς και
µία µορφή σχεδιασµού ενεργειών που αναφέρεται στην βιβλιογραφία σαν κλασσικός
σχεδιασµός ενεργειών (classical planning). Επίσης θα παρουσιαστούν µέθοδοι
επίλυσης προβληµάτων σχεδιασµού και δηµιουργίας ευρετικών συναρτήσεων.

2.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Το γενικό µοντέλο αναπαράστασης αυτής της διαδικασίας είναι ένα σύστηµα
εναλλαγής καταστάσεων [5] που ορίζεται από την τετράδα Σ = (S,A,E,γ), όπού:
• S = {s1,s2, …} το πεπερασµένο σύνολο καταστάσεων.
• A = {a1,a2, …} το πεπερασµένο σύνολο ενεργειών.
• Ε = {e1,e2, …} το πεπερασµένο σύνολο γεγονότων.
• γ: S x A x E Æ 2S η συνάρτηση εναλλαγής κατάστασης.
Το σύστηµα εναλλαγής καταστάσεων αναπαρίσταται µε ένα κατευθυνόµενο γράφο
µε κόµβους το σύνολο S. Κάθε s ' ∈ γ ( s, u ) , όπου u είναι το ζεύγος (α,e), a ∈ A και
e ∈ E , αναπαρίσταται από ένα τόξο από το s στο s΄ µε ετικέτα το u.
Παράδειγµα 2-1
Στην ∆ιάγραµµα 2-1 εµφανίζεται ένα σύστηµα εναλλαγής καταστάσεων που
περιγράφει ένα ροµπότ και τρία δωµάτια. Τα τρία δωµάτια συνδέονται µεταξύ τους
και το ροµπότ µπορεί να µετακινείται από κάποιο δωµάτιο σε κάποιο άλλο. Το
σύνολο των καταστάσεων S είναι το {s0,s1,s2}, το σύνολο ενεργειών A τo
{FromBtoA, FromCtoA, FromAtoB, FromCtoB, FromAtoC, FromΒtoC}.
∆εδοµένου του συστήµατος εναλλαγής καταστάσεων ένα πρόβληµα σχεδιασµού
ενεργειών ορίζεται ως Ρ = (Σ, s0 , g ) , όπου

•
•
•

Σ το σύστηµα εναλλαγής καταστάσεων.
s0 η αρχική κατάσταση.
g το σύνολο των καταστάσεων στόχων.
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Η λύση σε ένα τέτοιο πρόβληµα είναι µια ακολουθία ενεργειών (α1,α2,…,ακ) τέτοια
ώστε γ(…γ(γ(s0,α1),α2),…,ακ) = sκ και sκ ∈ g .
s0

s1

C

t2
FromAtoB
C
Α

FromBtoA

FromCtoA

Α

FromAtoC
FromBtoC

Β

FromCtoB
s2

C

Α

Β

∆ιάγραµµα 2-1 : Ένα σύστηµα εναλλαγής καταστάσεων

2.3 ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Ο κλασικός σχεδιασµός ενεργειών ονοµάζεται ο σχεδιασµός ενεργειών για
συστήµατα εναλλαγής κατάστασης στα οποία ισχύουν οι εξής περιοριστικές
υποθέσεις:
• Το σύστηµα Σ έχει πεπερασµένο σύνολο καταστάσεων.
• Το σύστηµα Σ είναι πλήρως παρατηρήσιµο. Έχουµε πλήρη γνώση της
κατάστασης του Σ ανά πάσα στιγµή.
• Το σύστηµα Σ είναι αιτιοκρατικό. Η εφαρµογή µιας ενέργειας α σε µια
κατάσταση s οδηγεί σε µία και µόνο κατάσταση s’.
• Το σύστηµα Σ είναι στατικό. Η κατάσταση του συστήµατος δεν αλλάζει παρά
µόνο όταν εφαρµόζεται µια ενέργεια.
• Οι στόχοι του συστήµατος είναι είτε µια κατάσταση είτε ένα σύνολο
καταστάσεων. ∆εν επιτρέπονται στόχοι όπως, καταστάσεις που πρέπει να
αποφύγουµε ή καταστάσεις που πρέπει περιέχονται στο τελικό πλάνο.
• Το πλάνο λύση πρέπει να είναι σειριακό. Το πλάνο πρέπει να είναι µια
γραµµικά ταξινοµηµένη πεπερασµένη ακολουθία ενεργειών.
• Οι ενέργειες και τα γεγονότα του συστήµατος δεν έχουν χρονική διάρκεια. Οι
αλλαγές που προκαλούν στην κατάσταση του συστήµατος είναι ακαριαίες.
• Ο σχεδιασµός ενεργειών γίνεται πριν από την εκτέλεση του πλάνου.
Ένα τέτοιο σύστηµα ορίζεται από την τριάδα Σ = (S,A,γ) και από την συνάρτηση
εναλλαγής γ(s,u) προκύπτει µία και µόνο κατάσταση s΄.
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2.4 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουµε δύο µεθόδους αναπαράστασης
προβληµάτων σχεδιασµού ενεργειών, την αναπαράσταση που χρησιµοποιείται στον
κλασσικό σχεδιασµό ενεργειών και την αναπαράσταση µε την χρήση µεταβλητών
κατάστασης.
2.4.1 Αναπαράσταση κλασσικών προβληµάτων
Η κλασσική αναπαράσταση χρησιµοποιεί σηµειογραφία που βασίζεται στην λογική
πρώτης τάξης. Για την περιγραφή του κόσµου του προβλήµατος, των καταστάσεων
και των ενεργειών, χρησιµοποιούνται σύνολα από λογικές προτάσεις.
Πιο συγκεκριµένα, για την περιγραφή µιας κατάστασης χρησιµοποιείται ένα σύνολο
από σταθερές λογικές προτάσεις, δηλαδή προτάσεις που δεν περιέχουν µεταβλητές,
και που ισχύουν για την συγκεκριµένη κατάσταση. Λογικές προτάσεις που δεν
περιέχονται στο σύνολο θεωρούνται ως ψευδής.
Παράδειγµα 2-2
Η κατάσταση s0 του συστήµατος εναλλαγής καταστάσεων που φαίνεται στο
∆ιάγραµµα 2-1 µπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής:
s0 = {room(a ), room(b), room(c), robot (r ), adj (a, b), adj (a, c), adj (b, c), in(a, r ),

empty (b), empty (c)}
• room(α): Υπάρχει το δωµάτιο α.
• room(b): Υπάρχει το δωµάτιο b.
• room(c): Υπάρχει το δωµάτιο c.
• robot(r): Υπάρχει το ροµπότ r.
• adj(α,b): Το δωµάτιο α συγκοινωνεί µε το δωµάτιο b.
• adj(α,c): Το δωµάτιο α συγκοινωνεί µε το δωµάτιο c.
• adj(b,c): Το δωµάτιο b συγκοινωνεί µε το δωµάτιο c.
• in(α,r): Το ροµπότ r βρίσκεται στο δωµάτιο α.
• empty(b): Το δωµάτιο b είναι άδειο.
• empty(c): Το δωµάτιο c είναι άδειο.
Η πιο πάνω κατάσταση θα µπορούσε να αναπαρασταθεί πιο σύντοµα
χρησιµοποιώντας µόνο τις λογικές προτάσεις που αλλάζουν τιµή από κατάσταση σε
κατάσταση, δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα σύνολο που περιέχει τις λογικές
προτάσεις που έχουν σταθερή τιµή ανεξάρτητα από την κατάσταση την οποία
εξετάζουµε.
H πιο πάνω κατάσταση θα αναπαρασταθεί ως s0 = {in(a, r ), empty (b), empty (c)} και
το σύνολο των λογικών προτάσεων µε σταθερή τιµή ως c = {room(a), room(b),
room(c), robot (r ), adj (a, b), adj (a, c), adj (b, c)} .
Μια ενέργεια αναπαρίσταται µε την τριάδα: ο = (preconditions(o), add(o), delete(o))
• preconditions(o) το σύνολο των λογικών προτάσεων που πρέπει να περιέχει
µια κατάσταση s ούτως ώστε η ενεργεία ο να είναι εφαρµόσιµη σε αυτήν.
• add(o) το σύνολο των λογικών προτάσεων που η ενέργεια ο θα προσθέσει
στην κατάσταση s.
• delete(o) το σύνολο των λογικών προτάσεων που η ενέργεια ο θα διαγράψει
από την κατάσταση s.
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Πιο συγκεκριµένα, µια ενέργεια ο είναι εφαρµόσιµη σε µια κατάσταση s όταν το
σύνολο preconditions(o) είναι υποσύνολο της κατάστασης s ( preconditions(o) ⊆ s ).
Το αποτέλεσµα εφαρµογής µιας ενέργειας ο σε µια κατάσταση s έχει ως αποτέλεσµα
γ(s,o) = (s-delete(o)) ∪ add(o)
Παράδειγµα 2-3
Η ενέργεια FromAtoB του συστήµατος εναλλαγής κατάστασης που φαίνεται στο
∆ιάγραµµα 2-1 αναπαρίσταται ως εξής:
preconditions = {in(a,r}, empty(b)}
add = {in(b,r), empty(a)}
delet = {in(a,r), empty(b)}
και η εφαρµογή της στην κατάσταση s0 θα είχε το εξής αποτέλεσµα:
γ(FromAtoB,s0) = ({in(a, r ), empty (b), empty (c)} − {in(a, r ), empty (b)})

∪ {in(b, r ), empty (a )}
= {in(b, r ), empty ( a), empty (c)}
Λόγω του πλήθους των ενεργειών που ένα πρόβληµα σχεδιασµού ενεργειών µπορεί
να περιέχει, συνηθίζεται οι οµοειδείς ενέργειες να οµαδοποιούνται σε σχήµατα
ενεργειών. Τα σχήµατα ενεργειών είναι γενικές περιγραφές των ενεργειών
χρησιµοποιώντας λογικές προτάσεις που περιέχουν µεταβλητές.
Το σχήµα ενέργειας αναπαρίσταται ως, ο = (name(o), preconditions(o), add(o), delete(o))
• name(o) το όνοµα της ενέργειας. Έχει την µορφή n(x1,…,xk), όπου n ένα
αλφαριθµητικό και x1 έως xk η µεταβλητές που εµφανίζονται στο o.
• preconditions(o) το σύνολο των λογικών προτάσεων που πρέπει να περιέχει
µια κατάσταση s ούτως ώστε η ενεργεία ο να είναι εφαρµόσιµη σε αυτήν.
• add(o)1 το σύνολο των λογικών προτάσεων που η ενέργεια ο θα προσθέσει
στην κατάσταση s.
• delete(o)1 το σύνολο των λογικών προτάσεων που η ενέργεια ο θα διαγράψει
από την κατάσταση s.
Παράδειγµα 2-4
Αν οµαδοποιήσουµε τις ενέργειες µετακίνησης που εµφανίζονται στο ∆ιάγραµµα
2-1 σε ένα σχήµα ενεργείας µε το όνοµα Move θα έχουµε το εξής:
Move(R,X,Y)
preconditions = {in(X,R}, empty(Y)}
add = {in(Y,R), empty(X)}
delete = {in(X,R), empty(Y)}
Ένα στιγµιότυπο α κάποιου σχήµατος ενέργειας ο δηµιουργείται µε την απόδοση
τιµών στις µεταβλητές του σχήµατος ενέργειας. Εάν αποδοθούν τιµές σε όλες τις
µεταβλητές του σχήµατος ενέργειας η ενέργεια α ονοµάζεται συγκεκριµένη
(grounded). Εάν τουλάχιστον µια µεταβλητή δεν πάρει τιµή η ενέργεια ονοµάζεται
µη-συγκεκριµένη (lifted).

1

Συνηθίζεται τα σύνολα add και delete να περιγράφονται µε ένα σύνολο που περιέχει τα στοιχεία του
συνόλου add και τις αρνήσεις των στοιχείων του συνόλου delete.
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Χρησιµοποιώντας τα πιο πάνω ένα πρόβληµα σχεδιασµού ενεργειών Ρ = (Σ, s0 , g )
ορίζεται ως η τριάδα συνόλων Ρ = (O, s0 , g ) όπου:
• Ο το σύνολο των ενεργειών του προβλήµατος.
• s0 το σύνολο της αρχικής κατάστασης.
• g το σύνολο των λογικών προτάσεων στόχων.
Κλείνοντας αυτή την ενότητα θα πρέπει να αναφερθούµε στην γλώσσα σχεδιασµού
ενεργειών PDDL [13]. H γλώσσα PDDL και οι επεκτάσεις αυτής, χρησιµοποιούνται
κατά κόρον στον ορισµό κλασσικών προβληµάτων. Για την περιγραφή κάποιου
προβλήµατος σχεδιασµού ενεργειών χρησιµοποιούνται δύο αρχεία κειµένου. Στο
πρώτο περιγράφεται ο κόσµος του προβλήµατος χρησιµοποιώντας γενικές λογικές
προτάσεις (προτάσεις που περιέχουν µόνο µεταβλητές), και στο δεύτερο περιγράφεται το πρόβληµα χρησιµοποιώντας σταθερές λογικές προτάσεις.
Παράδειγµα 2-5
Ο κόσµος του προβλήµατος που φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2-1 περιγράφεται µε την
γλώσσα PDDL ως εξής:
(define (domain moveRobot)
(:requirements :strips :typing)
(:types room robot)
(:predicates
(in ?l – room ?r – robot)
(empty ?l – room)
(adj ?l1 – room ?l2 – room))
(:action move
:parameters (?r – robot ?from – room ?to – room)
:preconditions ((adj ?from ?to) (in ?from ?r) (free ?to))
:effect ((in ?to ?r) (free ?from) (not(in ?from ?to) (free ?to))))
∆ιάγραµµα 2-2 : Ο ορισµός του κόσµου του προβλήµατος
Κάποιο πιθανό πρόβληµα µε αρχική κατάσταση το ροµπότ στο δωµάτιο Α και
τελική το ροµπότ στο δωµάτιο C περιγράφεται ως εξής:

(define (problem moveRobot-1)
(:domain moveRobot)
(:objects A B C – room R – robot)
(:init (in A R) (empty B) (empty C))
(:goal (in C R)))
∆ιάγραµµα 2-3 : Ο ορισµός του προβλήµατος
Η κλασσική αναπαράσταση χρησιµοποιείται από την πλειοψηφία των σχεδιαστών
ενεργειών που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Τα πλεονεκτήµατα της βρίσκονται
κυρίως στην φυσικότητα και την απλότητα του τρόπου περιγραφής του κόσµου του
προβλήµατος, των καταστάσεων και των ενεργειών.
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2.4.2 Αναπαράσταση µε την χρήση µεταβλητών κατάστασης
Η αναπαράσταση µε χρήση µεταβλητών κατάστασης (state variables) [10], σε
αντίθεση µε την κλασσική αναπαράσταση, προσπαθεί να περιγράψει ένα πρόβληµα
σχεδιασµού ενεργειών χρησιµοποιώντας συναρτήσεις.
Ας θεωρήσουµε την λογική πρόταση in(α,r) από το Παράδειγµα 2-2 και δύο σύνολα
το Robots και Rooms, που ονοµάζονται τύποι αντικειµένων, όπου a ∈ Rooms και
r ∈ Robots . Η λογική αυτή πρόταση αναπαριστά µια σχέση µεταξύ του δωµατίου α
και του ροµπότ r, ότι το ροµπότ βρίσκεται µέσα στο δωµάτιο. Επίσης η τιµή αυτής
της λογικής πρότασης αλλάζει από κατάσταση σε κατάσταση. Επειδή υπάρχει µόνο
και µόνο ένα δωµάτιο που περιέχει κάποιο ροµπότ ανά πάσα στιγµή, αυτή η σχέση
µπορεί να θεωρηθεί ως µονοσήµαντη αντιστοιχία του συνόλου Robots στο σύνολο
Rooms και να αναπαρασταθεί ως συνάρτηση.
Χρησιµοποιώντας σηµειογραφία συναρτήσεων η πιο πάνω σχέση γράφετε ως
rlocr : S → Rooms και rlocr ( s0 ) ισούται µε το δωµάτιο που βρίσκεται το ροµπότ
στην κατάσταση s0. Το αλφαριθµητικό rlocr ονοµάζεται σύµβολο µεταβλητής
κατάστασης και αναφέρεται σε µια συνάρτηση µεταβλητής κατάστασης. Η
συνάρτηση αυτή µπορεί να γενικοποιηθεί για όλα τα ροµπότ και να γραφεί ως
rloc : Robots × S → Rooms και rloc(r , s0 ) = a .

Η συνάρτηση µπορεί επίσης να γραφεί χρησιµοποιώντας αντί αντικειµένων, όπως r
και α, µεταβλητών που ονοµάζονται µεταβλητές αντικειµένων και έχουν ως πεδίο
τιµών κάποιο τύπο αντικειµένων, όπως Robots, ή την ένωση κάποιον τύπων
αντικειµένων, όπως Robots ∪ Rooms . Αν κάποια συνάρτηση µεταβλητής κατάστασης περιέχει µόνο αντικείµενα ονοµάζεται συγκεκριµένη, αν περιέχει τουλάχιστον
µια µεταβλητή αντικειµένων ονοµάζεται ελεύθερη ή µη συγκεκριµένη συνάρτηση
µεταβλητής κατάστασης.
Για την περιγραφή σχέσεων που δεν αλλάζουν από κατάσταση σε κατάσταση του
προβλήµατος χρησιµοποιείται ένα σύνολο σταθερών σχέσεων (rigid relations). Μια
σταθερή σχέση ορίζεται ως η ν-άδα r(ν1,ν2,…,νκ) οπού
• r το σύµβολο της σταθερής σχέσης.
• ν i ∈ D , όπου D κάποιος τύπος αντικειµένων ή η ένωση κάποιων τύπων
αντικειµένων.
•

r ⊆ D1r × ... × Dkr

Παράδειγµα 2-6
Η κατάσταση s0 του συστήµατος εναλλαγής καταστάσεων που φαίνεται στο
∆ιάγραµµα 2-1 µπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής:
s0 = {rloc(r ) = a, rcontains (a ) = r , rcontains (b) = empty, rcontains (c)}

και το σύνολο σταθερών σχέσεων c:
c = {room(a ), room(b), room(c), robot (r ), adj (a, b), adj (a, c), adj (b, c)}
• rloc : Robots × S → Rooms
• rcontains : Rooms × S → Robots ∪ {empty}
• Rooms = {a, b, c} , Robots = {r}
• room ⊆ Rooms , robot ⊆ Robots
• adj ⊆ Rooms × Rooms
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Χρησιµοποιώντας την αναπαράσταση µεταβλητών κατάστασης ένα σχήµα ενέργειας
αναπαρίσταται µε την τριάδα:
ο = (name(o), preconditions(o), add(o), delete(o))
• name(o) το όνοµα της ενέργειας. Έχει την µορφή n(x1,…,xk), όπου n ένα
αλφαριθµητικό και x1 έως xk οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στο o.
• precond(o) σύνολο των σταθερών σχέσεων και ελεύθερων συναρτήσεων
µεταβλητής κατάστασης.
• effects(o) το σύνολο των αποδόσεων τιµών σε µεταβλητές κατάστασης της
µορφής x(t1 ,..., tk ) ← tk +1 όπου ti κάποια µεταβλητή αντικειµένου.
Αντικαθιστώντας όλες της µεταβλητές αντικειµένων του σχήµατος ενέργειας ο
δηµιουργείται η ενέργεια α. Για να είναι εφαρµόσιµη µια ενέργεια α σε κάποια
κατάσταση s πρέπει οι τιµές των συναρτήσεων µεταβλητών κατάστασης της κατάστασης s να ισούνται µε τις τιµές των συναρτήσεων µεταβλητών κατάστασης που
περιέχονται στο σύνολο precond(α)
Παράδειγµα 2-7
Το σχήµα ενέργειας Move αναπαρίσταται ως εξής:
Move(R, X, Y)
preconditions = { rloc(R)=X, rcontains(X)=R, rcontains(R)=empty, adj(X,Y) }
effects = { rloc(R) ← Y, rcontains(X) ← empty, rcontains(Y) ← R }
Χρησιµοποιώντας τα πιο πάνω ένα πρόβληµα σχεδιασµού ενεργειών Ρ = (Σ, s0 , g )
ορίζεται ως η τετράδα συνόλων Ρ = (O, R, s0 , g ) όπου:
• Ο το σύνολο των ενεργειών του προβλήµατος.
• R το σύνολο των σταθερών σχέσεων του προβλήµατος.
• s0 η αρχική κατάσταση.
• g το σύνολο των στόχων.
Η αναπαράσταση µε την χρήση µεταβλητών κατάστασης προσπαθεί να
αναπαραστήσει τον κόσµο χρησιµοποιώντας περισσότερο µαθηµατικούς όρους πάρα
όρους λογικής. Χρησιµοποιείται σε αρκετούς σχεδιαστές ενεργειών µε κυριότερο τον
IxTeT [9].

2.5 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουµε τρεις µεθόδους επίλυσης προβληµάτων
σχεδιασµού. Στην ενότητα 2.5.1 την αναζήτηση στον χώρο των καταστάσεων, στην
ενότητα 2.5.2 την αναζήτηση στον χώρο των πλάνων και στην ενότητα 2.5.3 τον
σχεδιασµό ενεργειών µε την χρήση του γράφου σχεδιασµού.
2.5.1 Σχεδιασµός ενεργειών ως αναζήτηση στο χώρο των καταστάσεων
Ο χώρος των καταστάσεων συνηθίζεται να παρουσιάζεται ως ένας γράφος µε
κόµβους τις καταστάσεις. Μεταξύ δύο καταστάσεων s και s΄ αν υπάρχει ενέργεια α
τέτοια ώστε γ(α,s)= s΄ τότε υπάρχει το τόξο (s, s΄) µε ετικέτα το α. Χρησιµοποιώντας
αυτή την αναπαράσταση, το πρόβληµα του σχεδιασµού ενεργειών µετατρέπεται σε
πρόβληµα αναζήτησης και µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αλγόριθµους τυφλής ή
ευρετικής αναζήτησης για την λύση του.
Μπορούµε επίσης να αναζητήσουµε την λύση είτε ξεκινώντας από την αρχική
κατάσταση (προς τα εµπρός) είτε από τους στόχους (προς τα πίσω). Η λύση είναι η
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ακολουθία των ενεργειών που βρίσκονται στο µονοπάτι που συνδέει την αρχική
κατάσταση µε µια τελική κατάσταση που ικανοποιεί τους στόχους.
Αναζήτηση προς τα εµπρός
Στην αναζήτηση προς τα εµπρός ξεκινούµε από την αρχική κατάσταση s0 και
εφαρµόζοντας µια ενεργεία α παίρνουµε την κατάσταση s΄. Αν η κατάσταση s΄
ικανοποιεί του στόχους, σταµατάµε την αναζήτηση, αλλιώς επαναλαµβάνουµε το
προηγούµενο βήµα µέχρι να φτάσουµε σε µια κατάσταση που ικανοποιεί τους
στόχους.
Στο ∆ιάγραµµα 2-4 φαίνεται µια υλοποίηση του αλγόριθµου της προς τα εµπρός
αναζήτησης. Αρκετοί σχεδιαστές ενεργειών χρησιµοποιούν αναζήτηση προς τα
εµπρός, είτε για τον υπολογισµό της ευρετικής τους συνάρτησης είτε για την εύρεση
λύσης, µε γνωστότερους τους FF [11], GRT [22] και ASP/HSP [2].
Forward( O , s0 , π , g )
s ← s0

πf ←π
if g ⊆ s return π f
applicable ← {α | α is a ground instance of an operator in O,
and precond ( a ) ⊆ s}
if applicable = ∅ then return failure
nondeterministically choose an action a ∈ applicable
s ← γ ( s , a ), π f ← π f .a
return Forward( O , s , π f , g )

∆ιάγραµµα 2-4 : Ο αλγόριθµος της προς τα εµπρός αναζήτησης
Αναζήτηση προς τα πίσω
Στην αναζήτηση προς τα πίσω ξεκινούµε από τους στόχους g και εφαρµόζοντας
κάποια αντίστροφη ενέργεια α παίρνουµε την κατάσταση s΄ όπου s΄= γ-1(s,α). Αν η
κατάσταση s΄ είναι υποσύνολο της κατάστασης s0 τότε σταµατάµε την αναζήτηση,
αλλιώς επαναλαµβάνουµε το προηγούµενο βήµα µέχρι να φτάσουµε σε µια
κατάσταση που είναι υποσύνολο της κατάστασης s0.
Στο ∆ιάγραµµα 2-5 φαίνεται µια υλοποίηση του αλγόριθµου της προς τα πίσω
αναζήτησης, ως αναδροµικού αλγόριθµου. Αρκετοί σχεδιαστές ενεργειών χρησιµοποιούν αναζήτηση προς τα πίσω, είτε για τον υπολογισµό της ευρετικής τους
συνάρτησης είτε για την εύρεση λύσης, µε γνωστότερους τους GRT[22] και HSPr[2].
Backward(O , s 0 , π , g )

πf ←π
if g ⊆ s 0 return π
applicable ← {α | α is a ground instance of an operator in O,
and a relevant for g }
if applicable = ∅ then return failure
nondeterministically choose an action a ∈ applicable
g ← γ − 1 ( g , a ), π f ← a .π f
return Backward(O , s 0 , π f , g )

∆ιάγραµµα 2-5 : Ο αλγόριθµος της προς τα πίσω αναζήτησης
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Αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο
Στην αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο ξεκινούµε από την αρχική κατάσταση s0 και
εφαρµόζοντας όλες τις ενέργειες που είναι εφαρµόσιµες σε αυτήν δηµιουργούµε το
σύνολο καταστάσεων S ' = γ (s, ak ), ∀ak : pre(ak ) ⊆ s . Βαθµολογούµε τις καταστάσεις
µε βάση τον ευρετικό µηχανισµό µας και επιλέγουµε ως επόµενη κατάσταση την
καλύτερη, µέχρι να φτάσουµε σε µια κατάσταση που ικανοποιεί τους στόχους.
Στο ∆ιάγραµµα 2-6 φαίνεται µια υλοποίηση του αλγόριθµου αναζήτησης πρώτα στο
καλύτερο.
Bfs( O , s 0 , π , g )
s ← s0

πf ←π
if g ⊆ s return π

f

applicable ← {α | α is a ground instance of an operator in O,
and precond ( a ) ⊆ s}
if applicable = ∅ then return failure
S ← γ ( s , a ), ∀ a ∈ applicable
hS ← h ( S )
s ← max( hS )
π f ← π f .a
return Bfs( O , s , π f , g )

∆ιάγραµµα 2-6 : Ο αλγόριθµος πρώτα στο καλύτερο
Αναζήτηση Α*
Στην αναζήτηση Α* ξεκινούµε από την αρχική κατάσταση s0 και εφαρµόζοντας όλες
τις ενέργειες που είναι εφαρµόσιµες σε αυτήν δηµιουργούµε το σύνολο καταστάσεων
S ' = γ (s, ak ), ∀ak : pre(ak ) ⊆ s . Βαθµολογούµε τις καταστάσεις µε βάση τον ευρετικό
µηχανισµό µας και προσθέτουµε στην βαθµολογία κάθε κατάστασης την βαθµολογία
της προηγούµενης κατάστασης. Η αρχική κατάσταση βαθµολογείται µε 0.
Στο ∆ιάγραµµα 2-7 φαίνεται µια υλοποίηση του αλγόριθµου της προς τα πίσω
αναζήτησης, ως αναδροµικού αλγόριθµου.
Bfs( O , s 0 , π , g )
s ← s0

πf ←π
if g ⊆ s return π

f

applicable ← {α | α is a ground instance of an operator in O ,
and precond ( a ) ⊆ s}
if applicable = ∅ then return failure
S ← γ ( s , a ), ∀ a ∈ applicable
∀ s ' ∈ S , h ( S ) ← h ( S ) ∪ ( h ( s ') + h ( s ))
s ← m ax( hS )
π f ← π f .a
re turn Bfs( O , s , π f , g )

∆ιάγραµµα 2-7 : Ο αλγόριθµος Α*
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2.5.2 Σχεδιασµός ενεργειών ως αναζήτηση στο χώρο των πλάνων
Παρόλο που ο χώρος των πλάνων διαφέρει από τον χώρο των καταστάσεων η βασική
ιδέα στην αναζήτηση στον χώρο των πλάνων βασίζεται, όπως και η αναζήτηση προς
τα πίσω στον χώρο των καταστάσεων, στην µέθοδο της ανάλυσης µέσων-στόχων. Η
ιδέα πίσω από αυτή την µέθοδο είναι ότι οι ενέργειες (µέσα) επιλέγονται µε βάση
τους στόχους.
Ο χώρος των πλάνων έχει ως κόµβους ηµιτελή πλάνα, δηλαδή σύνολα από ενέργειες
που µπορεί να είναι µη συγκεκριµένες και µη διατεταγµένες. Τα τόξα µεταξύ των
κόµβων είναι ενέργειες διόρθωσης των ελαττωµάτων του ηµιτελούς πλάνου. Για τις
ενέργειες διόρθωσης και τα ελαττώµατα κάποιου ηµιτελούς πλάνου θα αναφερθούµε
στις επόµενες ενότητες. Επίσης τα πλάνα λύσεις που παράγονται από αυτήν την
διαδικασία δεν είναι ακολουθίες ενεργειών αλλά σύνολα ενεργειών µε περιορισµούς
διάταξης των ενεργειών.
Ελαττώµατα ηµιτελών πλάνων
Σε ένα ηµιτελές πλάνο µπορούν να υπάρξουν δύο ειδών ελαττώµατα. Στόχοι που δεν
έχει ακόµα ικανοποιηθεί και απειλές µεταξύ ενεργειών. Μια ενέργεια α απειλεί µια
ενέργεια β όταν διαγράφει κάτι από το πλάνο, το οποίο το χρειάζεται η ενέργεια β
( del (α ) ∩ precond ( β ) ≠ ∅ ). Στην περίπτωση κλασσικής αναπαράστασης έχουµε
απειλή όταν µια ενέργεια διαγράφει µια λογική πρόταση που χρειάζεται κάποια άλλη
ενέργεια και στην αναπαράσταση µε µεταβλητές κατάστασης όταν µια ενέργεια έχει
ως προαπαιτούµενο µια τιµή κάποιας µεταβλητής κατάστασης και κάποια άλλη
ενέργεια αλλάζει αυτή την τιµή.
Αιτιολογικοί σύνδεσµοι και περιορισµοί διάταξης
Για να αναπαρασταθεί στο ηµιτελές πλάνο αυτή η ανάγκη, κάποιας ενέργειας σε µια
τιµή ή λογική πρόταση χρησιµοποιούµε αιτιολογικούς συνδέσµους. Ένας
p
→ a j , όπου αi και αj είναι ενέργειες
αιτιολογικός σύνδεσµος συµβολίζεται µε ai ⎯⎯

του ηµιτελούς πλάνου και p µια λογική πρόταση ή απόδοση τιµής σε µεταβλητή
κατάστασης για την οποία ισχύουν p ∈ effects (ai ) και p ∈ precond (a j ) .
Ένας περιορισµός διάταξης µεταξύ δύο ενεργειών του ηµιτελούς πλάνου
συµβολίζεται µε (ai ≺ a j ) , όπου αi και αj είναι ενέργειες του ηµιτελούς πλάνου και η
ενέργεια αi πρέπει να εκτελεστεί πριν από την ενέργεια αj.
Ενέργειες διόρθωσης
Ανοικτοί στόχοι, δηλαδή στόχοι που δεν έχουν ακόµα ικανοποιηθεί, διορθώνονται µε
την εισαγωγή κάποιας ενέργειας ή µε την χρήση κάποιας ενέργειας που υπάρχει ήδη
στο ηµιτελές πλάνο. Οι απειλές διορθώνονται µε την εισαγωγή περιορισµών διάταξης
έτσι ώστε η ενέργεια α που απειλεί µια ενέργεια β να εκτελεστεί πριν την ενέργεια β
(α ≺ β ) ή µετά την ενέργεια β ( β ≺ α ) .
Ηµιτελή πλάνα
Ένα ηµιτελές πλάνο ορίζεται ως η τριάδα2: π = ( A, O, L)

2

•

A = {a1, ..., ak } το σύνολο των ενεργειών.

•
•

Ο το σύνολο των περιορισµών διάταξης.
L το σύνολο των αιτιολογικών συνδέσµων.

Εάν το ηµιτελές πλάνο περιέχει µη-συγκεκριµένες ενέργειες τότε χρησιµοποιείται ένα επιπλέον
σύνολο Β που περιέχει τους περιορισµούς απόδοσης τιµής στις µεταβλητές των ενεργειών.
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Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το αρχικό ηµιτελές πλάνο περιέχει ήδη δυο ενέργειες,
την ενέργεια a0 που έχει ως αποτελέσµατα την αρχική κατάσταση s0 κάποιου
προβλήµατος Ρ ( effects(a0 ) = s0 ) και την ενέργεια α∞ που έχει ως προαπαιτούµενα
τους στόχους g του προβλήµατος Ρ ( precond (a∞ ) = g ). Επίσης περιέχει και τον
περιορισµό διάταξης (α 0 ≺ a∞ )
Η εισαγωγή κάποιας ενέργειας ακ στο πλάνο γίνεται µε την εισαγωγή της στο σύνολο
Α, την εισαγωγή των απαιτούµενων περιορισµών διάταξης στο σύνολο Ο και την
εισαγωγή αιτιολογικών συνδέσµων στο σύνολο L.
Παράδειγµα 2-8
Το αρχικό πλάνο π0 του προβλήµατος που ορίζεται στο ∆ιάγραµµα 2-2 και στο
∆ιάγραµµα 2-3, χρησιµοποιώντας κλασσική αναπαράσταση εµφανίζεται παρακάτω.
Η αρχική κατάσταση είναι η s0 = {room(a ), room(b), room(c), robot (r ), adj (a, b),
, adj (a, c), adj (b, c), in(a, r ), empty (b), empty (c)} και g = {in(c, r )} .
a0 ≺ a∞

α∞

room(a ), room(b), room(c),
robot (r ), adj (a, b), adj (a, c),
adj (b, c), in(a, r ), empty (b),
empty (c)

in(c, r )

α0

∆ιάγραµµα 2-8 : Το αρχικό ηµιτελές πλάνο
Εισάγοντας την ενέργεια move(r,b,c) στο πλάνο το πλάνο µας θα είναι

a0 ≺ a∞

α0
a0 ≺ a1
room(a ), room(b),
room(c), robot (r ),
adj (a, b), adj (a, c),
adj (b, c), in(a, r ),
empty (b), empty (c)

α1: move(r,b,c)
¬ in(b, r )
in(b, r )
empty (c) in(c, r )

adj (b, c)

α∞

a1 ≺ a∞

in(c, r )
in ( c , r )
a1 ⎯⎯⎯
→ a∞

¬ empty (c)
empty (b)

∆ιάγραµµα 2-9 : Το ηµιτελές πλάνο µετά την εισαγωγή µιας ενέργειας
Ο αλγόριθµος POP
Ο αλγόριθµος POP (partial order planning) χρησιµοποιείται από πολλούς σχεδιαστές
ενεργειών για την λύση προβληµάτων, µε πρώτο τον NOAH [23] και ως ευρετικός
µηχανισµός από τον UnPOP [14]. Χρησιµοποιεί ως παραµέτρους το ηµιτελές πλάνο π
και το σύνολο Agenda που περιέχει ζεύγη της µορφής (α,p), όπου α κάποια ενέργεια
του πλάνου και p κάποιο προαπαιτούµενο της ενέργειας α που δεν έχει ακόµα
ικανοποιηθεί. Ο αλγόριθµος ξεκινά µε π το π0 και την Agenda να περιέχει την
ενέργεια α∞ µε τα προαπαιτούµενα της.
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Pop (π , agenda ) //π = ( A, O, L)
if agenda = ∅ then return π
select a pair (a j , p ) ∈ agenda
agenda ← agenda − ( a j , p)

relevant ← select all actions ak from A and from new instances
of operators for which p ∈ effect (ak )
if relevant = ∅ return failure
non-deterministically select an action ai ∈ relevant
p
L ← L ∪ {ai ⎯⎯
→ aj}

if a i ∉ A then do
A ← A ∪ {ai }
O ← O ∪ {(ai ≺ a j ), (a0 ≺ ai ≺ a∞ )}
agenda ← agenda ∪ precond (ai )
if ai ∈ A then do
if (ai ≺ a j ) ∉ O
O ← O ∪ {(ai ≺ a j )}
p
→ a j or due to ai do
for each thread on ai ⎯⎯

resolvers ← set of resolvers of thread
if resolvers = ∅ return failure
non-deterministically select a resolver ∈ resolvers
O ← O ∪ resolver
return(Pop (π , agenda))

∆ιάγραµµα 2-10 : Ο αλγόριθµος POP
2.5.3 Σχεδιασµός ενεργειών µε την χρήση του γράφου σχεδιασµού
Ο σχεδιασµός ενεργειών µε την χρήση γράφων σχεδιασµού είναι σχετικά µια νέα
µέθοδος, εµφανίστηκε το 1995, και την υλοποιούσε ο σχεδιαστής Graphplan [1].
Παρόλο που ξεκίνησε ως αλγόριθµος επίλυσης προβληµάτων, χρησιµοποιείται ως
ευρετικός µηχανισµός από πολλούς σχεδιαστές, όπως ο FF [11] λόγω της απλότητας
και της ταχύτητας του.
Ως χώρος για την εύρεση λύσης χρησιµοποιείται ένας γράφος, ο γράφος σχεδιασµού,
όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2-1, που αποτελείται από εναλλασσόµενα επίπεδα
κόµβων. Υπάρχουν δύο είδη κόµβων, οι κόµβοι γεγονότων και οι κόµβοι
συγκεκριµένων ενεργειών. Ένα επίπεδο περιέχει µόνο κόµβους του ίδιου τύπου και
τα δύο είδη επιπέδων εναλλάσσονται µεταξύ τους, µε πρώτο επίπεδο ένα επίπεδο
κόµβων γεγονότων. Επίσης τα πλάνα λύσεις που παράγονται από αυτήν την µέθοδο
είναι δυνατό να περιέχουν ενέργειες που εκτελούνται παράλληλα.
Η εκτέλεση του αλγόριθµου χωρίζεται σε δύο φάσεις λειτουργίας, την επέκταση του
γράφου και την εξαγωγή λύσης, οι οποίες εναλλάσσονται µέχρι να βρεθεί κάποια
λύση. Στην φάση επέκτασης του γράφου, επεκτείνεται ο γράφος µε διαδοχικές
προσθήκες επιπέδων ενεργειών και επιπέδων γεγονότων και ελέγχεται µια αναγκαία,
αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ύπαρξη λύσης. Εάν η συνθήκη ύπαρξης λύσης
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ικανοποιείται τότε ο αλγόριθµος περνάει στην φάση εξαγωγής λύσης όπου εκτελείται
προς τα πίσω αναζήτηση στον γράφο για την εύρεση λύσης. Εάν δεν υπάρχει λύση
τότε επεκτείνεται ο γράφος κατά δύο επίπεδα και επανελέγχεται για λύση. Ο
αλγόριθµος τερµατίζει όταν βρεθεί λύση ή όταν µετά την επέκταση του γράφου
δηµιουργηθεί επίπεδο γεγονότων 2i+2 που περιέχει τα ίδια γεγονότα και σχέσεις
αµοιβαίου αποκλεισµού µε το επίπεδο 2i.
0

1

…

2i

2i+1

2i+2

∆ιάγραµµα 2-11 : Ο γράφος σχεδιασµού
Φάση επέκτασης γράφου
Ο αρχικός γράφος περιέχει µόνο ένα επίπεδο γεγονότων µε τα γεγονότα της αρχικής
κατάστασης του προβλήµατος. Ο γράφος επεκτείνεται µε ένα επίπεδο ενεργειών που
περιέχει τις ενέργειες των οποίων όλα τα προαπαιτούµενα γεγονότα υπάρχουν στο
προηγούµενο επίπεδο και δεν είναι µεταξύ τους ασύµβατα, και µε ένα επίπεδο
γεγονότων που περιέχει τα γεγονότα που δηµιουργούν οι ενέργειες που προστεθήκαν
στο προηγούµενο επίπεδο. Στο ∆ιάγραµµα 2-11 η σχέση µεταξύ προαπαιτούµενου
γεγονότος και ενέργειας εµφανίζεται µε µονή γραµµή, όπως και η σχέση µεταξύ
ενέργειας και γεγονότων που δηµιουργεί η ενέργεια. Εάν ένα γεγονός ισχύει σε ένα
επίπεδο ισχύει και σε όλα τα επόµενα επίπεδα και αυτό εµφανίζεται µε διπλή γραµµή
και ονοµάζεται ενέργεια διατήρησης (no-op).
Επειδή στα επίπεδα ενεργειών εµφανίζονται περισσότερες από µια ενέργειες,
υπονοείται ότι οι ενέργειες του ιδίου επιπέδου θα εκτελεστούν παράλληλα. Αυτό
όµως δεν είναι πάντα δυνατό, γιατί είναι πιθανό σε κάποιο επίπεδο ενεργειών να
υπάρχουν ενέργειες που έχουν ασύµβατα αποτελέσµατα ή/και προαπαιτούµενα
µεταξύ τους.
Για να αναπαρασταθεί αυτή η ασυµβατότητα µεταξύ ενεργειών ή γεγονότων
χρησιµοποιούνται σχέσεις αµοιβαίου αποκλεισµού (mutual exclusion relations) και
συµβολίζονται στο ∆ιάγραµµα 2-12 µε διακεκοµµένες γραµµές µεταξύ ενεργειών
ιδίου επιπέδου και διακεκοµµένες γραµµές µεταξύ γεγονότων ιδίου επιπέδου.
∆ύο ενέργειες αi και αj στο επίπεδο 2i+1 είναι αµοιβαία αποκλειόµενες εάν:

•

effects + (ai ) ∩ effects − (a j ) ≠ ∅ ∨ effects − (ai ) ∩ effects + ( a j ) ≠ ∅ .

Η ενέργεια αi προσθέτει κάποιο γεγονός που διαγράφει η ενέργεια αj , ή το
αντίθετο (ασύµβατα αποτελέσµατα).

•

pre(ai ) ∩ effects − ( a j ) ≠ ∅ ∨ effects − ( ai ) ∩ pre(a j ) ≠ ∅ .

•

Η ενέργεια αi έχει ως προαπαιτούµενο κάποιο γεγονός που το διαγράφει η
ενέργεια αj, ή το αντίθετο (παρέµβαση).
Υπάρχουν δύο γεγονότα p και q τέτοια ώστε p ∈ pre(ai ) και q ∈ pre(a j ) τα
οποία είναι µεταξύ τους ασύµβατα (ανταγωνιστικές απαιτήσεις).
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∆ύο γεγονότα p και q στο επίπεδο 2i είναι µεταξύ τους ασύµβατα όταν:
• Όταν όλες οι ενέργειες στο επίπεδο 2i-1, συµπεριλαµβανοµένων και τον
ενεργειών διατήρησης, που επιτυγχάνουν τα δύο γεγονότα είναι µεταξύ τους
ασύµβατες (ασύµβατη υποστήριξη).
Φάση εξαγωγής λύσης
Ο αλγόριθµος περνάει στην φάση εξαγωγής λύσης όταν σε κάποιο επίπεδο 2i
εµφανιστούν όλοι οι στόχοι χωρίς να είναι αµοιβαία αποκλειόµενοι µεταξύ τους. Σε
αυτή την φάση επιλέγεται µια ενέργεια από το προηγούµενο επίπεδο για κάθε στόχο,
φροντίζοντας να µην είναι ασύµβατες µεταξύ τους. Σε περίπτωση που περισσότερες
από µια ενέργειες πετυχαίνουν κάποιο στόχο, επιλέγεται µη-αιτιοκρατικά µια από
αυτές. Σε περίπτωση αποτυχίας εξαγωγής πλάνου τότε επιλέγεται κάποια άλλη
ενεργεία από αυτές που πετυχαίνουν το γεγονός και η αναζήτηση συνεχίζεται. Στην
συνέχεια τα προαπαιτούµενα γεγονότα γίνονται οι νέοι στόχοι και επαναλαµβάνεται η
διαδικασία µέχρι να φτάσουµε το επίπεδο 0 ή να δοκιµαστούν όλοι οι συνδυασµοί
συµβατών ενεργειών χωρίς επιτυχία. Αν δεν βρούµε λύση τότε ο γράφος επεκτείνεται
και ελέγχεται για λύση. Αυτό επαναλαµβάνεται µέχρι να βρεθεί κάποια λύση ή ο
γράφος να ισορροπήσει, δηλαδή µετά από µια επέκταση καταλήξουµε σε επίπεδο 2i
που περιέχει τα ίδια γεγονότα και σχέσεις αµοιβαίου αποκλεισµού µε το επίπεδο 2i-2.
Παράδειγµα 2-9
Στο ∆ιάγραµµα 2-12 φαίνεται ο γράφος σχεδιασµού, του προβλήµατος που ορίζεται
στο ∆ιάγραµµα 2-2 και στο ∆ιάγραµµα 2-3, µέχρι την εµφάνιση των στόχων στο
τρίτο επίπεδο. Παραλείπονται οι σταθερές σχέσεις για οικονοµία χώρου.
Επιλέγουµε την ενέργεια move(r,b,c) αφού είναι η µόνη που πετυχαίνει τον στόχο
µιας και τα προαπαιτούµενα της δεν είναι ασύµβατα µεταξύ τους. Οι προτάσεις
in(b,r) και empty(c) γίνονται οι νέοι στόχοι. Επιλέγουµε για το in(b,r) την ενέργεια
move(r,a,b) και για το empty(c) την ενέργεια διατήρησης. Φτάσαµε επιτυχώς στο
επίπεδο 0 και η λύση είναι η {move(r,a,b), move(r,b,c)}.

in ( a , r )

in ( a , r )
empty (b )
empty (c )

move(r,a,b)

¬ in ( a , r )
in (b, r )
empty ( a )

move(r,b,a)

in (b, r )
¬ in (b, r )

move(r a b)

in (c, r )
empty ( a )

¬ empty (b )
empty (b )

in ( a , r )
¬ in ( a , r )

move(r,b,c)

empty (c )

¬ empty ( a )
empty (b )
¬ empty (b )
empty ( c )
¬ empty (c )

∆ιάγραµµα 2-12 : Ο γράφος του προβλήµατος
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2.6 ΕΥΡΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάσαµε διάφορους αλγόριθµους και µεθόδους για
την επίλυση προβληµάτων σχεδιασµού ενεργειών και εξαιρουµένων των αλγόριθµων
αναζήτηση προς τα εµπρός και αναζήτηση προς τα πίσω, που είναι αλγόριθµοι
τυφλής αναζήτησης, οι υπόλοιποι αλγόριθµοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν
ευρετικούς µηχανισµούς για την καθοδήγηση της έρευνας και των επιλογών τους.
Η χρήση ευρετικών µηχανισµών γίνεται αναγκαιότητα όταν το πρόβληµα σχεδιασµού
αρχίσει να µεγαλώνει, λόγω της συνδυαστικής έκρηξης που παρουσιάζουν τα
προβλήµατα σχεδιασµού. Συνηθίζεται στον σχεδιασµό ενεργειών, οι ευρετικοί
µηχανισµοί, να είναι αλγόριθµοι σχεδιασµού µε χαλαρωµένους κάποιους από τους
περιορισµούς τους. Αυτό γίνεται επειδή ο ευρετικός µηχανισµός πρέπει να
υπολογίζεται εύκολα και σε λίγο χρόνο. Επίσης οι ευρετικοί µηχανισµοί
χρησιµοποιούνται για να βαθµολογήσουν µια κατάσταση, ενέργεια ή επιλογή,
παράγοντας εκτιµήσεις για την αξία της κατάστασης, ενέργειας ή επιλογής.
Αυτές οι εκτιµήσεις όµως δεν είναι ακριβείς, µπορεί να µεγαλύτερες ή µικρότερές της
πραγµατικής αξίας µιας κατάστασης, ενέργειας ή επιλογής. Με την έννοια αξία
εννοούµε την δυνατότητα µιας κατάστασης, ενέργειας ή επιλογής να οδηγήσει σε
πλάνο που βελτιστοποιεί κάποια ή κάποιες παραµέτρους του προβλήµατος. Στον
κλασσικό σχεδιασµό η παράµετρος που προσπαθούµε να βελτιστοποιήσουµε είναι το
πλήθος των ενεργειών σε κάποιο πλάνο. Συνηθίζεται ευρετικοί µηχανισµοί που
παράγουν υποεκτιµήσεις να ονοµάζονται και αποδεκτοί επειδή αν χρησιµοποιηθούν
σε συνδυασµό µε αποδεκτούς ευρετικούς αλγόριθµους, όπως ο Α*, παράγουν
βέλτιστες λύσεις.
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω συνηθίζεται να χρησιµοποιούνται µέθοδοι σχεδιασµού
ενεργειών ως ευρετικοί µηχανισµοί. Για παράδειγµα οι σχεδιαστές HSP[2] και
GRT[22] χρησιµοποιούν ως ευρετικό µηχανισµό την αναζήτηση στον χώρο των
καταστάσεων, ο σχεδιαστής UnPOP[14] την αναζήτηση στον χώρο των πλάνων και ο
σχεδιαστής FF[11] τον γράφο σχεδιασµού. Στις επόµενες ενότητες θα παρουσιαστούν
απλοί ευρετικοί µηχανισµοί που βασίζονται στις µεθόδους που παρουσιάσαµε στις
ενότητες 2.5.1, 2.5.2 και 2.5.3.
2.6.1 Αναζήτηση στον χώρο των καταστάσεων ως ευρετικός µηχανισµός
Η αναζήτηση στον χώρο των καταστάσεων
χρησιµοποιείται ως ευρετικός
µηχανισµός δηµιουργώντας ένα χαλαρό πρόβληµα µε βάση το πραγµατικό πρόβληµα
που προσπαθούµε να λύσουµε. Το χαλαρό πρόβληµα δηµιουργείται χαλαρώνοντας
την συνάρτηση µετάβασης γ(s,α), έτσι ώστε να µην λαµβάνονται υπόψη οι διαγραφές
γεγονότων από τις ενέργειες.
Έτσι χρησιµοποιώντας ως συνάρτηση µετάβασης την γ ( s, o) = s ∪ add (o) αντί της
γ ( s, o) = ( s - delete(o)) ∪ add (o) και λύνοντας το χαλαρό πρόβληµα για κάποια
κατάσταση s υπολογίζουµε µια εκτίµηση του πλήθους των ενεργειών που χρειάζονται
για να φτάσουµε από την κατάσταση s σε κάποια λύση. Αυτός ο µηχανισµός παράγει
υποεκτιµήσεις και άρα θεωρείται αποδεκτός.
2.6.2 Αναζήτηση στον χώρο των πλάνων ως ευρετικός µηχανισµός
Στην αναζήτηση στον χώρο των πλάνων µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ευρετικούς
µηχανισµούς σε διάφορες φάσεις της λειτουργίας του αλγόριθµού, όπως στην επιλογή
του ανικανοποίητου στόχου που θα ικανοποιήσουµε στην συνέχεια, στην επιλογή του
επόµενου ηµιτελούς πλάνου που θα χρησιµοποιήσουµε και στην επιλογή της
επίλυσης κάποιας απειλής.
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Ένας απλός ευρετικός µηχανισµός που χρησιµοποιείται για την επιλογή του επόµενου
στόχου που θα ικανοποιηθεί είναι να επιλεγεί ο στόχος που ικανοποιείται µε τους
λιγότερους τρόπους. Αν υπάρχει στόχος που δεν ικανοποιείται επιλέγεται αµέσως
ούτως ώστε ο αλγόριθµος να αποτύχει και να οπισθοχωρήσει. Επίσης εάν υπάρχει
στόχος που ικανοποιείται µόνο µε ένα τρόπο επιλέγεται αµέσως, αφού υπάρχει µόνο
ένας τρόπος να το πετύχουµε. Για την επιλογή του επόµενου ηµιτελούς πλάνου που
θα χρησιµοποιηθεί, ένας απλός ευρετικός µηχανισµός είναι το πλήθος το
ανικανοποίητων στόχων κάποιου ηµιτελούς πλάνου. Επιλέγουµε ως επόµενο το
πλάνο µε τους λιγότερους ανικανοποίητους στόχους. Αυτός ο µηχανισµός παράγει
υπερεκτιµήσεις αν υπάρχουν ενέργειες που πετυχαίνουν περισσότερους από ένα
στόχους ταυτόχρονα και υποεκτιµήσεις όταν υπάρχουν ενέργειες που απειλούν η µια
την άλλη στο πλάνο.
2.6.3 Ο γράφος σχεδιασµού ως ευρετικός µηχανισµός
Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 2.5.3 ο γράφος σχεδιασµού χρησιµοποιείται
κυρίως ως ευρετικός µηχανισµός λόγω του µικρού χρόνου δηµιουργίας του, του
µικρού του µεγέθους και του πλήθους της χρήσιµης πληροφορίας που περιέχει.
∆ηµιουργώντας ένα χαλαρό γράφο, δηλαδή ένα γράφο που δεν υπολογίζουµε τις
σχέσεις αµοιβαίου αποκλεισµού µπορούµε να εκτιµήσουµε την απόσταση µιας
κατάστασης s από µια κατάσταση λύση ως το πλήθος των επιπέδων ενεργειών που
εµφανίζονται µεταξύ της κατάστασης s και του επιπέδου γεγονότων που
εµφανίζονται όλα τα γεγονότα στόχοι.
Επειδή όµως ο γράφος σχεδιασµού επιτρέπει την παράλληλη εκτέλεση ενεργειών, ο
µηχανισµός αυτός τείνει να υποεκτιµά υπερβολικά και δεν είναι πολύ χρήσιµος.
Μπορούµε να βελτιώσουµε τον µηχανισµό αυτό προσθέτοντας µεταξύ των ενεργειών
ανά δύο µια σχέση αµοιβαίου αποκλεισµού αναγκάζοντας έτσι την εκτέλεση µιας
ενέργειας σε κάθε επίπεδο. Αυτό το είδος του γράφου ονοµάζεται σειριακός γράφος
και ο ευρετικός µηχανισµός παράγει υποεκτιµήσεις που είναι πιο κοντά στην
πραγµατικότητα.
Στην βιβλιογραφία µπορούµε να βρούµε πολλά άρθρα που αναφέρονται στις
δυνατότητες του γράφου σχεδιασµού ως ευρετικού µηχανισµού µε κυριότερα τα
άρθρα του Kambhampati [17, 18].
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3 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ικανοποίηση περιορισµών είναι µια µέθοδος επίλυσης προβληµάτων µε πολλές
εφαρµογές που ορίζετε ως η διαδικασία απόδοσης τιµών σε κάποιο σύνολο
µεταβλητών από τα αντίστοιχα πεδία τιµών, τέτοια ώστε να ικανοποιεί κάποιο σύνολο
περιορισµών. Μια από τις εφαρµογές της είναι η επίλυση προβληµάτων
χρονοπρογραµµατισµού. Ως χρονοπρογραµµατισµός ορίζεται το πρόβληµα της
αντιστοίχησης ενός συνόλου ενεργειών σε κάποιο σύνολο πόρων οι οποίοι έχουν
κάποιους περιορισµούς. Σε αυτή την εργασία, ως σύνολο των ενεργειών για το
πρόβληµα του χρονοπρογραµµατισµού θα χρησιµοποιήσουµε το πλάνο λύση που θα
παράγει κάποιος σχεδιαστής ενεργειών. Ως σύνολο πόρων, ένα σύνολο που περιέχει
µόνο ένα στοιχείο/πόρο, τον χρόνο και ένα σύνολο περιορισµών ποσοτικών και
ποιοτικών µεταξύ των ενεργειών.
Εάν για την αναπαράσταση του χρόνου χρησιµοποιήσουµε άλγεβρα χρονικών
σηµείων στην οποία ο χρόνος θεωρείται µια ακολουθία χρονικών σηµείων και για
κάθε ενεργεία του πλάνου αντιστοιχίσουµε δύο χρονικά σηµεία, την έναρξη και το
τέλος, τότε το πρόβληµα του χρονοπρογραµµατισµού µετατρέπεται σε πρόβληµα
ικανοποίησης περιορισµών. Σε αυτό το πρόβληµα η µεταβλητές µας είναι χρονικά
σηµεία µε πεδίο τιµών τον χρόνο. Το σύνολο των περιορισµών θα περιέχει ποιοτικούς
περιορισµούς, όπως η έναρξη της ενέργειας α να είναι µετά το τέλος της ενέργειας β,
και ποσοτικούς, όπως η έναρξη της ενέργειας α µετά τις 10:00. Αυτό το είδος του
προβλήµατος ονοµάζεται Απλό χρονικό πρόβληµα (Simple Temporal Problem)[4, 6].

3.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ένα πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών ορίζεται ως η τριάδα (V, C, D) όπου:
• V το σύνολο των µεταβλητών vi ∈ V

•

D το σύνολο των πεπερασµένων πεδίων τιµών D (vi ) , τέτοιο ώστε κάθε vi
παίρνει τιµές µόνο από το πεδίο τιµών D (vi )

•

C 3 το σύνολο των περιορισµών που περιέχει αποδόσεις τιµών σε µεταβλητές,
v1 ← val1 ,..., vn ← valn που θεωρούνται µη έγκυρες.

Για κάποιο πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών (V, C, D) ένα σύνολο αποδόσεων
τιµών S = {v1 ← val1 ,..., vn ← valn } , όπου vi ∈ V και vali ∈ D(vi ) , θεωρείται µη
συνεπές, εάν S ∩ C ≠ ∅ , δηλαδή περιέχει κάποια απόδοση τιµής που θεωρείται µη
έγκυρη. Ένα σύνολο αποδόσεων τιµών ονοµάζεται συνεπές εάν S ∩ C = ∅ . Ένα
συνεπές και πλήρες σύνολο, πλήρες µε την έννοια ότι αποδίδει τιµές σε όλες τις
µεταβλητές του V, ονοµάζεται λύση του προβλήµατος ικανοποίησης περιορισµών.
Ένα πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών για το οποίο υπάρχει λύση ονοµάζεται
συνεπές.
Παράδειγµα 3-1
Έχουµε ένα πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών όπου V = {a, b, c} ,
D(a ) = D(b) = D(c) = {1, 2, 3} και C = {C1 = {a ← 1, b ← 2}, C2 = {a ← 2, c ← 3},
C3 = {b ← 2, c ← 3}, C4 = {a ← 1, c ← 1}, C5 = {a ← 1, c ← 3}} . Υπάρχουν τρεις
µεταβλητές, πέντε περιορισµοί και τρεις τιµές σε κάθε πεδίο τιµών. Μία από τις
3

Σε ισοδύναµους ορισµούς το σύνολο C περιέχει τις αποδόσεις τιµών που θεωρούνται έγκυρες.

Ικανοποίηση Περιορισµών

24

λύσεις του προβλήµατος είναι η S={a ← 2, b ← 1, c ← 1} , και άρα το πρόβληµα
είναι συνεπές.
Συνηθίζεται τα προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών να αναπαρίστανται µε ένα
γράφο, το δίκτυο περιορισµών (constraint network), που έχει για κόµβους τις
µεταβλητές του προβλήµατος και ακµές τους περιορισµούς του προβλήµατος. Πιο
κάτω φαίνεται το δίκτυο περιορισµών για το πρόβληµα που περιγράφεται στο
Παράδειγµα 3-1.
α

{(a ← 2, c ← 3),
(a ← 1, c ← 1),
(a ← 1, c ← 3)}

{(a ← 1, b ← 2)}

b

{(b ← 2, c ← 3)}

c

∆ιάγραµµα 3-1 : Το δίκτυο περιορισµών
Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά τυπικά παραδείγµατα προβληµάτων που
µπορούν να επιλυθούν ως προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών, όπως είναι το
πρόβληµα των βασιλισσών [15] και το πρόβληµα του χρωµατισµού γράφου [26].
Στο πρόβληµα των βασιλισσών προσπαθούνε να το τοποθετήσουµε n βασίλισσες σε
µια σκακιέρα n × n , τέτοια ώστε καµία βασίλισσα να µην απειλεί κάποια άλλη. Στην
βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλοί τρόποι αναπαράστασης αυτού του προβλήµατος
ως πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών. Σε έναν από αυτούς τους τρόπους για κάθε
βασίλισσα έχουµε µια µεταβλητή v, V = {v1 ,..., vn } , µε πεδίο τιµών το σύνολο
{1,...,n}, που αντιστοιχεί στην γραµµή της σκακιέρας που θα τοποθετηθεί κάποια
βασίλισσα (θεωρούµε ότι κάθε βασίλισσα θα βρίσκεται σε διαφορετική στήλη) και
ένα σύνολο περιορισµών που δεν επιτρέπει τις απειλές µεταξύ βασιλισσών. Η λύση
του προβλήµατος είναι οι γραµµές στις οποίες πρέπει να τοποθετηθούν οι βασίλισσες
ούτως ώστε να µην απειλούν η µια την άλλη.
Στο πρόβληµα του χρωµατισµού του γράφου προσπαθούµε να χρωµατίσουµε τους
κόµβους κάποιου γράφου µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κόµβος να έχει διαφορετικό
χρώµα από τους κόµβους µε τους οποίους συνδέεται. Κάθε κόµβος του γράφου
αναπαρίσταται µε µια µεταβλητή το πεδίο τιµών της οποίας είναι το σύνολο των
επιτρεπτών χρωµάτων. Τα τόξα του γράφου αναπαρίστανται µε περιορισµούς
ανισότητας µεταξύ των κόµβων που συνδέουν.

3.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Σε γενικές γραµµές τα προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών λύνονται µε
αναζήτηση η/και εξαγωγή συµπερασµάτων (ανάλυση). Υπάρχουν δύο τύποι
αναζήτησης, η συστηµατική αναζήτηση και η στοχαστική (τοπική) αναζήτηση. Στην
συστηµατική αναζήτηση, εξετάζουµε όλο τον χώρο των αποδόσεων τιµών, όπου ένας
κόµβος αναπαριστά µια µη-πλήρη απόδοση τιµών και οι κόµβοι φύλλα πλήρεις
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αποδόσεις τιµών. Ο χώρος που εξετάζουµε στην στοχαστική αναζήτηση, αποτελείται
από κόµβους που αναπαριστούν πλήρης αποδόσεις τιµών. Επίσης στην στοχαστική
αναζήτηση δεν εξετάζουµε ολόκληρο τον χώρο, αλλά κινούµαστε συνήθως µε µια
άπληστη πολιτική επιλογών, όπως αναρρίχηση λόφου, και σταµατούµε την
αναζήτηση µετά από κάποιο διάστηµα χρόνου ή πλήθος επιλογών.
Το κυριότερο µειονέκτηµα της στοχαστικής αναζήτησης είναι ότι αν δεν βρεθεί λύση
δεν µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι δεν υπάρχει λύση, όπως στην περίπτωση της
συστηµατικής αναζήτησης που επειδή εξετάζει όλο τον χώρο, αν δεν βρεθεί λύση
τότε είµαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει λύση. Στις επόµενες ενότητες θα εξετάσουµε
διάφορες µεθόδους συστηµατικής αναζήτησης, διότι στο σύστηµα που υλοποιούµε
είναι σηµαντικό να µπορούµε να καθορίσουµε αν κάποιο πρόβληµα ικανοποίησης
περιορισµών έχει λύση και άρα είναι συνεπές.
3.3.1 Παραγωγή και ∆οκιµή
Η απλούστερη µέθοδος επίλυσης προβληµάτων ικανοποίησης περιορισµών είναι η
παραγωγή και δοκιµή. ∆ηµιουργούµε κάθε δυνατό συνδυασµό αποδόσεων τιµών και
κατόπιν ελέγχουµε αν παραβιάζει κάποιο περιορισµό. Αυτή η µέθοδος όµως πάσχει
από την συνδυαστική έκρηξή που παρουσιάζουν τα προβλήµατα ικανοποίησης
περιορισµών.
Αν είχαµε ένα πρόβληµα παρόµοιο µε το Παράδειγµα 3-1 άλλα µε 10 µεταβλητές µε
πεδία τιµών µε 100 στοιχεία θα είχαµε 10010 συνδυασµούς που θα έπρεπε να
δηµιουργηθούν και να εξεταστούν.
3.3.2 Χρονολογική αναζήτηση (Αναζήτηση µε οπισθοχώρηση)
Στην χρονολογική αναζήτηση το σύνολο αποδόσεων τιµών δηµιουργείται σταδιακά,
χρησιµοποιώντας αναζήτηση κατά βάθος µε οπισθοχώρηση. Ο αλγόριθµός χωρίζεται
σε δύο φάσεις, την επέκταση και τον έλεγχο. Στην φάση επέκτασης επιλέγουµε µια
τιµή από το πεδίο τιµών κάποιας µεταβλητής που δεν υπάρχει στο σύνολο αποδόσεων
τιµών. Στην φάση ελέγχου, ελέγχουµε αν το µερικό σύνολο απόδοσης τιµών
παραβιάζει κάποιο περιορισµό.
Αν δεν παραβιάζεται κάποιος περιορισµός τότε περνάµε ξανά στην φάση της
επέκτασης του µερικού συνόλου απόδοσης τιµών. Αν κάποιος περιορισµός
παραβιάζεται τότε επιλεγούµε την επόµενη δυνατή τιµή από το πεδίο τιµών της
µεταβλητής που προστέθηκε τελευταία στο µερικό σύνολο απόδοσης τιµών και
επαναλαµβάνουµε την φάση ελέγχου.
Αν όλες οι τιµές του πεδίου τιµών της µεταβλητής που προστέθηκε τελευταία στο
µερικό σύνολο παραβιάζουν περιορισµούς τότε οπισθοχωρούµε. ∆ηλαδή η
µεταβλητή αφαιρείται από το σύνολο και επιλέγουµε την επόµενη δυνατή τιµή της
µεταβλητής που προστέθηκε πριν από την µεταβλητή που αφαιρέσαµε. Η διαδικασία
αυτή συνεχίζεται µέχρι να δηµιουργήσουµε κάποιο πλήρες και συνεπές σύνολο
αποδόσεων τιµών.
Παράδειγµα 3-2
Ένα πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών µε τρεις µεταβλητές V = {a, b, c} ,
D(a) = D(b) = D(c) = {1, 2} και C = {C1 = {a ← 1, b ← 2}, C2 = {a ← 2, c ← 2},
C3 = {b ← 2, c ← 2}, C4 = {a ← 1, c ← 1}, C5 = {a ← 1, c ← 2}} .

Στο ∆ιάγραµµα 3-2 εµφανίζεται η λύση του προβλήµατος εκτελώντας χρονολογική
αναζήτηση. Το σύνολο λύση που προκύπτει είναι το S = {a ← 2, b ← 1, c ← 1} . Τα
σηµεία οπισθοχώρησης εµφανίζονται µε κόκκινα τόξα.
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1

S={α=1}

S={}

6

α=1

α=2
S={α=2}
5

2

b=1
3

S={α=1,b=2}

b=2

Παραβιάζεται ο

C1 = {a ← 1, b ← 2}

4

S={α=1,b=1,c=1}

c=1

7

Παραβιάζεται ο

c=2

S={α=1,b=1,c=2}

C4 = {a ← 1, c ← 1}

Παραβιάζεται ο

C5 = {a ← 1, c ← 2}

b=1
8

S={α=2,b=1}

c=1
S={α=2,b=1,c=1}

∆ιάγραµµα 3-2 : Χρονολογική αναζήτηση
Η επιλογή της επόµενης µεταβλητής καθώς και της τιµής που θα της αποδοθεί, όπως
και στα προβλήµατα σχεδιασµού ενεργειών, µπορούν να γίνουν µε την χρήση
ευρετικών µηχανισµών. ∆ύο απλοί κανόνες που χρησιµοποιούνται στα προβλήµατα
ικανοποίησης περιορισµών είναι να επιλέγουµε την µεταβλητή που συµµετέχει στους
περισσότερους περιορισµούς ή την µεταβλητή µε το µικρότερο πεδίο τιµών. Αν
κάποιο µεταβλητή περιέχει µόνο µια τιµή στο πεδίο τιµών της τότε πρέπει να την
επιλέξουµε άµεσα.

3.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ο έλεγχος συνέπειας4 (consistency enforcing) και η αναπαραγωγή περιορισµών
(constraint propagation) προσπαθούν, αναλύοντας τους περιορισµούς κάποιου
προβλήµατος να αφαιρέσουν µη συνεπής, µε τους περιορισµούς, τιµές από τα πεδία
τιµών των µεταβλητών του προβλήµατος και να προσθέσουν καινούργιους
περιορισµούς που προκύπτουν από τους υπάρχοντες, περιορίζοντας έτσι τις δυνατές
επιλογές που θα εκτελέσει η µετέπειτα αναζήτηση. Αυτό γίνεται είτε πριν την
αναζήτηση είτε κατά την διάρκεια της αναζήτησης (ο έλεγχος συνέπειας κατά την
διάρκεια της αναζήτησης ονοµάζεται και έλεγχος προς τα εµπρός). Συνηθίζεται αυτά
τα δύο βήµατα, αφαίρεση τιµών και προσθήκη περιορισµών να εκτελούνται εναλλάξ
µέχρι το πρόβληµα να ισορροπήσει, δηλαδή να µην είναι δυνατή η αφαίρεση κάποιας
τιµής ούτε και η προσθήκη κάποιου περιορισµού. Το πρόβληµα που προκύπτει από
αυτές τις τεχνικές είναι ισοδύναµο µε το αρχικό πρόβληµα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι
συνεπείας που µπορούµε να εφαρµόσουµε σε ένα πρόβληµα ικανοποίησης, όπως
συνέπεια κόµβων [16], τόξων [12] και µονοπατιού [25].
Στην συνέπεια κόµβων λαµβάνονται υπόψη περιορισµοί που αφορούν µόνο µια
µεταβλητή (µοναδιαίοι περιορισµοί όπως x > 3 ) και αφαιρούνται οι µη συνεπείς τιµές
από το πεδίο τιµών της µεταβλητής. Παρόµοια είναι και η συνέπεια κόµβων, µόνο
που σε αυτήν λαµβάνονται υπόψη περιορισµοί που αφορούν δύο µεταβλητές
(δυαδικοί περιορισµοί, όπως x > y + 4 ). Στην συνέπεια µονοπατιού λαµβάνουµε
υπόψη περιορισµούς που αφορούν τρεις µεταβλητές (όπως x > y + z ).
4

Μια άλλη ονοµασία είναι τεχνικές φιλτραρίσµατος.
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Στα προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών χρησιµοποιείται επίσης και η έννοια της
k-συνέπειας (k-consistency). Ένα πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών είναι
k-συνεπές όταν για κάποιο µερικό σύνολο αποδόσεων τιµών σε k-1 µεταβλητές
υπάρχει συνεπής απόδοση τιµής σε µια επιπλέον µεταβλητή. Σε κάποιο πρόβληµα
που περιέχει µόνο δυαδικούς περιορισµούς, η συνέπεια κόµβων, αντιστοιχεί σε 1συνέπεια, η συνέπεια τόξων σε 2-συνέπεια και η συνέπεια µονοπατιού σε 3-συνέπεια.
Παράδειγµα 3-3
Θα εφαρµόσουµε συνέπεια τόξων στο πρόβληµα που παρουσιάζεται στο
Παράδειγµα 3-2, και κατόπιν θα το λύσουµε χρησιµοποιώντας χρονολογική
αναζήτηση και τηρώντας τους απλούς κανονισµούς επιλογής µεταβλητών και τιµών
που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.3.2. Από τους περιορισµούς C4 και C5
προκύπτει ότι σε καµία πλήρη απόδοση τιµών δεν µπορεί να εµφανίζεται η
απόδοση a ← 1 και γι’ αυτό αφαιρούµε την τιµή 1 από το πεδίο τιµών της
µεταβλητής α. Το πρόβληµα µετατρέπεται στο ισοδύναµο V = {a, b, c} ,
D(a) = {2}, D(b) = D(c) = {1, 2} . Επιλέγουµε την µεταβλητή α (συµµετέχει σε 4
περιορισµούς και έχει µόνο µια δυνατή τιµή) και της αποδίδουµε την τιµή 2.
Επιλέγουµε την µεταβλητή c (συµµετέχει σε 4 περιορισµούς και έχει µόνο µια
δυνατή τιµή) και της αποδίδουµε την τιµή 1. Επιλέγοντας κάποια τιµή από το πεδίο
της µεταβλητής b το πρόβληµα λύνεται.
Στο ∆ιάγραµµα 3-3 εµφανίζεται η λύση του προβλήµατος εκτελώντας χρονολογική
αναζήτηση. Το πρόβληµα λύνεται σε τρία βήµατα αντί οκτώ, όπως φαίνεται στο
∆ιάγραµµα 3-2. Το σύνολο λύση που προκύπτει είναι το S = {a ← 2, b ← 1, c ← 1} .
S={}

1

S={α=2}

α=2
2

c=1

S={α=2,c=1}

3

b=1

S={α=2,c=1,b=1}

∆ιάγραµµα 3-3 : Έλεγχος συνέπειας και λύση προβλήµατος

3.5 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ
Έλεγχος προς τα εµπρός ονοµάζεται ο έλεγχος συνέπειας και αναπαραγωγή
περιορισµών (ενότητα 3.4) που εκτελείται κατά την διάρκεια της αναζήτησης. Αφού
επιλεγεί µια τιµή για κάποια µεταβλητή τότε αναλύοντας του περιορισµούς που
αφορούν την µεταβλητή προσπαθούµε να αφαιρέσουµε τιµές από τα πεδία τιµών των
µεταβλητών που δεν έχουν πάρει τιµή. Αν κάποια µεταβλητή καταλήξει µε πεδίο
τιµών το κενό σύνολο τότε έχουµε ασυνέπεια και οπισθοχωρούµε. Κατά την
οπισθοχώρηση οι αλλαγές που προκλήθηκαν από την απόδοση τιµής αναιρούνται. Ο
έλεγχος προς τα εµπρός επιτρέπει την µείωση του χώρου αναζήτησης σε κάθε
επιλογή που γίνεται καθώς και την γρήγορη ανακάλυψη ασυνεπειών και την αποφυγή
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τους. Σε µια παραλλαγή αυτής της µεθόδου, µπορούµε να διατηρούµε κάποιο πίνακα
µε τις αλλαγές που προκάλεσε κάθε απόδοση τιµής µε σκοπό να χρησιµοποιήσουµε
αυτή την πληροφορία ώστε να οπισθοχωρούµε σε σηµείο που διορθώνει την
ασυνέπεια. (βλέπε σελ. 32)
Παράδειγµα 3-4
Έχουµε πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών µε τρεις µεταβλητές V = {a, b, c} ,
D(a) = D(b) = D(c) = {1, 2} και C = {C1 = {a ← 1, b ← 2}, C2 = {a ← 2, c ← 2},
C3 = {b ← 2, c ← 2}, C4 = {a ← 1, c ← 1}, C5 = {a ← 1, c ← 2}} .
Θα λύσουµε το πρόβληµα χρησιµοποιώντας χρονολογική αναζήτηση και έλεγχο
προς τα εµπρός τηρώντας τους απλούς κανονισµούς επιλογής µεταβλητών και
τιµών που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.3.2.
1

S={α=1}

α=1

2

S={α=2}

α=2
D (b) = {1, 2}

D (b) = {1, 2}

D(c) = {1}

3

D (c ) = ∅

c=1

S={α=2,b=1}

D (b) = {1, 2}

4

S={α=2,c=1,b=1}

b=1

∆ιάγραµµα 3-4 : Λύση του προβλήµατος µε έλεγχο προς τα εµπρός
Επιλέγουµε την µεταβλητή α (συµµετέχει σε 4 περιορισµούς) και της αποδίδουµε
την τιµή 1. Εκτελώντας έλεγχο προς τα εµπρός, από τον περιορισµό C1 αφαιρείται η
τιµή 2 από την µεταβλητή b και από τους περιορισµούς C4 και C5 οι τιµές 1 και 2
από την µεταβλητή c. Το πεδίο τιµών της µεταβλητής c είναι το κενό σύνολο, άρα
έχουµε ασυνέπεια και οπισθοχωρούµε.
Αποδίδουµε την τιµή 2 στην µεταβλητή α. Εκτελώντας έλεγχο προς τα εµπρός, από
τον περιορισµό C2 αφαιρείται η τιµή 2 από την µεταβλητή c. Το πρόβληµα
µετατρέπεται στο ισοδύναµο V = {a, b, c} , D(a ) = {2}, D(b) = {1, 2}, D(c) = {1} . ∆εν
υπάρχει ασυνέπεια και συνεχίζουµε επιλέγοντας την µεταβλητή c (συµµετέχει σε 4
περιορισµούς και έχει µόνο µια δυνατή τιµή) και της αποδίδουµε την τιµή 1.
Χρησιµοποιώντας έλεγχο συνέπειας δεν είναι δυνατή καµία αφαίρεση τιµών από το
πεδίο τιµών της µεταβλητής b. Επιλέγοντας κάποια τιµή από το πεδίο της
µεταβλητής b το πρόβληµα λύνεται.
Στο ∆ιάγραµµα 3-4 εµφανίζεται η λύση του προβλήµατος εκτελώντας χρονολογική
αναζήτηση και έλεγχο προς τα εµπρός. Το πρόβληµα λύνεται σε τέσσερα βήµατα
αντί οκτώ, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 3-2. Το σύνολο λύση που προκύπτει είναι
το S = {a ← 2, b ← 1, c ← 1} .
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3.6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
Η θεωρία των ασυνεπειών (theory of no-goods)[24] είναι µια τεχνική προσδιορισµού
ασυνεπών συνόλων απόδοσης τιµών που µπορεί να ελαττώσει δραµατικά το χώρο
αναζήτηση κάνοντας έτσι ευκολότερη την λύση κάποιου προβλήµατος ικανοποίησης
περιορισµών.
Χρησιµοποιούµε τον συµβολισµό A ↓ V για να ορίσουµε την προβολή κάποιου
µερικού συνόλου απόδοσης τιµών Α στο σύνολο µεταβλητών V. Έτσι A ↓ V για
A = {a ← 2, b ← 1, c ← 1} και V = {a, c} ισούται µε {a ← 2, c ← 1} . Επίσης µε Cv ,
οπού Cv ⊆ C , το σύνολο περιορισµών που περιέχει µόνο τους περιορισµούς στους
οποίους συµµετέχουν µεταβλητές του συνόλου V και µε Vc , όπου Vc ⊆ V , το σύνολο
µεταβλητών οι οποίες συµµετέχουν σε περιορισµούς του συνόλου C.
Χρησιµοποιώντας τα πιο πάνω µια ασυνέπεια (no-good) ορίζεται ως το ζεύγος ( A, J ) ,
όπου Α κάποιο σύνολο µερικών αποδόσεων τιµών σε µεταβλητές του συνόλου V και
J υποσύνολο του V ( J ⊆ V ). Για µια συνέπεια ( A, J ) ισχύει επίσης ότι καµία λύση S,
πλήρης απόδοση τιµών, του προβλήµατος ικανοποίησης (V , C j , D) δεν µπορεί να
είναι υπερσύνολο της µερικής απόδοσης τιµών Α ( A ⊄ S ). Το σύνολο J ονοµάζεται
αιτία της ασυνέπειας, και περιέχει τις µεταβλητές των οποίων οι περιορισµοί
προκαλούν την ασυνέπεια. Η ασυνέπεια (∅, J ) , ονοµάζεται κενή ασυνέπεια και
προσδιορίζει ότι το πρόβληµα είναι ασυνεπές και δεν έχει λύση.
Μεταξύ ασυνεπειών υπάρχουν οι εξής σχέσεις [24]:
1. Αν ( A, J ) είναι ασυνέπεια, τότε κάθε ( A′, J ′) όπου A ⊆ A′ και J ⊆ J ′ είναι
ασυνέπεια.
2. Αν ( A, J ) είναι ασυνέπεια, τότε ( A ↓ J , J ) είναι ασυνέπεια.
3. A µερική απόδοση τιµών, v µεταβλητή που δεν έχει πάρει τιµή και { A1 ,..., A m }
τα µερικά σύνολα απόδοσης τιµών που προκύπτουν από την προσθήκη στο A και
απόδοση όλων των δυνατών τιµών στην µεταβλητή v. Αν ( A1 , J1 ),..., ( A m , J m )
είναι ασυνέπειες τότε ( A, ∪i J i ) είναι ασυνέπεια.
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω οι ασυνέπειες χρησιµοποιούνται για να ορίσουν µερικά
σύνολα απόδοσης τιµών που πρέπει να αποφεύγονται γιατί δεν οδηγούν σε λύση. Από
την σχέση 1 προκύπτει ότι ασυνέπειες όπου το Α έχει µικρό πλήθος είναι
προτιµότερες γιατί περιορίζουν περισσότερο τον χώρο αναζήτησης.
Παράδειγµα 3-5
Έχουµε πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών µε τρεις µεταβλητές V = {a, b, c} ,
D(a) = D(b) = D(c) = {1, 2} και C = {C1 = {a ← 1, b ← 2}, C2 = {a ← 2, c ← 2},
C3 = {b ← 2, c ← 2}, C4 = {a ← 1, c ← 1}, C5 = {a ← 1, c ← 2}} .
Κάθε περιορισµός υπονοεί και ασυνέπεια, έτσι ng1 = (C1 ,{a, b}) , ng 2 = (C2 ,{a, c}) ,
ng3 = (C3 ,{b, c}) , ng 4 = (C4 ,{a, c}) και ng5 = (C5 ,{a, c}) είναι ασυνέπειες.
Χρησιµοποιώντας την σχέση 3 και τα ng 4 και ng5 και επειδή D(c) = {1, 2}
προκύπτει ότι ({a ← 1},{a, c}) είναι ασυνέπεια. Το σύνολο ασυνεπειών µετά την
αντικατάσταση των ασυνεπειών ng 4 και ng5 είναι NG = {ng1 = (C1 ,{a, b}),
ng 2 = (C2 ,{a, c}), ng3 = (C3 ,{b, c}), ng 4 = ({a ← 1},{a, c})} .
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3.6.1 Αλγόριθµος µάθησης ασυνεπειών
Ο αλγόριθµος µάθησης ασυνεπειών [24] προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα σύνολο
ασυνεπειών το οποίο σταδιακά βελτιώνει, χρησιµοποιώντας τις σχέσεις 2 και 3,
δηµιουργώντας µικρότερες ασυνέπειες. Ο αλγόριθµος παίρνει ως είσοδο ένα µερικό
σύνολο απόδοσης τιµών Α και ένα σύνολο µεταβλητών V. Στην αρχική εκτέλεση το
σύνολο Α είναι κενό και το σύνολο V περιέχει όλες τις µεταβλητές του προβλήµατος.
Ο αλγόριθµος τερµατίζει όταν V = ∅ και επιστρέφει την λύση ή όταν δηµιουργηθεί
κενή ασυνέπεια και επιστρέφει το αίτιο της ασυνέπειας (σύνολο J) .

∆ιάγραµµα 3-5 : Ο αλγόριθµος µάθησης ασυνεπειών
Ο αλγόριθµος κατά την εκτέλεση του χρησιµοποιεί τρεις βοηθητικές µεθόδους, την
µέθοδο επιλογή-µεταβλητής, έλεγχος-συνέπειας και καταγραφή-ασυνέπειας. Η
µέθοδος επιλογή-µεταβλητής χρησιµοποιείται για την επιλογή της επόµενης
µεταβλητής που θα εξετάσουµε (εδώ θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε του
απλούς ευρετικούς κανόνες επιλογής µεταβλητών που αναφέραµε στην ενότητα
3.3.2). Η µέθοδος έλεγχος-συνέπειας ελέγχει µια µερική απόδοση τιµών κατά πόσον
παραβιάζει κάποιον περιορισµό ή µια ασυνέπεια και επιστρέφει σε περίπτωση
ασυνέπειας το αίτιο (αν πρόκειται για παραβίαση περιορισµού επιστρέφει ως αίτιο τις
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µεταβλητές που συµµετέχουν στον περιορισµό, Vc) και σε περίπτωση που δεν
παραβιάζεται τίποτα το κενό σύνολο. Η µέθοδος καταγραφή-ασυνέπειας προσθέτει
στο σύνολο ασυνεπειών µια καινούργια ασυνέπεια προσπαθώντας ταυτόχρονα να την
βελτιώσει. Στο ∆ιάγραµµα 3-5 φαίνεται ο αλγόριθµος µάθησης ασυνεπειών.
Παράδειγµα 3-6
Έχουµε πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών µε τρεις µεταβλητές V = {a, b, c} ,
D(a) = D(b) = D(c) = {1, 2} και C = {C1 = {a ← 1, b ← 2}, C2 = {a ← 2, c ← 2},
C3 = {b ← 2, c ← 2}, C4 = {a ← 1, c ← 1}, C5 = {a ← 1, c ← 2}} .
Πιο κάτω εµφανίζεται ή λύση του προβλήµατος χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο
µάθησης ασυνεπειών. Στα σηµεία 1 και 2 (εµφανίζονται στο διάγραµµα µε
κόκκινους αριθµούς) η µερικές αποδόσεις τιµών παραβιάζουν περιορισµούς και ο
αλγόριθµος δηµιουργεί την ασυνέπεια ({a ← 1},{a, c}) .
Α={}
1

Α={}
Α’={α=1}

5

α=1

2

b=1
3

c=1

Α={}
Α’={α=2}

α=2
6

Α={α=2}
Α’={α=2,b=1}

Α={α=1}
Α’={α=1,b=1}

7

4

A={α=1,b=1}
A’={α=1,b=1,c=1}

b=1

c=2

A={α=1,b=1}
A’={α=1,b=1,c=2}

1

2

ν=1, x=c
Κ={α, c}, J={α, c), Bj=0

ν=2, x=c
Κ={α, c}, J={α, c), Bj=0
ng= ( A ↓ J , J )

c=1
Α={α=2,b=1}
Α’={α=2,b=1,c=1}
V=Ø Λύση

= ({a ← 1, b ← 1} ↓ {a, c},{a, c})
= ({a ← 1},{a, c})

∆ιάγραµµα 3-6 : Λύση του προβλήµατος µε µάθηση ασυνεπειών
Σε αντίθεση µε την λύση του προβλήµατος χρησιµοποιώντας χρονολογική
αναζήτηση, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 3-2, ο αλγόριθµος µάθησης ασυνεπειών
µόλις δηµιούργησε την ασυνέπεια ({a ← 1},{a, c}) δεν έλεγξε άλλες τιµές του b
αλλά οπισθοχώρησε στην µεταβλητή α και επέλεξε άλλη τιµή. Αν για παράδειγµα
το πεδίο τιµών της µεταβλητής b περιείχε 100 τιµές τότε ο αλγόριθµος µάθησης
ασυνεπειών θα τις αγνοούσε, ενώ ο αλγόριθµος χρονολογικής αναζήτησης θα τις
εξέταζε. Αυτό οφείλεται στην “άγνοια” του αλγόριθµου χρονολογικής αναζήτησης
ότι η απόδοση της τιµής 1 στην µεταβλητή α δεν οδηγεί σε λύση, κάτι που ο
αλγόριθµός µάθησης ασυνεπειών “γνωρίζει” και έτσι είναι σε θέση να αγνοήσει
εντελώς όλο το χώρο που βρίσκεται κάτω από την απόδοση τιµής 1 στην µεταβλητή
α µειώνοντας έτσι τον χώρο αναζήτησης.
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Στο πιο πάνω παράδειγµα είδαµε ότι ο αλγόριθµος µάθησης ασυνεπειών οπισθοχωρεί
σε περίπτωση αδιεξόδου όχι στην προηγούµενη µεταβλητή που προστέθηκε αλλά
στην µεταβλητή που προκαλεί το αδιέξοδο. Αυτό γίνεται εφικτό χρησιµοποιώντας το
αίτιο της ασυνέπειας (σύνολο J), και οπισθοχωρώντας στην µεταβλητή που βρίσκεται
πιο κοντά στο σηµείο της ασυνέπειας (δηλαδή η πιο πρόσφατη µεταβλητή που έχει
επιλεγεί για απόδοση τιµής) και ανήκει ταυτόχρονα στο αίτιο της ασυνέπειας.
Στο Παράδειγµα 3-6 το αίτιο ήταν το σύνολο {α,c} και η ασυνέπεια σηµειώθηκε κατά
τον έλεγχο της µεταβλητής c. Έτσι ο αλγόριθµος οπισθοχώρησε απευθείας στην
µεταβλητή α, αφού αυτή είναι η µόνη και ταυτόχρονα η κοντινότερη µεταβλητή που
ανήκει στο αίτιο και δεν είναι η µεταβλητή c. Αυτός ο τύπος “έξυπνης” οπισθοχώρησης βασίζεται στην ιδέα της κατευθυνόµενης από συγκρούσεις οπισθοχώρηση
(conflict-directed backjumping) [20] και χρησιµοποιείται επίσης και σε υλοποιήσεις
της µεθόδου έλεγχος προς τα εµπρός. Ο αλγόριθµος µάθησης ασυνεπειών µε µικρές
τροποποιήσεις µπορεί να χρησιµοποιεί κατά τις επιλογές του έλεγχο προς τα εµπρός
µειώνοντας έτσι περισσότερο τον χώρο αναζήτησης.

35

4 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή αυτής της εργασίας, ο σκοπός µας είναι η
δηµιουργία συστήµατος που βοηθά τον χρήστη στις καθηµερινές του εργασίες. Ένα
τέτοιο σύστηµα για να χρησιµοποιηθεί στον πραγµατικό κόσµο πρέπει να µπορεί να
αποφασίσει εκτός για το πώς θα κάνει κάτι (σχεδιασµός ενεργειών) και για το πότε θα
κάνει κάτι (χρονοπρογραµµατισµός). Στα δύο προηγούµενα κεφάλαια ασχοληθήκαµε
µε τον σχεδιασµό ενεργειών και τον χρονοπρογραµµατισµό ως πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την ενοποίηση των
δύο αυτών προβληµάτων σε ένα και την παρουσίαση µεθόδων λύσης τέτοιων
προβληµάτων. Ένα τέτοιο ενοποιηµένο πρόβληµα µπορεί να λυθεί είτε εκτελώντας
σχεδιασµό ενεργειών και µετά χρονοπρογραµµατισµό στο πλάνο που δηµιουργήθηκε,
είτε µε σχεδιασµό ενεργειών και χρονοπρογραµµατισµό ταυτόχρονα (πεπλεγµένο
σχεδιασµό και χρονοπρογραµµατισµό).
Σε γενικές γραµµές, στην πρώτη µέθοδο ο σχεδιαστής παράγει ένα πλάνο λύση το
οποίο χρησιµοποιείται ως πρόβληµα για τον χρονοπρογραµµατιστή, ο οποίος παράγει
το τελικό πλάνο λύση. Το κυριότερο µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η
πιθανότητα παραγωγής από την διαδικασία σχεδιασµού, πλάνων (σειριακών ή µη)
που η διαδικασία χρονοπρογραµµατισµού να µην µπορεί να λύσει, δηλαδή τα πλάνα
να είναι µεν συνεπή σύµφωνα µε της αρχές του σχεδιασµού ενεργειών αλλά µη
συνεπή για τον χρονοπρογραµµατιστή.
Ακόµη υπάρχει η περίπτωση, όλα τα δυνατά πλάνα λύσης που παράγει ο σχεδιαστής
να µην λύνονται από τον χρονοπρογραµµατιστή. Για να µπορέσουµε να βγάλουµε το
συµπέρασµα ότι το πρόβληµα δεν λύνεται πρέπει να δηµιουργηθούν όλα τα δυνατά
πλάνα από πλευράς σχεδιαστή και να αποτύχουν στην φάση χρονοπρογραµµατισµού.
Κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε επιθυµητό ούτε εφικτό για µεγάλα προβλήµατα.
Ο πεπλεγµένος σχεδιασµός και χρονοπρογραµµατισµός, λαµβάνει υπόψη τις
παραµέτρους του προβλήµατος και από την σκοπιά του σχεδιαστή και από την
σκοπιά του χρονοπρογραµµατιστή, αποφεύγοντας έτσι τα προβλήµατα της πρώτης
µεθόδου. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι το µέρος του προβλήµατος που αφορά τον
χρονοπρογραµµατισµό είναι δυναµικό και αλλάζει µε την εισαγωγή νέων ενεργειών
από την πλευρά του σχεδιαστή. Έτσι επιλογές του χρονοπρογραµµατιστή,
περιορίζουν τις επιλογές του σχεδιαστή και καθώς το πρόβληµα από πλευράς
χρονοπρογραµµατισµού είναι δυναµικό, δεν είναι σίγουρο ότι οι επιλογές που κάνει ο
χρονοπρογραµµατιστής σε κάθε φάση είναι και σωστές.
Επίσης ακόµα και αν ο σχεδιαστής παράγει µη διατεταγµένα πλάνα κάθε φάση
χρονοπρογραµµατισµού θα µετατρέπει το πλάνο σε σειριακό ακυρώνοντας έτσι όλα
τα πλεονεκτήµατα ενός σχεδιαστή µη διατεταγµένων πλάνων. Είναι προφανές ότι
είναι προτιµότερο τα πλάνα που δηµιουργεί ο σχεδιαστής να είναι µη διατεταγµένα
γιατί έτσι δίνεται περισσότερη ελευθερία στον χρονοπρογραµµατιστή να λύσει και να
βελτιώσει το πλάνο.
Στις επόµενες ενότητες θα παρουσιαστεί µια µέση λύση, που προσπαθεί να αποφύγει
τα προβλήµατα που παρουσιάζουν οι πιο πάνω µέθοδοι καθώς και µια µέθοδος
αναπαράστασης των χρονικών προβληµάτων σχεδιασµού που βασίζεται στις
µεταβλητές καταστάσεων (ενότητα 2.4.2). Σε αυτή την µέθοδο εκτελείται πρώτα
σχεδιασµός ενεργειών µε αναζήτηση στον χώρο των πλάνων (ενότητα 2.5.2)
λαµβάνοντας όµως υπόψη τις παραµέτρους του δυναµικού προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού καθώς αυτό δηµιουργείται. Με αυτό τον τρόπο τα πλάνα που

Χρονικός Σχεδιασµός Ενεργειών

36

παράγονται από την φάση του σχεδιασµού µπορούν να λυθούν από την φάση του
χρονοπρογραµµατισµού. Επειδή δεν εκτελείται χρονοπρογραµµατισµός αλλά
λαµβάνονται υπόψη οι παράµετροι του προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού ο
σχεδιαστής περιορίζεται στις επιλογές του πολύ λίγο και έτσι διατηρεί όλα τα
πλεονεκτήµατα σχεδιαστή µη διατεταγµένων πλάνων. Επίσης αν δεν υπάρχει λύση
στο πρόβληµα η µέθοδος αυτή ανακαλύπτει από την φάση του σχεδιασµού την
ασυνέπεια και τερµατίζει.

4.2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η αναπαράσταση µε την χρήση χρονικών βασίζεται
στις µεταβλητές κατάστασης (state variables) [10], που σε αντίθεση µε την κλασσική
αναπαράσταση, περιγράφουν ένα πρόβληµα σχεδιασµού ενεργειών χρησιµοποιώντας
συναρτήσεις. Στην ενότητα 2.4.2 αναφέραµε ότι µια λογική πρόταση, όπως in(α,r)
από το Παράδειγµα 2-2, χρησιµοποιώντας σηµειογραφία συναρτήσεων γράφετε ως
rloc : Robots → Rooms . Το αλφαριθµητικό rloc ονοµάζεται σύµβολο µεταβλητής
κατάστασης και αναφέρεται σε µια συνάρτηση µεταβλητής κατάστασης.
Χρησιµοποιώντας αυτή την αναπαράσταση ο χρόνος µπορεί να αναπαρασταθεί σαν
παράµετρος της συνάρτησης ορίζοντας έτσι µια σχέση µεταξύ τύπων αντικειµένων
και χρόνου. Στην γενική της µορφή µια χρονική µεταβλητή κατάστασης ορίζεται ως
x : D1x × ... × Dnx × time → Dnx+1 οπού:
•

x αλφαριθµητικό, σύµβολο µεταβλητής κατάστασης.

•

D1x ,..., Dnx , Dnx+1 τύποι αντικειµένων.

•

time ο χρόνος.
Για την περιγραφή σταθερών σχέσεων που δεν επηρεάζονται από τον χρόνο
χρησιµοποιείται ένα σύνολο σταθερών σχέσεων (rigid relations). Μια σταθερή σχέση
ορίζεται ως η ν-άδα r(ν1,ν2,…,νκ) οπού
• r το σύµβολο της σταθερής σχέσης.
• ν i ∈ D , όπου D κάποιος τύπος αντικειµένων ή η ένωση κάποιων τύπων
αντικειµένων.
•

r ⊆ D1r × ... × Dkr

Σε αυτή την αναπαράσταση, λόγω της ύπαρξης χρόνου, παύει να υπάρχει πλέον η
έννοια της κατάστασης και στην θέση της θα χρησιµοποιήσουµε µια πιο ευέλικτη
δοµή, το χρονικό. Το χρονικό δεν παρουσιάζει ένα στιγµιότυπο του κόσµου σε µια
χρονική στιγµή, όπως µια κατάσταση, αλλά την εξέλιξη του κόσµου σε βάθος
χρόνου. Επίσης περιέχει τους περιορισµούς µεταξύ των χρονικών µεταβλητών και τον
µεταβλητών αντικειµένων. Για την αναπαράσταση των αλλαγών και της διάρκειας
των γεγονότων θα χρησιµοποιηθούν δύο κατηγορήµατα λογικής δεύτερης τάξης, η
διατήρηση (persistence) και το γεγονός (event). Τα δύο αυτά κατηγορήµατα
ονοµάζονται χρονικές βεβαιώσεις (temporal assertions).
• Το γεγονός (event), ορίζεται ως x @ t : (v1 , v2 ) , v1 ≠ v2 και αναπαριστά την
στιγµιαία αλλαγή της τιµής της µεταβλητής κατάστασης x από v1 σε v2 την
χρονική στιγµή t .
•

Η διατήρηση (persistence), ορίζεται ως x @[t1 , t2 ) : v , t1 < t2 και αναπαριστά
την διατήρηση της τιµής της µεταβλητής κατάστασης x σε v κατά το
διάστηµα [t1 , t2 ) .
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4.2.1 Χρονικά
Ένα χρονικό κάποιου συνόλου µεταβλητών κατάστασης {x1 ,..., xn } ορίζεται ως το
ζεύγος Φ = ( F , C ) όπου:

•
•

F το σύνολο των χρονικών βεβαιώσεων για τις µεταβλητές κατάστασης.

C το σύνολο περιορισµών µεταξύ χρονικών µεταβλητών και µεταβλητών
αντικειµένων.
Παράδειγµα 4-1
Το χρονικό πιο κάτω περιγράφει την εξέλιξη του κόσµου από την χρονική στιγµή
t0 µέχρι την χρονική στιγµή t2 . Η χρονική στιγµή t0 θεωρείται η αρχή του κόσµου
και οτιδήποτε πριν από αυτήν µπορεί να αγνοηθεί. Έτσι το rloc(r ) @ t0 : (b, a)
υποδηλώνει ότι στην αρχή του κόσµου το ροµπότ r βρίσκεται στο δωµάτιο α και όχι
ότι βρισκόταν στο δωµάτιο b και µετά στο α. Αυτό ισχύει µόνο για όλα τα γεγονότα
που συµβαίνουν την χρονική στιγµή t0 .
({ rloc(r ) @ t0 : (b, a ),
rloc(r ) @[t0 , t1 ) : a,
rloc(r ) @ t1 : (a, route),
rloc(r ) @[t1 , t2 ) : route,
rloc(r ) @ t2 : (route, b),
rcontains(a) @ t0 : (empty, r ),
rcontains (a) @[t0 , t1 ) : r ,
rcontains (a ) @ t1 : (r , empty ),
rcontains(b) @ t0 : (r , empty ),
rcontains (b) @ t2 : (empty, r ),
rcontains(c) @ t0 : (r , empty ) },

rcont(c)

rcont(b)

rcont(α)

rloc(r)

{ adj (a, b), adj (a, c), adj (b, c), t0 < t1 , t0 < t2 , t1 < t2 })
α

t0

route

t1
r

t0

b

t2

χρόνος

t2

χρόνος

empty

t1

r
empty

empty

t0

t1

t2

χρόνος

t1

t2

χρόνος

empty

t0

∆ιάγραµµα 4-1 : Γραφική αναπαράσταση χρονικού
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Ένα χρονικό το οποίο περιέχει χρονικές βεβαιώσεις που αφορούν µόνο µια
µεταβλητή κατάστασης ονοµάζεται χρονική ακολουθία (timeline). Η χρονική
ακολουθία της µεταβλητής κατάστασης rloc του πιο πάνω παραδείγµατος είναι το πιο
κάτω χρονικό:
({ rloc(r ) @ t0 : (b, a ),
rloc(r ) @[t0 , t1 ) : a,
rloc(r ) @ t1 : (a, route),
rloc(r ) @[t1 , t2 ) : route,
rloc(r ) @ t2 : (route, b)},
{ adj (a, b), adj (a, c), adj (b, c), t0 < t1 , t0 < t2 , t1 < t2 })
4.2.2 Συνέπεια χρονικών
Ένα χρονικό Φ θεωρείται συνεπές εάν το πρόβληµα, ικανοποίησης περιορισµών
(V , C ) όπου V το σύνολο των µεταβλητών, χρονικών η αντικειµένων, που
συµµετέχουν στο χρονικό Φ και C το σύνολο περιορισµών του χρονικού, είναι
συνεπές και όλες οι χρονικές ακολουθίες που απαρτίζουν το χρονικό είναι συνεπείς,
δηλαδή να µην περιέχουν αβεβαιότητες. Αβεβαιότητα ονοµάζουµε την ύπαρξη
αβεβαιότητας για την τιµή µιας µεταβλητής κατάστασης κάποια χρονική στιγµή.
Είναι προφανές ότι αβεβαιότητα µεταξύ χρονικών βεβαιώσεων είναι δυνατό να
υπάρξει µονό µεταξύ χρονικών βεβαιώσεων που ανήκουν στην ίδια χρονική
ακολουθία, αφού αφορούν την ίδια µεταβλητή κατάστασης. Για την αποφυγή
αβεβαιοτήτων σε µια χρονική ακολουθία µπορούµε να απαιτήσουµε το σύνολο
περιορισµών C να περιέχει ή να υπονοεί διαχωριστικούς περιορισµούς (separation
constraints) µεταξύ χρονικών βεβαιώσεων που είναι πιθανό να προκαλέσουν
αβεβαιότητα σε µια χρονική ακολουθία.
Μια χρονική ακολουθία είναι συνεπής αν ισχύουν τα πιο κάτω:
1. Για κάθε ζεύγος βεβαιώσεων διατήρησης x @[t1 , t2 ) : v1 και x @[t3 , t4 ) : v2 που
ανήκουν στο F πρέπει το σύνολο C να περιέχει ή να υπονοεί ένα από τους
ακόλουθους περιορισµούς {t2 ≤ t3 } ή {t4 ≤ t1} ή {v1 = v2 } .

2. Για κάθε ζεύγος βεβαιώσεων γεγονότων x @ t1 : (v1 , v2 ) και x @ t2 : (v3 , v4 ) που
ανήκουν στο F πρέπει το σύνολο C να περιέχει ή να υπονοεί ένα από τους
ακόλουθους περιορισµούς {t1 ≠ t2 } ή {v1 = v3 , v2 = v4 } .
3. Για µια βεβαίωση γεγονότος x @ t1 : (v1 , v2 ) και µια βεβαίωση διατήρησης
x @[t2 , t3 ) : v3 που ανήκουν στο F πρέπει το σύνολο C να περιέχει ή να
υπονοεί ένα από τους ακόλουθους περιορισµούς {t1 < t2 } ή {t3 < t1} ή
{t1 = t2 , v1 = v3 } ή {t1 = t3 , v2 = v3 } .
4.2.3 Υποστήριξη και ενεργοποίηση
Ένα συνεπές χρονικό Φ = ( F , C ) υποστηρίζει µια χρονική βεβαίωση α ( x @ t : (v, v′)
ή x @[t , t ′) : v ), αν υπάρχει στο χρονικό Φ µια χρονική βεβαίωση β ( x @ τ : ( w′, w) ή
x @[τ ′,τ ) : w ) και κάποιο σύνολο από διαχωριστικούς περιορισµούς c τέτοιο ώστε
Φ ∪ ({a, x @[τ , t ) : v},{w = v,τ < t} ∪ c) .

∆ηλαδή για να υποστηρίζει ένα χρονικό µια χρονική βεβαίωση α που αλλάζει την
τιµή ή διατηρεί την τιµή κάποιας µεταβλητής κατάστασης, το χρονικό πρέπει να
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περιέχει µια χρονική βεβαίωση β που να θέτει ή να διατηρεί την τιµή της χρονικής
µεταβλητής που εξετάζουµε σε αυτήν που η χρονική βεβαίωση α χρειάζεται. Επίσης
η χρονική βεβαίωση β πρέπει συµβαίνει χρονικά πριν από την χρονική βεβαίωση α
και να µπορούµε επίσης να προθέσουµε στο χρονικό και µια χρονική βεβαίωση
διατήρησης που να διατηρεί την επιθυµητή τιµή µέχρι να συµβεί το α.
Η χρονική βεβαίωση β ονοµάζεται υποστηρικτής της χρονικής βεβαίωσης α στο
χρονικό Φ. Το δ = ({a, x @[τ , t ) : v},{w = v,τ < t} ∪ c) ονοµάζεται ενεργοποιητής της
χρονικής βεβαίωσης α, και περιέχει την βεβαίωση α, µια βεβαίωση διατήρησης
(φύλακα) που διατηρεί την απαραίτητη τιµή για την βεβαίωση α, το σύνολο
διαχωριστικών περιορισµών µεταξύ βεβαίωσης α και φύλακα και ένα σύνολο
διαχωριστικών περιορισµών µεταξύ των δύο βεβαιώσεων του ενεργοποιητή και των
βεβαιώσεων του χρονικού Φ. Η βεβαίωση διατήρησης, φύλακας είναι το αντίστοιχο
του αιτιολογικού συνδέσµου (ενότητα 2.5.2) και διατηρεί την τιµή της µεταβλητής
κατάστασης µέχρι την εµφάνιση της χρονικής βεβαίωσης α. Επίσης δεν επιτρέπει την
χρήση της χρονικής βεβαίωσης β ως υποστήριξη για άλλες χρονικές βεβαιώσεις που
πιθανό να άλλαζαν την τιµή της µεταβλητής κατάστασης.
Ο ενεργοποιητής δ είναι ένα χρονικό και επειδή περιέχει τους απαραίτητους
διαχωριστικούς περιορισµούς ώστε αν εισαχθεί στο συνεπές χρονικό Φ το
αποτέλεσµα είναι ένα συνεπές χρονικό. Επίσης ο ενεργοποιητής δ δεν είναι
µοναδικός επειδή είναι πιθανό να υπάρχουν πολλές βεβαιώσεις υποστήριξης β καθώς
και περισσότερα από ένα σύνολα διαχωριστικών περιορισµών για κάποιες βεβαιώσεις
α και β. Το σύνολο των ενεργοποιητών του α στο Φ γράφεται ως θ (a / Φ )
Παράδειγµα 4-2
Θέλουµε να δηµιουργήσουµε τον ενεργοποιητή δ για την χρονική βεβαίωση
ψ = rloc(r ) @ t x : (b, route) στο χρονικό που παρουσιάζεται στο Παράδειγµα 4-1.
Από το χρονικό προκύπτει ότι η µονή χρονική βεβαίωση υποστήριξης είναι η
ζ = rloc(r ) @ t2 : (route, b) .

Ο ενεργοποιητής δ θα είναι ({rloc(r ) @ t x : (b, route), rloc @[t2 , t x ) : b},{t2 < t x } ∪ c)
και από τους κανόνες συνέπειας χρονικής ακολουθίας (ενότητα 4.2.2) χρειάζονται
οι εξής περιορισµοί t1 <t x (κανόνας 3), t1 ≠ t x (κανόνας 2) και t 2 ≠ t x (κανόνας 2)
rloc(r)

ζ
α

t0

b

route

t1

ψ

t2

φύλακας

route

tx

χρόνος

∆ιάγραµµα 4-2 : Η χρονική ακολουθία µε τον ενεργοποιητή
Ένα συνεπές χρονικό Φ = ( F , C ) υποστηρίζει ένα σύνολο βεβαιώσεων ε αν κάθε
βεβαίωση αi που ανήκει στο ε, υποστηρίζεται από το χρονικό ( F ∪ ε − {ai }, C ) µε
ενεργοποιητή δi τέτοιον ώστε ϕ = ∪i δ i και Φ ∪ ϕ συνεπές χρονικό. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι επιτρέπεται η υποστήριξη βεβαιώσεων που ανήκουν στο ε σε άλλες
βεβαιώσεις του ε.
Ένα συνεπές χρονικό Φ = ( F , C ) υποστηρίζει ένα χρονικό Φ′ = ( F ′, C ′) αν το Φ
υποστηρίζει το F ′ µε ενεργοποιητή φ τέτοιο ώστε (ϕ ∪ {∅, C ′)) ∪ Φ συνεπές
χρονικό.
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4.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάστηκε το χρονικό ως µέθοδος αναπαράστασης
κάποιο συστήµατος σε βάθος χρόνου. Τα χρονικά επίσης χρησιµοποιούνται και για
την αναπαράσταση των ενεργειών κάποιου προβλήµατος σχεδιασµού ενεργειών. Με
αυτό τον τρόπο η υποστήριξη κάποιας ενέργειας από κάποιο χρονικό και οι αλλαγές
που επιφέρει σε ένα χρονικό µε την εισαγωγή της καθορίζονται από τους κανόνες
υποστήριξης που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα.
4.3.1 Ενέργειες
Ένα χρονικό ενέργειας αναπαρίσταται ως το ζεύγος o = (name(o), ( F (o), C (o))) .οπού

•
•

name(o) το όνοµα της ενέργειας. Έχει την µορφή n(x1,…,xk), όπου n ένα
αλφαριθµητικό και x1 έως xk η µεταβλητές που εµφανίζονται στο o.
( F (o), C (o)) το χρονικό που περιγράφει την ενέργεια.

Παράδειγµα 4-3
Το σχήµα ενέργειας move (Παράδειγµα 2-7) ορίζεται ως εξής

move( R, L1 , L2 )
({ rloc( R ) @ ts : ( L1 , route),
rloc( R ) @[ts , te ) : route,
rloc( R ) @ te : (route, L2 ),
rcontains( L1 ) @ ts : ( R, empty ),
rcontains( L2 ) @ te : (empty, R ),

rcont(R)

{ adj ( L1 , L2 ), ts < te })

L1

L2

route

rcont(L1)

ts

te

χρόνος

R
empty

rcont(L2)

ts

χρόνος
R
empty

ts

te

χρόνος

∆ιάγραµµα 4-3 : Το χρονικό της ενέργειας move
Ένα σχήµα ενέργειας γίνεται συγκεκριµένη ενέργεια µε την απόδοση τιµής στις
µεταβλητές αντικειµένου που περιέχει. Οι χρονικές µεταβλητές δεν παίρνουν τιµή
γιατί κάτι τέτοιο θα σήµαινε χρονοπρογραµµατισµό του προβλήµατος περιορίζοντας
έτσι τον σχεδιαστή ενεργειών, και γι’ αυτό δεν εµφανίζονται στο όνοµα του σχήµατος
ενέργειας.
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4.3.2 Χρονικά προβλήµατα σχεδιασµού
Ένα χρονικό πρόβληµα σχεδιασµού ενεργειών ορίζεται ως η τριάδα P = (O, Φ 0 , Φ g )

οπού:
• O το σύνολο χρονικών που περιγράφουν τις ενέργειες.
•

Φ 0 το αρχικό χρονικό που περιγράφει την αρχική κατάσταση του κόσµου.

Φ g το χρονικό που περιέχει τις χρονικές βεβαιώσεις στόχους και τους
περιορισµούς µεταξύ τους.
Η λύση κάποιου χρονικού προβλήµατος σχεδιασµού ενεργειών είναι ένα σύνολο
ενεργειών-χρονικών π = {a1 ,..., an } τέτοιο ώστε Φ g ⊆ γ (Φ, π ) .
•

Σε αντιστοιχία µε τον σχεδιασµό ως αναζήτηση στον χώρο των ηµιτελών πλάνων θα
µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε τον χώρο αναζήτησης που εξετάζουµε ως τον χώρο
των ηµιτελών χρονικών. Ο χώρος των ηµιτελών χρονικών έχει ως κόµβους ηµιτελή
χρονικά, δηλαδή χρονικά τα οποία περιέχουν ελαττώµατα και δεν είναι κατ’ ανάγκη
συνεπή. Τα τόξα µεταξύ των κόµβων είναι ενέργειες διόρθωσης των ελαττωµάτων
του ηµιτελούς χρονικού. Επίσης τα πλάνα λύσεις που παράγονται από αυτήν την
διαδικασία δεν είναι ακολουθίες ενεργειών αλλά σύνολα χρονικών-ενεργειών µε
χρονικούς περιορισµούς διάταξης των ενεργειών.
Ελαττώµατα ηµιτελών χρονικών
Σε ένα ηµιτελές χρονικό µπορούν να υπάρξουν δύο ειδών ελαττώµατα. Στόχοι που
δεν έχει ακόµα ικανοποιηθεί και απειλές µεταξύ χρονικών βεβαιώσεων. Μια χρονική
βεβαίωση α απειλεί µια χρονική βεβαίωση β όταν το σύνολο C των περιορισµών δεν
περιέχει ή υπονοεί τους απαραιτήτους διαχωριστικούς περιορισµούς που
περιγράφονται στην ενότητα 4.2.2.
Ενέργειες διόρθωσης
Ανοικτοί στόχοι, δηλαδή στόχοι που δεν έχουν ακόµα ικανοποιηθεί, διορθώνονται µε
την εισαγωγή κάποιας ενέργειας ή µε την χρήση κάποιας ενέργειας που υπάρχει ήδη
στο ηµιτελές πλάνο. Οι απειλές διορθώνονται µε την εισαγωγή των κατάλληλων
διαχωριστικών περιορισµών ώστε οι δύο χρονικές βεβαιώσεις που προκαλούν την
απειλή να διαχωριστούν.
4.3.3 Ο αλγόριθµος CP
Στο Automated planning, Theory and practice[10] παρουσιάζεται ο αλγόριθµός CP
που επιλύει χρονικά προβλήµατα σχεδιασµού ακολουθώντας την µεθοδολογία του
αλγόριθµου POP προσαρµοσµένου στην αναπαράσταση µε χρονικά. Η βασική
διαφορά του αλγορίθµου CP από τον αλγόριθµο POP είναι στα διάφορα σηµεία
επιλογής, µεταξύ διαφορετικών τρόπων διόρθωσης ελαττωµάτων του ηµιτελούς
χρονικού, που παρουσιάζονται δεν γίνεται επιλογή αλλά αποθήκευση των δυνατών
επιλογών σε ένα σύνολο Κ (όµοια φιλοσοφία ακολουθείται και στο [21] αλλά µε την
χρήση χρονικών γράφων σχεδιασµού). Το σύνολο Κ είναι ένα σύνολο που περιέχει
σύνολα µε ενεργοποιητές. Κάθε σύνολο ενεργοποιητών που ανήκει στο Κ αναφέρεται
σε ένα ελάττωµα και περιέχει του ενεργοποιητές που διορθώνουν το ελάττωµα στο
πλάνο.
Έτσι στην πρώτη φάση του ο αλγόριθµος CP προσπαθεί να επιλύσει όλα τα
ελαττώµατα του χρονικού, αποθηκεύοντας όλους τους ενεργοποιητές στο σύνολο Κ
µέχρι να µην υπάρχουν άλλα ελαττώµατα στο χρονικό. Στη δεύτερη φάση του ο
αλγόριθµος επιλέγει ένα ενεργοποιητή από κάποιο σύνολο τον προσθέτει στο χρονικό
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και ελέγχει την συνέπεια του χρονικού. Αν το χρονικό δεν είναι συνεπές επιλέγει
άλλο ενεργοποιητή από το ίδιο σύνολο. Αν το χρονικό είναι συνεπές τότε επιλέγει
από άλλο σύνολο ενεργοποιητών κάποιο ενεργοποιητή, τον προσθέτει στο χρονικό
και ελέγχει την συνέπεια. Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να επιλεγεί ένας
ενεργοποιητής από κάθε σύνολο και οι προσθήκη τους στο χρονικό να µην προκαλεί
ασυνέπεια.
Η πιο πάνω διαδικασία µπορεί να αναπαρασταθεί και µε ένα πρόβληµα ικανοποίησης
περιορισµών µε µία µεταβλητή για κάθε σύνολο ενεργοποιητών που υπάρχει στο Κ
µε πεδίο τιµών το σύνολο των αντίστοιχων ενεργοποιητών. Το σύνολο των
περιορισµών του προβλήµατος ικανοποίησης περιορισµών που δηµιουργείται
περιέχει µόνο ένα περιορισµό, την συνέπεια του χρονικού. Αυτό το πρόβληµα µπορεί
να λυθεί µε οποιαδήποτε µέθοδο επίλυσης προβληµάτων ικανοποίησης (ενότητα 3.3).
Για παράδειγµα αν λύναµε το πρόβληµα ικανοποίησης µε χρονολογική
οπισθοχώρηση θα επιλέγαµε ένα ενεργοποιητή από κάποιο σύνολο θα τον
προσθέταµε στο χρονικό και θα ελέγχαµε την συνέπεια του χρονικού. Αν το χρονικό
δεν είναι συνεπές επιλέγουµε άλλο ενεργοποιητή από το ίδιο σύνολο. Αν το χρονικό
είναι συνεπές τότε επιλέγουµε από άλλο σύνολο ενεργοποιητών κάποιο
ενεργοποιητή, τον προσθέτουµε στο χρονικό και ελέγχουµε την συνέπεια. Αυτή η
διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να επιλεγεί ένας ενεργοποιητής από κάθε σύνολο
και οι προσθήκη τους στο χρονικό να µην προκαλεί ασυνέπεια. Το τελικό χρονικό
που παράγεται είναι συνεπές και ικανοποιεί όλους του στόχους. Στην συνέχεια το
χρονικό δίνεται στον χρονοπρογραµµατιστή ο οποίος αποδίδει τιµές σε όλες τις
χρονικές µεταβλητές δηµιουργώντας το τελικό πλάνο λύση.
Ο αλγόριθµος CP λύνει ένα χρονικό πρόβληµα P = (O, Φ 0 , Φ g ) όπου Φ 0 = ( F0 , C0 )
και Φ g = ( Fg , Cg ) ξεκινώντας µε Φ = ( F0 , C0 ∪ Cg ) , G = Fg , π = ∅ και K = ∅ .
Στην πρώτη φάση οι ανικανοποίητοι στόχοι του προβλήµατος ικανοποιούνται ως
εξής:
• Αν α ανικανοποίητος στόχος και αν θ ( a / Φ ) ≠ ∅ τότε υπάρχει υποστήριξη
στο Φ για την βεβαίωση α. Το πρόβληµα ανανεώνεται ως εξής:
K ← K ∪ {θ (a / Φ )}
G ← G − {a}
•

Αν α ανικανοποίητος στόχος και αν θ ( a / Φ ) = ∅ τότε δεν υπάρχει
υποστήριξη στο Φ για την βεβαίωση α. Επιλέγουµε ενέργεια ο στην οποία
υπάρχει υποστήριξη για το α. Το πρόβληµα ανανεώνεται ως εξής:
π ← π ∪ {o}
Φ ← Φ ∪ ( F (a), C (a))

K ← K ∪ {θ (a / Φ )}
G ← G ∪ F (o )
Στην δεύτερη φάση εκτελείται η επιλογή ενεργοποιητών από το σύνολο Κ ως εξής:
• Αν K ≠ ∅ τότε επιλέγουµε ένα ενεργοποιητή φ, ϕ ∈ C και C ∈ K , τέτοιο
ώστε Φ ∪ ϕ συνεπές χρονικό και τον προσθέτουµε στο χρονικό. Το
πρόβληµα ανανεώνεται ως εξής:
K ← K −C
Φ ← Φ ∪ϕ
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CP (Φ, G, K , π )
Αν G = K = ∅ τότε επέστρεψε το π
Αν G ≠ ∅ τότε
επέλεξε α , α ∈ G
Αν θ (α/Φ ) ≠ ∅ τότε
επέστρεψε (CP (Φ, G − {α }, K ∪ θ (α / Φ ), π ))
αλλιώς
relevant ← {ο | ο υποστηρίζει το α }
Αν relevant = ∅ επέστρεψε ΑΠΟΤΥΧΙΑ
επέλεξε ο , ο ∈ relevant
επέστρεψε (CP (Φ ∪ ( F (o), C (o)), G ∪ F (o), K ∪ θ (α / Φ ), π ∪ {o}))
Τέλος Αν
Τέλος Αν
Αν K ≠ ∅ τότε
επέλεξε C , C ∈ K
enablers ← {ϕ | ϕ ∈ C και Φ ∪ ϕ συνεπές}
Αν enablers = ∅ επέστρεψε ΑΠΟΤΥΧΙΑ
επέλεξε ϕ , ϕ ∈ enablers
επέστρεψε (CP (Φ ∪ ϕ , G, K − C , π ))
Τέλος Αν
∆ιάγραµµα 4-4 : Ο αλγόριθµος CP
4.3.4 Ο αλγόριθµος CPOP
Ο αλγόριθµος CPOP επιλύει χρονικά προβλήµατα σχεδιασµού ακολουθώντας την
µεθοδολογία του αλγορίθµου POP, όπως και ο αλγόριθµος CP (ενότητα 4.3.3). Ο
αλγόριθµος προσπαθεί να ικανοποιήσει όλους τους ανικανοποίητους στόχους,
καθοδηγώντας της επιλογές του µε ευρετικό µηχανισµό που βασίζεται σε γράφο
σχεδιασµού (ενότητα 2.5.3).
Ο αλγόριθµος ξεκινά επιλέγοντας τον πρώτο στόχο στο σύνολο G για τον οποίο δεν
υπάρχει υποστήριξη στο χρονικό Φ. Αυτό βασίζεται στην αρχή της ελάχιστης
δέσµευσης καθώς µια πρόωρη υποστήριξη βεβαίωσης από το χρονικό Φ θα περιόριζε
τις δυνατότητες επιλογής του σχεδιαστή. Υποστήριξη στόχων από το χρονικό Φ
γίνεται µόνο όταν δεν υπάρχει στο σύνολο G βεβαίωση που δεν υποστηρίζεται από το
χρονικό Φ. Με αυτό τον τρόπο καθυστερούµε την υποστήριξη βεβαιώσεων από το
αρχικό χρονικό Φ µέχρι αυτή να είναι αναγκαία.
Αν ο στόχος α που επιλέξαµε δεν υποστηρίζεται από το χρονικό Φ τότε ο αλγόριθµος
δηµιουργεί ένα σύνολο µε όλες τις δυνατές ενέργειες που υποστηρίζουν την
βεβαίωση α. Χρησιµοποιώντας τον ευρετικό µηχανισµό επιλέγεται µια από αυτές και
προσθέτουµε στο χρονικό Φ την ενέργεια ο και τον ενεργοποιητή φ της βεβαίωσης α
(η βεβαίωση α περιέχετε στον ενεργοποιητή). Προσθέτουµε επίσης τις χρονικές
βεβαιώσεις της ενέργειας ο στο σύνολο ανικανοποίητων στόχων G.
Αν ο στόχος α που επιλέξαµε υποστηρίζεται από το χρονικό Φ τότε ο αλγόριθµος
παράγει το σύνολο θ (a / Φ ) και επιλέγει βάση του ευρετικού µηχανισµού ένα
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ενεργοποιητή φ, ϕ ∈ θ (a / Φ ) και τον προσθέτει στο χρονικό Φ. Το τελικό χρονικό
που παράγεται είναι συνεπές και ικανοποιεί όλους του στόχους. Στην συνέχεια το
χρονικό δίνεται στον χρονοπρογραµµατιστή ο οποίος αποδίδει τιµές σε όλες τις
χρονικές µεταβλητές δηµιουργώντας το τελικό πλάνο λύση. Ο αλγόριθµος CPOP
λύνει ένα χρονικό πρόβληµα P = (O, Φ 0 , Φ g ) όπου Φ 0 = ( F0 , C0 ) και Φ g = ( Fg , Cg )
ξεκινώντας µε Φ = ( F0 , C0 ∪ Cg ) , G = Fg , π = ∅ .
Στην πρώτη φάση οι ανικανοποίητοι στόχοι του προβλήµατος, ικανοποιούνται ως
εξής:
• Αν α ανικανοποίητος στόχος και αν θ ( a / Φ ) ≠ ∅ τότε υπάρχει υποστήριξη
στο Φ για την βεβαίωση α. Το πρόβληµα ανανεώνεται ως εξής:
Φ ∪ ϕ , ϕ ∈ {θ (a / Φ)}
G ← G − {a}
•

Αν α ανικανοποίητος στόχος και αν θ ( a / Φ ) = ∅ τότε δεν υπάρχει
υποστήριξη στο Φ για την βεβαίωση α. Επιλέγουµε ενέργεια ο στην οποία
υπάρχει υποστήριξη για το α, µε ενεργοποιητή ϕ ∈ θ (a / o) . Το πρόβληµα
ανανεώνεται ως εξής:
π ← π ∪ {o}
Φ ← Φ ∪ ( F (a), C (a)) ∪ ϕ , και ϕ ∈ {θ (a / Φ )}

G ← G ∪ F (o )
CPOP (Φ, G, π )
Αν G = ∅ τότε επέστρεψε το π
a ← επέλεξε_στόχο(G)
Αν θ (α/Φ ) ≠ ∅ τότε
επέστρεψε (CP (Φ ∪ ϕ , G − {α }, π ))

ϕ ← h(θ (α/Φ ))
αλλιώς
relevant ← {ο | ο υποστηρίζει το α }
ϕ ← h(θ (α/o))
Αν relevant = ∅ επέστρεψε ΑΠΟΤΥΧΙΑ
ο ← h(relevant ), ο ∈ relevant
επέστρεψε (CP (Φ ∪ ( F (o), C (o)) ∪ ϕ , (G ∪ F (o)) − {a}, π ∪ {o}))
Τέλος Αν
∆ιάγραµµα 4-5 : Ο αλγόριθµος CPOP
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5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η υλοποίηση του συστήµατος παροχής υπηρεσιών σχεδιασµού και χρονοπρογραµµατισµού δεν ήταν µια εύκολη υπόθεση. Από την ξεκίνηµα της υλοποίηση
φάνηκε το όφελος από την χρήση προτύπων και ελεύθερων πλατφορµών ανάπτυξης,
τόσο στην επιλογή πρωτόκολλων επικοινωνίας όσο και στην υλοποίηση των
επιµέρους υποσυστηµάτων. Γι’ αυτό προσπαθήσαµε να χρησιµοποιήσουµε όπου ήταν
εφικτό κοινώς αποδεκτά πρότυπα, όπως το πρωτόκολλο επικοινωνιών SOAP, την
γλώσσα περιγραφής οντολογιών RDF και ελεύθερες πλατφόρµες εφαρµογών όπως
J2ME και J2EE.
Το σύστηµα υλοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρµογών
Visual Studio .NET, Netbeans και Sun One Studio, το περιβάλλον ανάπτυξης
οντολογιών Protégé, το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL και την
βιβλιοθήκη διαχείρισης οντολογιών Jena. Για την υλοποίηση του σχεδιαστή
ενεργειών χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα προγραµµατισµού C++, για την υλοποίηση
της µικροεφαρµογής χρήστη η πλατφόρµα J2ME και η γλώσσα προγραµµατισµού
Java και για την υλοποίηση της υπηρεσίας διαδικτύου η πλατφόρµα J2EE και η
γλώσσα προγραµµατισµού Java.
Για την επικοινωνία µεταξύ της υπηρεσίας διαδικτύου και της µικροεφαρµογής
χρήστη χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο SOAP και για την επικοινωνία µεταξύ της
βάσης οντολογιών και της υπηρεσίας διαδικτύου η γλώσσα ερωτηµάτων RQL. Η
επικοινωνία µεταξύ υπηρεσίας διαδικτύου και σχεδιαστή ενεργειών γίνεται
χρησιµοποιώντας µια παραλλαγή της γλώσσας περιγραφής προβληµάτων σχεδιασµού
PDDL (βλέπε ενότητα 5.3).

SOAP

Πλατφόρµα J2EE
Υπηρεσία
∆ιαδικτύου

∆ιαδίκτυο

RQL

SOAP

Σχεδιαστής
Ενεργειών
Συσκευή
Χρήστη
J2ME

JENA

DBMS
MySQL

∆ιάγραµµα 5-1 : Η υλοποίηση του συστήµατος
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5.2 Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
Για την περιγραφή του κόσµου του προβλήµατος και στιγµιότυπων του προβλήµατος
δηµιουργήσαµε µια οντολογία περιγραφής χρονικών προβληµάτων (βλέπε
Παράρτηµα Α). Η οντολογία ορίστηκε χρησιµοποιώντας την γλώσσα περιγραφής
οντολογιών RDF, που είναι διάλεκτος της γλώσσας περιγραφής XML. Για την
ανάπτυξη της οντολογίας χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή ανάπτυξης οντολογιών
Protégé. Η οντολογία περιγραφής χρονικών προβληµάτων χρησιµοποιείται για την
αποθήκευση της πληροφορίας που αφορά τα προβλήµατα χρονικού σχεδιασµού στην
βάση οντολογιών του συστήµατος καθώς και για την επικοινωνία µεταξύ της
υπηρεσίας διαδικτύου και µικροεφαρµογής χρήστη.

∆ιάγραµµα 5-2 : Η ιεραρχία της οντολογίας περιγραφής
Η χρήση οντολογιών για επικοινωνία και περιγραφή των προβληµάτων, ήταν φυσική
επιλογή καθώς βασίζονται σε κοινώς αποδεκτά πρότυπα και η έννοια της οντολογίας
είναι η περιγραφή ιδεών. Επίσης χρησιµοποιώντας οντολογίες είναι δυνατή η
εξαγωγή συµπερασµάτων από τα δεδοµένα µε προκαθορισµένες µεθόδους και η
εύκολη επέκταση των δυνατοτήτων περιγραφής του συστήµατος.

JENA

User

DBMS
MySQL

∆ιάγραµµα 5-3 : Η βάση οντολογιών
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Για την αποθήκευση των οντολογιών χρησιµοποιήθηκε βάση οντολογιών που
αποτελείται από το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL και την
βιβλιοθήκη διαχείρισης οντολογιών JENA. Η βιβλιοθήκη διαχείρισης οντολογιών
JENA προσθέτει ένα επίπεδο αφαίρεσης σε µια βάση δεδοµένων επεκτείνοντας την
µε µεθόδους διαχείρισης βάσης οντολογιών.
Επιπλέον η βιβλιοθήκη Jena παρέχει στου χρήστες της µεθόδους για την εξαγωγή
συµπερασµάτων από τα αντικείµενα της οντολογίας κάτι που χρησιµοποιείται αρκετά
κατά την µετατροπή της οντολογίας σε γλώσσα PDDL. Επίσης είναι δυνατή η
επικοινωνία µεταξύ χρήστη και βάσης οντολογιών µε την χρήση της γλώσσας
ερωτηµάτων RQL, που βασίζεται στην γλώσσα ερωτηµάτων SQL, και επιτρέπει την
εκτέλεση ερωτηµάτων παρόµοιων µε αυτά της γλώσσας SQL άλλα προσαρµοσµένων
για διαχείριση οντολογιών.

5.3 Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Ο σχεδιαστής ενεργειών λόγω του είδους της εργασίας που εκτελεί (απαιτείται
αρκετή υπολογιστική ισχύς) υλοποιήθηκε στην γλώσσα προγραµµατισµού C++.
Παρόλο που για την ανάπτυξη του χρησιµοποιήθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης
εφαρµογών Visual Studio .NET δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην δυνατότητα
εκτέλεσης της εφαρµογής του σχεδιαστή και σε άλλα λειτουργικά συστήµατα (Linux,
Solaris).
Ο σχεδιαστής ενεργειών δέχεται ως είσοδο δύο αρχεία κειµένου που περιγράφουν τον
κόσµου του προβλήµατος και το πρόβληµα χρησιµοποιώντας µια παραλλαγή της
γλώσσας PDDL (ενότητα 2.4.1). Χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα PDDL ως βάση της
γλώσσας περιγραφής χρονικών προβληµάτων µε την χρήση χρονικών λόγω της
φυσικότητας της και της ευρείας χρήσης της στην περιγραφή προβληµάτων. Στο
∆ιάγραµµα 5-4 φαίνεται η περιγραφή του κόσµου του προβλήµατος µετακίνησης
κάποιου ροµπότ µεταξύ τοποθεσιών και στο ∆ιάγραµµα 5-5 η περιγραφή ενός
προβλήµατος. Για την δηµιουργία του συµβολοµεταφραστή (parser), ο οποίος
βασίζεται σε συµβολοµεταφραστή της γλώσσας PDDL, συγκεκριµένα στον
συµβολοµεταφραστή που χρησιµοποιεί ο σχεδιαστή HSP [2], χρησιµοποιήθηκαν οι
εφαρµογές δηµιουργίας συµβολοµεταφραστών Yacc και Lex.
Έκτος από τα δύο αρχεία εισόδου ο χρήστης µπορεί να καθορίσει τον τύπο της
αναζήτησης, το βάθος της αναζήτησης, τον ευρετικό µηχανισµό που θα
χρησιµοποιηθεί κατά την αναζήτηση καθώς και την µορφή των αποτελεσµάτων Ο
σχεδιαστής ενεργειών µπορεί να επιστρέψει τα αποτέλεσµα από την επίλυση κάποιου
χρονικού προβλήµατος είτε σε µορφή PDDL είτε ως αντικείµενο λύσης της
οντολογίας περιγραφής (ενότητα 5.2). Η επιστροφή της λύσης στην γλώσσα
περιγραφής PDDL γίνεται όταν ο σχεδιαστής ενεργειών χρησιµοποιείται ως αυτόνοµη εφαρµογή ενώ όταν ο σχεδιαστής χρησιµοποιείται από την υπηρεσία διαδικτύου
η λύση επιστρέφεται ως αντικείµενο οντολογίας αφού αυτός είναι ο τύπος δεδοµένων
που χρησιµοποιεί εσωτερικά η υπηρεσία διαδικτύου.
Ο σχεδιαστής ενεργειών περιέχει µια υλοποίηση του αλγόριθµου CPOP (ενότητα
4.3.4) που επιλύει χρονικά προβλήµατα σχεδιασµού. Ο χειρισµός του χρονοπρογραµµατιστικού µέρους του προβλήµατος γίνεται από ένα επιλύτη προβληµάτων
ικανοποίησης περιορισµών που υλοποίει την µέθοδο χρονολογικής αναζήτησης
(ενότητα 3.3.2) που ενσωµατώνει και έλεγχο προς τα εµπρός (ενότητα 3.5). Ο
σχεδιαστής µπορεί επίσης να εκτελέσει αναζήτηση στον χώρο των ηµιτελών
χρονικών χρησιµοποιώντας τους αλγόριθµους πρώτα κατά βάθος, πρώτα κατά
πλάτος, πρώτα στο καλύτερο και Α*(ενότητα 2.5.1).
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(define
(:domain export)
(:object_symbols Empty Route Robot Location)
(:predicates (adjacent ?x - Location ?y - Location ?z - temporal))
(:state_variables
(lcontains (Location ) (Empty Robot ))
(rloc (Robot ) (Route Location )))
(:operator Move ?L1 ?L2
:parameters (?L1 ?L2 ?R ?T3)
:assertions (
event (rloc (?R ) ?T1 ?L1 route)
persistence (rloc (?R ) ?T1 ?T2 route)
event (rloc (?R ) ?T2 route ?L2)
event (lcontains (?L1 ) ?T1 ?R empty)
event (lcontains (?L2 ) ?T2 empty ?R))
:rigid_relations ((adjacent ?L1 ?L2 ?T3))
:constraints (
(?T3 = ?T2 - ?T1) (?T1 < ?T2 ))))

∆ιάγραµµα 5-4 : Η περιγραφή του κόσµου του προβλήµατος
(define
(:problem export_problem)
(:domain export)
(:duration 100)
(:objects empty – Empty route – Route r1 – Robot loc2 loc3 loc1 – Location)
(:operator init
:parameters (?Var0 ?Var1 ?Var2 ?Var3 ?Var4 ?Var5 ?Var6)
:assertions (
event (rloc (?Var3 ) ?Var0 ?Var2 ?Var6)
event (lcontains (?Var6 ) ?Var0 ?Var1 ?Var3)
event (lcontains (?Var4 ) ?Var0 ?Var1 ?Var1)
event (lcontains (?Var5 ) ?Var0 ?Var1 ?Var1))
:rigid_relations (
(adjacent loc2 loc1 10) (adjacent loc3 loc2 20)
(adjacent loc2 loc3 20) (adjacent loc1 loc2 10))
:constraints (
(?Var0 = 0) (?Var1 = empty) (?Var2 = route)
(?Var3 = r1) (?Var4 = loc2) (?Var5 = loc3) (?Var6 = loc1)))
(:operator final
:parameters (?TVar1 ?OVar1 ?TVar3 ?Var0 ?TVar2 ?OVar0 ?TVar4 ?Var1)
:assertions (
persistence (rloc (?Var1 ) ?TVar3 ?TVar4 ?OVar1)
persistence (rloc (?Var0 ) ?TVar1 ?TVar2 ?OVar0))
:constraints (
(?OVar0 = loc2) (?TVar3 > 179) (?OVar1 = loc3)
(?TVar2 = ?TVar1 + 30) (?TVar1 = 119) (?Var1 = r1)
(?TVar4 = ?TVar3 + 20) (?Var0 = r1))))

∆ιάγραµµα 5-5 : Η περιγραφή του προβλήµατος
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5.4 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Η υπηρεσία διαδικτύου υλοποιήθηκε χρησιµοποιώντας το περιβάλλον ανάπτυξης
εφαρµογών Sun One Studio. Η διαδικτυακή υπηρεσία βασίζεται στα πρότυπα
υλοποίησης και επικοινωνίας υπηρεσιών διαδικτύου που καθορίζονται από τον
οργανισµό W3C γι’ αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιανδήποτε εφαρµογή
πελάτη µε δυνατότητες επικοινωνίας µε υπηρεσίες διαδικτύου.
Η υπηρεσία υλοποιήθηκε ως εφαρµογή της πλατφόρµας J2EE µε την γλώσσα
προγραµµατισµού Java και για την λειτουργία της χρειάζεται κάποιος συµβατός µε
J2EE εξυπηρετητής, όπως Sun Application Server, Netscape Application Server,
JBoss, Bea Logic κ.α.
Υπηρεσία
Χρήστης
Αρχική σύνδεση και αίτηση για την περιγραφή του κόσµου

Βάση
Οντολογιών

Αποστολή της περιγραφής του κόσµου

Αποστολή του προγράµµατος χρήστη

Σχεδιαστής
ενεργειών

Αποστολή του τελικού πλάνου στον χρήστη

∆ιάγραµµα 5-6 : Η φάσεις επικοινωνίας και λειτουργίας της υπηρεσίας
Ο συνηθισµένος τρόπος χρήσης της υπηρεσίας αποτελείται από τα εξής βήµατα:
1. Ο χρηστής επικοινωνεί αρχικά µε την υπηρεσία και ζητά την περιγραφή του
κόσµου, που περιέχει τις γνωστές στην υπηρεσία τοποθεσίες και ενέργειες.
2. Η υπηρεσία εκτελεί ερωτήµατα στην βάση οντολογιών και αποστέλλει την
περιγραφή του κόσµου, που περιέχει τις επιτρεπτές ενέργειες και τοποθεσίες
στον συνδεδεµένο χρήστη.
3. Ο χρήστης αφού δηµιουργήσει το πρόγραµµα του, το αποστέλλει στην
υπηρεσία.
4. Η υπηρεσία λαµβάνει το πρόγραµµα του χρήστη, το µετατρέπει στην γλώσσα
περιγραφής προβληµάτων του σχεδιαστή (ενότητα 5.3), χρησιµοποιώντας
ταυτόχρονα µεθόδους εξαγωγής συµπερασµάτων, και καλεί τον σχεδιαστή
ενεργειών να το λύσει.
5. Ο σχεδιαστής λύνει το πρόβληµα και το επιστρέφει στην υπηρεσία σαν
αντικείµενο της οντολογίας περιγραφής.
6. Η υπηρεσία αποστέλλει την λύση στον χρήστη.
Για την επικοινωνία µε τους χρήστες της υπηρεσίας χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο
SOAP που είναι µια διάλεκτος βασισµένη στην γλώσσα περιγραφής XML (όπως και
η γλώσσα περιγραφής οντολογιών RDF). Η επικοινωνία µε την βάση οντολογιών
γίνεται µε ερωτήµατα RQL. Η υπηρεσία διαδικτύου µετατρέπει αντικείµενα της
οντολογίας περιγραφής προβληµάτων στην γλώσσα PDDL και καλεί τον σχεδιαστή
ενεργειών µε ορίσµατα τα αρχεία που δηµιούργησε.
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Η υπηρεσία διαδικτύου δηµοσιοποιεί προς τους χρήστες της, τις εξής µεθόδους και
λειτουργίες:
• Αποστολή στον χρήστη της περιγραφής του κόσµου.
• Αποστολή στον χρήστη των δυνατών ενεργειών που µπορεί να
χρησιµοποιήσει.
• Παραλαβή από τον χρήστη των ενεργειών του προβλήµατος.
• Αποστολή στον χρήστη της λύσης του προβλήµατος.

5.5 Η ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΗΣΤΗ
Για την υλοποίηση της εφαρµογής χρήστη χρησιµοποιήθηκε το περιβάλλον
ανάπτυξης µικροεφαρµογων (midlets) NetBeans, η πλατφόρµα µικροεφαρµογών
J2ME και η γλώσσα προγραµµατισµού Java. Πρόκειται για µια µικροεφαρµογή µε
δυνατότητες επικοινωνίας µε υπηρεσίες διαδικτύου χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο
SOAP. Για την γραφική αναπαράσταση του πλάνου αναπτύχθηκε βιβλιοθήκη
γραφικών αντικειµένων (widgets) και για την διεπαφή χρήστη χρησιµοποιήθηκε η
βιβλιοθήκη γραφικών Thinlet.
Η µικροεφαρµογή µπορεί να εκτελεστεί σε όλες της µικροσυσκευές που
υποστηρίζουν το πρότυπο J2ME όπως κινητά τηλέφωνα και PDAs. Όταν χρήστης
εκτελέσει την µικροεφαρµογή αυτή επικοινωνεί µε την υπηρεσία διαδικτύου (ενότητα
5.4), λαµβάνει την περιγραφή του κόσµου και εµφανίζει το κεντρικό µενού επιλογών
στον χρήστη.
Το κεντρικό µενού περιέχει τις εξής επιλογές:
Εισαγωγή νέας εργασίας.
• New Task
Αλλαγή στοιχείων κάποιας εργασίας.
• Edit Task
• Delete Task ∆ιαγραφή κάποιας εργασίας.
Αποστολή των εργασιών στην υπηρεσία διαδικτύου.
• Schedule
Εµφάνιση του τελικού πλάνου σε απλή µορφή.
• View Plan
• Plan viewer Εµφάνιση του πλάνου σε γράφο Gantt.

∆ιάγραµµα 5-7 : Το κεντρικό µενού της µικροεφαρµογής
Για την εισαγωγή µιας ενέργειας απαιτείται από τον χρήστη να εισάγει µια σύντοµη
περιγραφή της ενέργειας, την τοποθεσία που θα εκτελεστεί την διάρκεια της καθώς
και τυχόν περιορισµούς στον χρόνο έναρξης ή λήξης της εργασίας. Για την εισαγωγή
περιορισµών εµφανίζεται η ανάλογη σελίδα στην οποία ο χρήστης µπορεί να ορίσει
περιορισµούς στον χρόνο έναρξης ή λήξης. Οι τύποι των περιορισµών είναι πριν από
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κάποια χρονική στιγµή, µετά από κάποια χρονική στιγµή, ή η έναρξη ή λήξη να
συµβεί σε κάποια χρονική στιγµή.

∆ιάγραµµα 5-8 : Η σελίδες εισαγωγής νέας ενέργειας και περιορισµών
Αν κατά την εισαγωγή εργασιών έγινε κάποιο λάθος ή αν ο χρήστης επιθυµεί την
αλλαγή κάποιων στοιχείων µιας εργασίας µπορεί να χρησιµοποιήσει την επιλογή Edit
Task. Θα εµφανιστεί µια λίστα µε τις εργασίες που ο χρήστης έχει εισάγει έως τώρα
για να επιλέξει την εργασία που θα επεξεργαστεί. Αφού επιλέξει µια εργασία
εµφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας όπου ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την σύντοµη
περιγραφή της εργασίας, την τοποθεσία, την διάρκεια και να δηµιουργήσει ή να
διαγράψει του περιορισµούς έναρξης ή λήξης της εργασίας.

∆ιάγραµµα 5-9 : Η λίστα εργασιών και η σελίδα επεξεργασίας
Για τη διαγραφή κάποιας εργασίας ο χρήστης µπορεί να επιλέξει από το κεντρικό
µενού την εντολή Delete Task και θα εµφανιστεί η λίστα εργασιών. Αφού ο χρήστης
επιλέξει µια εργασία πατώντας OK η εργασία διαγράφεται. Όταν ο χρήστης εισάγει
όλες τις εργασίες του, τότε επιλέγοντας από το κεντρικό µενού την εντολή Schedule
οι εργασίες αποστέλλονται στην υπηρεσία διαδικτύου για την δηµιουργία του τελικού
πλάνου.
Όταν το πλάνο επιστραφεί από την υπηρεσία διαδικτύου ενηµερώνεται ο χρήστης και
επιλέγοντας από το κεντρικό µενού την εντολή View plan θα εµφανιστεί η λίστα
εργασιών του τελικού πλάνου. Επιλέγοντας µια εργασία από την λίστα εργασιών
εµφανίζεται η σελίδα προβολής εργασίας που εµφανίζει τα στοιχεία της εργασίας µε
του περιορισµούς έναρξης και λήξης.
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∆ιάγραµµα 5-10 : Η σελίδες διαγραφής εργασιών και προβολής τελικού πλάνου
Το τελικό πλάνο µπορεί επίσης να εµφανιστεί ως γράφηµα Gantt επιλέγοντας από το
κεντρικό µενού την εντολή Plan Viewer. Αυτό είναι εφικτό µε την δηµιουργία ειδικής
βιβλιοθήκης γραφικών (σηµειώνεται ότι ένα midlet δεν υποστηρίζει γραφικό
περιβάλλον και αντικείµενα) η οποία όµως καταναλώνει αρκετή από την µνήµη της
µικροσυσκευής. Η βιβλιοθήκη γραφικών υποστηρίζει κουµπιά, ετικέτες κειµένου,
πεδία κειµένου, κυλιόµενες µπάρες, και ένα ποντίκι που κινείται χρησιµοποιώντας το
χειριστήριο που βρίσκεται στο κέντρο των τηλεφωνικών συσκευών.

∆ιάγραµµα 5-11 : Η γραφική αναπαράσταση του τελικού πλάνου
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6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
H παρούσα εργασία τελείωσε µε την δηµιουργία ενός πρότυπου συστήµατος παροχής
υπηρεσιών σχεδιασµού και χρονοπρογραµµατισµού για τις καθηµερινές εργασίες
κάποιου χρήστη. Το σύστηµα παράγει πλάνα που πετυχαίνουν τους στόχους που θέτει
ο χρήστης µέσω µικροσυσκευής και τα επιστρέφει στον χρήστη. Όπως αναφέραµε και
στην εισαγωγή της εργασίας το σύστηµα είναι περιορισµένων δυνατοτήτων και
απέχει πολύ από το ιδεατό έξυπνο σύστηµα-βοηθός που περιγράψαµε στην εισαγωγή,
αλλά µπορεί να αποτελέσει την βάση για ένα πλήρες σύστηµα-βοηθό για τον
άνθρωπο.
Το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε ήταν οι µεγάλες απαιτήσεις σε
επεξεργαστική ισχύ για την λύση ακόµα και µικρών προβληµάτων κυρίως λόγω της
συνδυαστικής έκρηξης που παρουσιάζουν αυτού του είδους τα προβλήµατα. Φυσικά
καθώς εξελίσσονται οι υπολογιστές και η τεχνητή νοηµοσύνη µπορούµε να λύνουµε
µεγαλύτερα προβλήµατα στον ίδιο χρόνο και να χρησιµοποιούµε καλύτερους
αλγόριθµους και πιο ενηµερωµένους ευρετικούς µηχανισµούς (συνήθως όσο πιο
ενηµερωµένος είναι ένας ευρετικός µηχανισµός τόσο µεγαλύτερο το κόστος να τον
δηµιουργήσεις).
Παρόλο που στην βιβλιογραφία υπάρχουν αµέτρητα άρθρα που ασχολούνται µε τον
κλασσικό σχεδιασµό ενεργειών πολύ λίγα από αυτά ασχολούνται ικανοποιητικά µε
τον χρόνο σε κάποιο πρόβληµα και το κάθε ένα από διαφορετική σκοπιά. Πρόβληµα
ήταν επίσης και η πολυπλοκότητα όχι µόνο του προβλήµατος που προσπαθήσαµε να
λύσουµε άλλα και του ίδιο του σχεδιαστή ενεργειών που αποτελείται από πάνω από
τριάντα χιλιάδες γραµµές κώδικα.
Προβλήµατα αντιµετωπίσαµε επίσης και κατά την ανάπτυξη της µικροεφαρµογής
χρήστης λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων προγραµµατισµού και µνήµης των
µικροσυσκευών. Για παράδειγµα το πρότυπο MIDP (αφορά κινητά τηλέφωνα) στο
οποίο βασίζεται η µικροεφαρµογή µας δεν υποστηρίζει γραφικό περιβάλλον,
αναγκάζοντας µας έτσι να δηµιουργήσουµε βιβλιοθήκη γραφικών ειδικά για την
εφαρµογή µας.
Από την ενασχόληση µε αυτό το θέµα καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι ένα πλήρες
σύστηµα βοηθός στις καθηµερινές εργασίες που θα περιλάµβανε τεχνολογίες όπως
σχεδιασµό ενεργειών, χρονοπρογραµµατισµό, µηχανική µάθηση, ευφυείς πράκτορες,
επικοινωνία µε GPS και άλλα συστήµατα πληροφοριών παρόλο που στην θεωρία
µπορεί είναι υλοποιήσιµο, στην πράξη απαιτεί µεγάλη υπολογιστική ισχύ για τα
σηµερινά δεδοµένα. Επίσης απαιτεί συνεργασία από διάφορους τοµείς της τεχνητής
νοηµοσύνης και του κλάδου της πληροφορικής.

6.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
Το σύστηµα για να θεωρηθεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα βοηθός απαιτεί την
προσθήκη επιπλέον δυνατοτήτων. Επιθυµητές δυνατότητες είναι η διατήρηση προφίλ
του χρήστη που θα κωδικοποιεί τις προτιµήσεις και το ηµερολόγιο του. Επίσης µια
χρήσιµη επέκταση είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του πλάνου από τον χρήστη
σε συνδυασµό µε µηχανική µάθηση και ταυτόχρονη προσαρµογή του προφίλ του
χρήστη ώστε να αντικατοπτρίζει τις επιθυµίες του. Χρήσιµη είναι επίσης η
δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ παρόµοιων συστηµάτων, για την δηµιουργία
καλύτερων και πιο ενηµερωµένων µε την κατάσταση του κόσµου προγραµµάτων του
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χρήστη, καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης από την συσκευή κάποιων εργασιών εκ
µέρους του χρήστη.
Βελτίωση µπορεί να γίνει και στον τρόπο που δουλεύει το σύστηµα, όπως την
εισαγωγή σε υπάρχον πλάνο νέων ενεργειών χωρίς επαναυπολογισµό όλου του
πλάνου. Επίσης το υπάρχον σύστηµα περιέχει αρκετά σηµεία που µπορούν να
βελτιωθούν. Όπως η χρήση του αλγόριθµου µάθησης ασυνεπειών (ενότητα 3.6.1) που
µε µικρές τροποποιήσεις µπορεί να χρησιµοποιεί κατά τις επιλογές του έλεγχο προς
τα εµπρός µειώνοντας έτσι περισσότερο τον χώρο αναζήτησης. Επίσης η χρήση πιο
ενηµερωµένου ευρετικού µηχανισµού, όπως σειριακού γράφου σχεδιασµού (ενότητα
2.6.3) θα βελτίωνε την απόδοση του συστήµατος. Τέλος υπάρχουν πολλά σηµεία που
µπορεί να βελτιωθεί ο κώδικας που υλοποιεί τον αλγόριθµο CPOP για την βελτίωση
της ταχύτητας του συστήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Στην πιο κάτω λίστα εµφανίζεται η ιεραρχία της οντολογίας περιγραφής
προβληµάτων.
• Assertion
Η γενική κλάση περιγραφής χρονικών βεβαιώσεων.
o Event
Κλάση περιγραφής βεβαιώσεων γεγονότων.
o Persistence
Κλάση περιγραφής βεβαιώσεων διατήρησης.
• Chronicle
Η γενική κλάση περιγραφής χρονικών.
o Final
Η κλάση περιγραφής του χρονικού στόχου.
o Initial
Η κλάση περιγραφής του αρχικού χρονικού.
o Operator
Η κλάση περιγραφής µη συγκεκριµένων ενεργειών.
 GroundedOperator
Η κλάση περιγραφής συγκεκριµένων ενεργειών.
• Objects
Η γενική κλάση περιγραφής αντικειµένων του προβλήµατος.
o Empty
o Location
o Robot
o Route
• Predicate
Η κλάση περιγραφής λογικών προτάσεων.
• Relation
Η γενική κλάση περιγραφής σχέσεων µεταξύ µεταβλητών χρόνου και µεταξύ
µεταβλητών αντικειµένου.
o Constraint
Η κλάση περιγραφής των περιορισµών µεταξύ µεταβλητών.
 FdConstraint
Η κλάση περιγραφής των χρονικών περιορισµών.
 ObjectConstaint
Η κλάση περιγραφής των περιορισµών µεταξύ αντικειµένων.
o RigidRelation
Η κλάση περιγραφής των σταθερών σχέσεων.
• Solution
Η κλάση περιγραφής των λύσεων του προβλήµατος.
• StateVariable
Η κλάση περιγραφής των µεταβλητών κατάστασης.
• Variable
Η γενική κλάση περιγραφής των µεταβλητών του προβλήµατος.
o FdVariable
Η κλάση περιγραφής των χρονικών µεταβλητών του προβλήµατος.
o ObjectVariable
Η κλάση περιγραφής των µεταβλητών αντικειµένου του προβλήµατος.
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Πιο κάτω εµφανίζεται το σχήµα της οντολογίας στην γλώσσα περιγραφής RDF.
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [
<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
<!ENTITY kb 'http://localhost/kb#'>
<!ENTITY a 'http://protege.stanford.edu/system#'>
<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
]>
<rdf:RDF xmlns:kb="&kb;"
xmlns:rdf="&rdf;"
xmlns:a="&a;"
xmlns:rdfs="&rdfs;">
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Adjacent"
rdfs:label="Adjacent">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;RigidRelation"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Assertion"
rdfs:label="Assertion">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Chronicle"
rdfs:label="Chronicle">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Constraint"
rdfs:label="Constraint">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Relation"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Empty"
rdfs:label="Empty">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Objects"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Event"
rdfs:label="Event">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Assertion"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;FdConstraint"
rdfs:label="FdConstraint">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Constraint"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;FdConstraint_t"
rdfs:label="FdConstraint_t">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;FdConstraint"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;FdVariable"
rdfs:label="FdVariable">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Variable"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Final"
rdfs:label="Final">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Chronicle"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;GroundFdVariable"
rdfs:label="GroundFdVariable">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;FdVariable"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;GroundObjectVariable"
rdfs:label="GroundObjectVariable">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;ObjectVariable"/>

Παράρτηµα Α
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;GroundedOperator"
rdfs:label="GroundedOperator">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Operator"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Initial"
rdfs:label="Initial">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Chronicle"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Location"
rdfs:label="Location">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Objects"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;ObjectConstaint"
rdfs:label="ObjectConstaint">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Constraint"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;ObjectVariable"
rdfs:label="ObjectVariable">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Variable"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Objects"
rdfs:label="Objects">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Operator"
rdfs:label="Operator">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Chronicle"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Persistence"
rdfs:label="Persistence">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Assertion"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Predicate"
rdfs:label="Predicate">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Relation"
rdfs:label="Relation">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;RigidRelation"
rdfs:label="RigidRelation">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Relation"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Robot"
rdfs:label="Robot">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Objects"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Route"
rdfs:label="Route">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&kb;Objects"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Solution"
rdfs:label="Solution">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;StateVariable"
rdfs:label="StateVariable">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/>
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</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:about="&kb;Variable"
rdfs:label="Variable">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&rdfs;Resource"/>
</rdfs:Class>
<rdf:Property rdf:about="&kb;adjX"
rdfs:label="adjX">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Adjacent"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Resource"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;adjY"
rdfs:label="adjY">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Adjacent"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Resource"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;assertionID"
rdfs:label="assertionID">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Assertion"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;duration"
rdfs:label="duration">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Adjacent"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;durationVar"
rdfs:label="durationVar">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Adjacent"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;FdVariable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasAssertion"
rdfs:label="hasAssertion">
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Assertion"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Chronicle"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasChronicle"
rdfs:label="hasChronicle">
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Chronicle"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Solution"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasDuration"
rdfs:label="hasDuration">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Initial"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasFdLBound"
rdfs:label="hasFdLBound">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;FdVariable"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasFdOffset"
rdfs:label="hasFdOffset">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;FdConstraint"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasFdUBound"
rdfs:label="hasFdUBound">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;FdVariable"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
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<rdf:Property rdf:about="&kb;hasFdValue"
rdfs:label="hasFdValue">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;GroundFdVariable"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasNameVariables"
rdfs:label="hasNameVariables">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Operator"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Variable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasObjectOffset"
rdfs:label="hasObjectOffset">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;ObjectConstaint"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Objects"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasObjectRange"
rdfs:label="hasObjectRange">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;ObjectVariable"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Class"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasObjectValue"
rdfs:label="hasObjectValue">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;GroundObjectVariable"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Objects"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasOperatorType"
rdfs:label="hasOperatorType">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;GroundedOperator"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Operator"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasOperators"
rdfs:label="hasOperators">
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Operator"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Solution"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasParamCardinality"
rdfs:label="hasParamCardinality">
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasParamDomain"
rdfs:label="hasParamDomain">
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Class"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasPredicate"
rdfs:label="hasPredicate">
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Predicate"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;RigidRelation"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasRelation"
rdfs:label="hasRelation">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Chronicle"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Relation"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasSvDomain"
rdfs:label="hasSvDomain">
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Objects"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;StateVariable"/>
</rdf:Property>
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<rdf:Property rdf:about="&kb;hasSvRange"
rdfs:label="hasSvRange">
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Objects"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;StateVariable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasSvSymbol"
rdfs:label="hasSvSymbol">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;StateVariable"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasSvType"
rdfs:label="hasSvType">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Assertion"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;StateVariable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasSvVariable"
rdfs:label="hasSvVariable">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Assertion"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;ObjectVariable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasT"
rdfs:label="hasT">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Event"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;FdVariable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasT1"
rdfs:label="hasT1">
<rdfs:range rdf:resource="&kb;FdVariable"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Persistence"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasT2"
rdfs:label="hasT2">
<rdfs:range rdf:resource="&kb;FdVariable"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Persistence"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasV"
rdfs:label="hasV">
<rdfs:range rdf:resource="&kb;ObjectVariable"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Persistence"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasV1"
rdfs:label="hasV1">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Event"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;ObjectVariable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasV2"
rdfs:label="hasV2">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Event"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;ObjectVariable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasVarA"
rdfs:label="hasVarA">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Constraint"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Variable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasVarB"
rdfs:label="hasVarB">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Constraint"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Variable"/>
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</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasVarC"
rdfs:label="hasVarC">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;FdConstraint_t"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;FdVariable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;hasVariable"
rdfs:label="hasVariable">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Chronicle"/>
<rdfs:range rdf:resource="&kb;Variable"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;operator"
rdfs:label="operator">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Constraint"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;paramDur"
rdfs:label="paramDur">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Predicate"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;paramX"
rdfs:label="paramX">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Predicate"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Class"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&kb;paramY"
rdfs:label="paramY">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Predicate"/>
<rdfs:range rdf:resource="&rdfs;Class"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property rdf:about="&a;_name"
rdfs:label=":NAME">
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Assertion"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Chronicle"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Objects"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Predicate"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Relation"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;StateVariable"/>
<rdfs:domain rdf:resource="&kb;Variable"/>
</rdf:Property>
</rdf:RDF>
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