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RESUMO
Neste trabalho é apresentado o sistema FAR-OFF (Fast and Accurate Retrieval
on Fast Forward), que é um sistema de planejamento baseado em casos por busca
heurística. Este sistema de planejamento tem como característica o uso de planos
previamente armazenados na forma de casos na solução de um problema e o uso do
sistema FF (HOFFMANN; NEBEL, 2001), um planejador baseado em busca
heurística, como adaptador de casos. Para a definição das três etapas do sistema FAROFF - resgate, adaptação e armazenamento de casos - vários métodos foram criados e
uma nova política de manutenção de base de casos é proposta. Esta política de
manutenção de base de casos, chamada mínimo-prejuízo, permite escolher, de modo
a manter a qualidade da base de casos, quais casos podem ou não ser inseridos ou
excluídos.
Com os casos armazenados e estruturados em casos-footprint e RelatedSets,
conforme especificado em (SMYTH; MCKENNA, 1999), é possível usar o método
de resgate baseado em casos-footprint, chamado Footprint-based Retrieval (FbR)
(SMYTH; MCKENNA, 1999), que tem por objetivo diminuir o espaço de busca por
um caso similar.
No que tange a determinação da similaridade de um caso, uma nova regra de
similaridade, chamada ADG (Action Distance-Guided), é desenvolvida. Esta regra de
similaridade tem por característica ser mais precisa que as regras de similaridade
normalmente usadas nos sistemas de planejamento baseado em casos. Após
resgatado um caso, o sistema FAR-OFF completa o caso para que este se torne
solução de um problema e aplica uma nova técnica, chamada de SQUIRE (Solution
Quality Improvement by Replanning), para tentar melhorar a qualidade da solução
encontrada.
Com o uso de um semeador de base de casos, diversos testes em diferentes
domínios de planejamento mostram o bom desempenho do sistema FAR-OFF em
confronto com um dos mais rápidos sistemas de planejamento, o sistema
FF(HOFFMANN; NEBEL, 2001).

ABSTRACT
In this work a heuristic search case-based planning system, called FAR-OFF
(Fast and Accurate Retrieval on Fast Forward), is presented. This system uses
stored previous plans and the FF heuristic search planning system (HOFFMANN;
NEBEL, 2001) to find a solution to a new problem. For defining the three phases of
the FAR-OFF system - Retrieval, adaptation and storing - several methods are
developed and a new case-base maintenance policy is proposed. This policy, called
mínimo-prejuízo, allows the system choose which cases can be inserted into or
deleted from the case-base in order to keep its quality.
With many cases stored and structured in footprint-cases and RelatedSets, as
defined in (SMYTH; MCKENNA, 1999), it is possible to use the Footprint-based
Retrieval (FbR) (SMYTH; MCKENNA, 1999), that decrease the space of searching
for a similar case in a case-base.
For determining the similarity of a case to a new problem, a new similarity
rule, called ADG (Action Distance-Guided), is designed. This rule is more accurate
than the common case-based planners' similarity rules.
After the retrieval phase, the FAR-OFF system completes the retrieved case in
order to turn it a potential solution to a new problem. Then, it applies the SQUIRE
(Solution Quality Improvement by Replanning) in order to try to increase the quality
of the solution.
Together with a case-base seeding system, many experimental tests are
performed and show that the FAR-OFF system has a good performance in different
planning domains in confrontation with the FF system (HOFFMANN; NEBEL,
2001).
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1. Prefácio
Durante décadas, diversos sistemas de planejamento foram propostos com o
intuito de encontrar soluções automáticas para diferentes problemas (ALLEN et al,
1990). No entanto, somente ao final dos anos 90 do século passado, os sistemas de
planejamento começaram a obter resultados satisfatórios, com tempo computacional
menor do que os planejadores desenvolvidos até então. Estes novos planejadores,
denominados de planejadores por busca heurística, iniciaram uma nova era nas
pesquisas da área de planejamento. Os sistemas como o HSP (BONET; GEFFNER,
2001) e o FF (HOFFMANN; NEBEL, 2001) estabeleceram um novo paradigma em
planejamento.
Com este novo paradigma, as pesquisas passaram a se concentrar no
desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas de planejamento por busca
heurística. Uma forma de fazer isso é por meio do uso de antigas técnicas nos
planejadores por busca heurística e que podem aumentar sua eficiência.
Uma dessas técnicas é o uso de raciocínio baseado em casos (RBC), que tem
por característica utilizar soluções previamente realizadas e armazenadas na forma de
casos para ajudar na solução de um novo problema.
O primeiro sistema de planejamento a usar RBC foi o CHEF (HAMMOND,
1989), que definiu uma nova forma de planejamento, denominado planejamento
baseado em casos (PBC). Durante o fim dos anos 80 e início dos anos 90 do século
passado, diversos outros sistemas de PBC foram desenvolvidos(KAMBHAMPATI;
HENDLER, 1992) (HANKS; WELD, 1995) (VELOSO, 1994)., apresentando, em
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muitas aplicações, uma performance computacional melhor do que os planejadores
generativos, que são sistemas de planejamento que não utilizam técnicas de
raciocínio baseado em casos e constróem seus planos a partir do nada (‘from
scratch’).
Embora melhorias na eficiência do processamento computacional fossem
comprovadas na prática com os planejadores baseados em casos, no campo teórico a
complexidade de ambos os sistemas, do PBC e do planejamento generativo, é a
mesma para a análise do pior caso: NP-hard (NEBEL; KOEHLER, 1995). O
resultado teórico mostra que não há vantagem no uso de PBC em detrimento aos
sistemas generativos.
De fato, os planejadores baseados em casos desenvolvidos no passado, mais
precisamente até 1995, superavam em eficiência os antigos sistemas de planejamento
embora não fosse possível provar tal vantagem teoricamente (KAMBHAMPATI;
HENDLER, 1992) (HANKS; WELD, 1995) (VELOSO, 1994). No entanto, com o
aparecimento dos sistemas por busca heurística em 1995, os sistemas de
planejamento se tornaram rápidos e os sistemas de PBC passaram a não ter mais
vantagens no campo prático.
Para continuar obtendo vantagens sobre os atuais sistemas de planejamento por
busca heurística, os sistemas de PBC necessitariam que novas técnicas fossem
incorporadas, o que não aconteceu. Portanto, o surgimento de novos sistemas de PBC
se tornou raro na segunda metade dos anos 90.
Ao mesmo tempo que as pesquisas em PBC se tornavam raras, novos avanços
surgiam na área de RBC, como, por exemplo, técnicas de manutenção de base de
casos (MBC) e métodos de resgate de casos baseado em competência (SMYTH;
MCKENNA, 1999). Estes novos avanços, aliados aos avanços da busca heurística,
poderiam tornar um sistema de PBC tão eficiente, ou mais, quanto os atuais sistemas
de planejamento por busca heurística.

1.2. Proposta desta Tese
Esta tese tem por objetivo apresentar o desenvolvimento e a implementação de
um sistema de planejamento baseado em casos. Tal sistema possui como
características:
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• um planejador generativo baseado em busca heurística em sua composição;
• uma nova métrica de similaridade;
• uma nova política de manutenção de base de casos;
• um método de indexação baseada na competência dos casos armazenados; e
• uma nova técnica de redução que melhora a qualidade de planos.

1.3. Organização
Esta tese está dividida e organizada da seguinte forma:

CAPÍTULO 2: Neste capítulo é dada uma visão geral dos sistemas de planejamento
generativos e dos sistemas de planejamento baseado em casos, assim
como suas evoluções, técnicas e características gerais.

CAPÍTULO 3: É introduzida a Lógica de Transações como uma teoria formal para
descrição dos componentes de um sistema de planejamento. Para
tanto, prova-se a equivalência semântica da TR com planejamento e
traça um comparativo com as demais lógicas usualmente aplicadas
em planejamento.

CAPÍTULO 4: Neste capítulo é descrita a base de casos e sua estrutura. Sendo a
base de casos um componente importante em um sistema de PBC,
desenvolveu-se uma política de manutenção de base de casos,
apresentada e analisada em detalhes neste capítulo. Discute-se
também o uso da TR na base de casos.

CAPÍTULO 5: Neste capítulo introduz-se a etapa de resgate de casos, com ênfase na
definição de uma nova métrica de similaridade chamada de
Similaridade Guiada por Distância-Ação (ADG). A partir desta
métrica, define-se o método de busca, que é baseado no método
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conhecido por Footprint-based Retrieval (SMYTH; MCKENNA,
1999).

CAPÍTULO 6:

A etapa de adaptação é apresentada neste capítulo. A fase de
adaptação incorpora a definição de novas técnicas que diminuem o
tamanho de um plano final.

CAPÍTULO 7: Com todas as etapas definidas e apresentadas em detalhes, este
capítulo finalmente apresenta o sistema FAR-OFF, sua estrutura e sua
comparação com outros sistemas. Neste capítulo é ainda detalhado
um sistema semeador de base de casos, responsável pela criação de
base de casos genéricas para os experimentos do capítulo.

CAPÍTULO 8: Neste capítulo é apresentado uma discussão sobre a área de
planejamento baseado em casos, dos resultados do sistema FAR-OFF
e as considerações finais.

CAPÍTULO 9: Neste capítulo, os trabalhos futuros são apresentados, assim como os
novos caminhos abertos pelo sistema FAR-OFF e que podem ser
seguidos.
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CAPÍTULO 2

SISTEMAS DE PLANEJAMENTO

2.1. Evolução dos Sistemas de Planejamento
Planejamento de ações é uma área de pesquisa em Inteligência Artificial que se
originou a partir de trabalhos científicos que tentavam criar, principalmente com o
uso da lógica de primeira ordem, solucionadores gerais de problemas, como, por
exemplo, o GPS (General Problem Solver) (ERNST; NEWELL, 1969). O objetivo
de tais sistemas era encontrar, de forma automática, soluções para os mais diversos
problemas nos mais diferentes domínios.
Os primeiros esforços no desenvolvimento de sistemas de planejamento se
deram em processos formais, nos quais os planejadores eram tidos como métodos de
busca aplicados à provadores de teoremas, com o uso do cálculo situacional
(situation calculus) (GREEN, 1969) ou do cálculo de eventos (events calculus)
(KOWALSKI; SERGOT, 1996) . Somente no início da década de 70, com a
introdução do STRIPS (Stanford Research Institute Planning System) (FIKES;
NILSSON, 1971), as pesquisas em planejamento passaram a se concentrar no
desenvolvimento de sistemas computacionais focados em descrições de estado do
mundo.

2.1.1. Sistema STRIPS
O sistema STRIPS é o precursor dos atuais sistemas de planejamento. Este foi
o primeiro sistema a introduzir a noção de estado do mundo como um conjunto de
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predicados. Este conjunto de predicados nada mais é do um conjunto de predicados
instanciados que ditam as verdades do mundo real que pretende-se descrever.
Para clarear a definição de estados, considere, como exemplo, o seguinte
estado no domínio do mundo de blocos:

Estado
handempty
on(A,B)
ontable(B)
ontable(C)
clear(A)
clear(C)

que descreve a
seguinte situação

A
B

C

Fig. 1 – Exemplo de descrição de uma situação no mundo dos blocos por conjuntos de
predicados.

Os predicados, quando estão instanciados, i.e., sem variáveis livres, são
chamados de fatos. Deste modo, portanto, um estado é um conjunto de fatos que
descreve a situação em que se encontra o estado do mundo. No exemplo acima, estes
fatos descrevem que a mão do robô está vazia (handempty), que o bloco A está em
cima do bloco B (on(A,B)), que o topo do bloco A e do bloco C estão livres
(clear(A),clear(C)), e que os blocos B e C estão sobre a mesa (ontable(C),
ontable(B)). Os fatos que não estão no conjunto que representa o estado do mundo
são considerados falsos, ou seja, não existem naquele determinado estado do mundo.
Esta suposição é conhecida como suposição do mundo fechado (Closed-World
Assumption) (ETZIONI et al., 1994).
O STRIPS introduziu, além da noção de estados do mundo, a descrição de
operadores como transformadores do mundo, fazendo analogia ao ser humano que se
baseia em ações para mudar as características do mundo cotidiano a sua volta. Por
meio de um processo de busca, o sistema STRIPS procurava por uma sequência de
ações, que são operadores com variáveis instanciadas, que pudesse transformar o
estado do mundo inicial em um estado no qual o objetivo fosse satisfeito. Como se
não bastasse a originalidade no uso de operadores e estados, o STRIPS ainda
introduziu a idéia da decomposição do objetivo e a busca baseada em espaço-estado
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(state-space). Uma busca baseada em espaço-estado tem por característica um
processo de busca que percorre um grafo cujos nós e folhas são estados.
A busca tem por característica o uso da análise meios-fim (means-end
analisys) e a decomposição dispõe os predicados do objetivo – sub-objetivos - em
uma pilha para serem satisfeitos um a um. O processo de busca tenta encontrar um
estado no qual o sub-objetivo do topo da pilha possa ser satisfeito. Feito isso, o topo
da pilha é eliminado e o processo se repete para o próximo sub-objetivo da pilha.
Para poder transformar um estado em outro, o sistema STRIPS utiliza ações.
Estas ações possuem, além das precondições que verificam em quais estados eles
podem ser aplicados, listas de remoção e adição de predicados que caracterizam seus
efeitos e permitem transformar um estado em outro estado consistente. Por exemplo,
considere os seguintes operadores do domínio de blocos:

pickup(X) :
Precondição: ontable(X), clear(X), handempty
Lista Remoção: ontable(X), clear(X), handempty
Lista de adição: holding(X)

unstack(X,Y):
Precondição: handempty, clear(X), on(X,Y)
Lista de Remoção: handempty, clear(X), on(X,Y)
Lista de adição: holding(X), clear(Y)

Estes operadores, quando tem suas variáveis instanciadas, podem ser aplicados
em um estado. Ao se aplicar uma ação em algum estado, alguns predicados são
removidos (os indicados pela lista de remoção da ação) e outros são inseridos (os
indicados pela lista de adição). Uma ação só pode ser aplicada se sua precondição for
satisfeita no estado em que se pretende aplicá-la. Por exemplo, considere o estado da
figura 1 e a seguinte ação: unstack(A,B).
A ação unstack(A,B), conforme descrição acima, somente poderá ser aplicada
quando os fatos handempty, clear(A) e on(A,B), descritos na precondição, forem
verdadeiros no estado, i.e., a precondição garante que para a ação retirar o bloco A de
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cima do bloco B, o braço do robô deve estar vazio (handempty), não deve haver
nenhum bloco sobre o bloco A (clear(A)) e o bloco A deve estar em cima do bloco B
(on(A,B)). Satisfeita a precondição, a aplicação da ação retira os fatos handempty,
clear(A) e on(A,B), descritos na lista de remoção, do estado e insere os fatos
holding(A) e clear(B), descritos na lista de inserção, que especificam que o robô está
segurando o bloco A e o topo do bloco B está livre. A figura 2 abaixo mostra a nova
descrição de estado e a situação do mundo que ela descreve. Observe que a situação
e a descrição é exatamente aquela que se esperava após executar a ação que
desempilha o bloco A de cima do bloco B:
Estado
holding(A)
clear(B)
ontable(B)
ontable(C)
clear(C)

que descreve a
seguinte situação

A
B

C

Fig. 2 – Exemplo de descrição de uma situação no mundo dos blocos por conjuntos de
predicados.

Embora o sistema STRIPS fosse muito simples, sua contribuição foi de
extrema importância para o avanço da área de planejamento, principalmente pelo
fato de ter introduzido os modelos de estados do mundo com o uso da suposição de
mundo fechado.
Grande parte das características introduzidas pelo STRIPS, há mais de 30 anos,
ainda

podem ser encontradas em muitos sistemas de planejamento atuais. A

introdução de ações e estados pelo sistema STRIPS foi de extrema importância para
planejamento e para a IA em geral. Isto é evidenciado pelos avanços obtidos na subárea de IA denominada de Raciocínio sobre Ações e Transformações (Reasoning
about Actions and Change).
Entretanto, o STRIPS apresentava limitações. Uma delas é decorrente da
decomposição do objetivo. O STRIPS considerava a suposição de linearidade
(linearity assumption), ou seja, todos os sub-objetivos são independentes uns dos
outros. Entretanto, há interações de sub-objetivos que podem forçar que eles tenham
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que ser atingidos em uma certa ordem (weak interation), ou ainda, sub-objetivos que
devem ser satisfeitos juntos (Strong Interaction), conhecido também por “Anomalia
de Sussman” (SUSSMAN, 1974).
Tais interações são extremamente danosas ao sistema STRIPS e aos sistemas
lineares em geral, pois a suposição de linearidade pode, por vezes, impossibilitar o
sistema de achar uma solução para um problema de planejamento que contenha
interações entre os sub-objetivos.

2.1.2. Outros Sistemas de Planejamento
Diante das limitações do STRIPS e da existência de interação de sub-objetivos,
novos sistemas surgiram. Um deles foi o sistema NOAH (Nets Of Action
Hierarchies) (SACERDOTI, 1975), que introduziu técnicas que trabalhavam e
detectavam possíveis interações entre objetivos. O sistema NOAH foi um dos
primeiros a introduzir o planejamento hierárquico, por utilizar uma rede abstrata de
operadores, que hoje em dia é conhecida por HTN (Hierarchical Task Network). O
NOAH introduziu também o conceito de planejador não-linear (non-linear), que,
diferentemente do STRIPS, não considera os sub-objetivos independentes.
O conceito de linearidade ou não-linearidade de um sistema vem da suposição
de linearidade. Esta suposição considera que todos os sub-objetivos são
independentes uns dos outros. Assim, um sistema linear é aquele que adota a
suposição de linearidade e um sistema não-linear é aquele que, de alguma forma,
considera algum tipo de interação entre os sub-objetivos.
As vantagens do planejamento não-linear em relação aos lineares, como o
STRIPS, é que estes permitem detectar o problema da satisfação simultânea de dois
ou mais sub-objetivos que possuem relação ou interação entre si. O NOAH, por
exemplo, resolve interações entre sub-objetivos por meio de procedimentos
chamados de críticas.
Em 1977, Tate (1977) introduziu o sistema NONLIN, que era uma melhora do
sistema NOAH pela introdução de backtracking, um maior rigor no formalismo na
descrição de ações e introdução de operadores para modificar planos.
Uma outra técnica desenvolvida a época foi o planejamento em níveis de
abstrações, introduzido pelo ABSTRIPS (SACERDOTI, 1975). Embora tal sistema
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mantivesse a linearidade do sistema STRIPS, ele permite planejar hierarquicamente
em espaços abstratos, o que melhora sua performance de planejamento.
Há outras formas de diferenciação

e classificação dos sistemas de

planejamento, além da linearidade ou uso de hierarquia. Os sistemas podem divergir
pela forma como fazem a ordenação de ações em um plano ou pelo método de busca
empregado.

2.1.2.1.

Sistemas de ordem total e ordem parcial

Com relação a ordenação de ações, os sistemas podem ser classificados como
ordem total (Total Order) ou ordem parcial (Partial Order). O planejador de
ordem total, enquanto planeja, não altera o plano que já foi construído. Isto é, não
permite incluir ou retirar qualquer ação do plano que está sendo construído,
permitindo apenas que ações sejam incluídas no início ou no fim do plano. Os
planejadores de ordem parcial permitem, por sua vez, reordenar, inserir ou retirar
ações de planos. Isto porque planos não são formados por sequências de ações, mas
sim por um conjunto de passos (ações) e seus vínculos causais (causal links). Os
vínculos causais permitem aos sistemas de ordem parcial garantir que os subobjetivos já satisfeitos permaneçam satisfeitos durante o restante do planejamento e
do refinamento do plano parcial que está sendo construído.
A rigidez dos planejadores de ordem total, muitas vezes, os impedem de
encontrar soluções melhores ou mesmo de encontrar alguma solução para o problema
de planejamento.
O planejamento por ordem parcial, muitas vezes, é confundido com um
planejamento não-linear. A linearidade depende das interações entre os subobjetivos enquanto a ordem parcial se refere a ordenação das ações em um plano.
Um exemplo da diferença existente entre os dois conceitos é a característica
apresentada pelo sistema Prodigy (CARBONELL, 1992), que é um sistema linear e
de ordem parcial.
Na verdade, um planejador de ordem parcial usa o conceito de
comprometimento-mínimo (least commitment) que é o de não comprometer nada
até que seja realmente necessário tal comprometimento. Um planejamento de ordem
parcial nada mais é do que um sistema que adota o conceito de comprometimento-
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mínimo com relação ao tempo. Há ainda o comprometimento-mínimo com relação
a instanciação de variáveis i.e., manter as variáveis livres e sem instanciação até que
algum fato exija que tal instanciação seja feita, diminuindo assim o número de
backtrackings.

2.1.2.2.

Busca em espaço de estados e de planos

Um sistema pode ainda se diferenciar de outro por utilizar uma busca em
espaço-estado (state-space) ou em espaço-plano (plan-space). A diferença entre
ambas é que na busca em espaço-estado os nós e folhas da árvore de busca são
estados e os ramos são as possíveis ações. Já no espaço-plano, os nós e folhas são
formados por planos parciais e os ramos são procedimentos de refinamento desses
planos.
Como enfatizado em (PEREIRA, 2002), a grande vantagem em usar a busca
em espaço-plano está em usar, conjuntamente, um planejamento de ordem parcial.

2.1.2.3.

Planejamento regressivo e progressivo.

Outras técnicas ainda surgiram na mesma época dos sistemas NOAH e
NONLIN. Waldinger (1975) introduziu o conceito de planejamento regressivo. O
planejamento progressivo, conforme eram os planejadores até então, inicia-se pelo
estado inicial corrente, ou um plano vazio, e planeja em direção ao objetivo. Aplicase a este estado inicial completamente definido todas as ações cujas precondições
sejam satisfeitas. Já o planejamento regressivo introduzido por Waldinger (1975),
parte do objetivo, regredindo um estado através de cada ação, cuja lista de adição
contenha um ou mais fatos do objetivo ou do estado a regredir. Como o objetivo é
apenas uma descrição parcial de um estado, os demais estados da busca no processo
regressivo serão estados parciais que fazem parte de um conjunto de possíveis
estados completamente definidos.
Espera-se que, com o processo regressivo, a fator de ramificação da árvore de
busca seja menor que o progressivo, pois quanto mais fatos um estado tiver, mais
ações podem ser aplicadas a ele e, consequentemente, maior será o fator de
ramificação (PEREIRA, 2002).
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Sem dúvida, um planejador progressivo de ordem total possui um fator de
ramificação maior que um planejador regressivo de ordem parcial. Essas duas
combinações são as mais usadas nos diversos sistemas de planejamento existentes.
Entretanto, conforme Yang (1997), não há como dizer qual dos dois é mais eficiente.
Enquanto o fator de ramificação de um sistema progressivo por ordem total seja
grande, a profundidade da busca é limitada ao tamanho do plano final. Já o sistema
regressivo por ordem parcial, embora com um fator de ramificação limitado, pode
ter uma profundidade maior que o progressivo por ordem total. De fato, a
profundidade da busca do sistema regressivo por ordem parcial é P vezes maior,
onde P é o número máximo de precondições de um passo (step) do plano, segundo
Yang (1997).

2.1.3. Sistemas Clássicos de Planejamento
Todos estes sistemas são atualmente chamados de sistemas clássicos, pois,
segundo Wilkings (1988), tais sistemas foram a base da maioria das pesquisas em
planejamento. Um sistema, atualmente, é dito clássico, conforme (MCDERMOTT;
HENDLER, 1995), quando:
• Utiliza um estado estático para representação do mundo.
• Os efeitos das ação são previsíveis.
• As mudanças do mundo ocorrem apenas como resultado do efeito de uma ação
Mais detalhadamente, segundo definição em (YANG, 1997):

“Planejamento Clássico está preocupado principalmente com a geração
de planos que atingem um conjunto de objetivos pré-definidos em uma
situação na qual as condições relevantes no mundo exterior são
conhecidas e na qual o sucesso do plano não é afetado por qualquer
mudança nesse mundo exterior.” (Traduzido pelo autor).

A suposição de um mundo estático em que somente o agente de planejamento,
por meio dos efeitos claramente previsíveis de suas ações, modificam as
características do mundo, hoje em dia é conhecida como suposição-STRIPS.
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Portanto, um planejador que adote a suposição-STRIPS pode ser considerado um
sistema clássico de planejamento.
Pelas técnicas utilizadas e pelas idéias que resultavam em resultados práticos,
as pesquisas e os desenvolvimentos em planejamento se voltaram para sistemas que
não seguiam o conceito de sistemas clássicos.
Um exemplo de tais desenvolvimentos foi o sistema SIPE (WILKINGS, 1988).
O SIPE introduziu o conceito de Teoria Causal para atrelar o planejamento ao
contexto do mundo e do domínio a que estava submetido. O uso da Teoria Causal foi
a primeira tentativa de solucionar o problema estrutural (frame problem)
(SHANAHAM, 1997) de forma mais adequada do que a simples adoção da
suposição do mundo fechado. Isto foi feito por meio da determinação dos efeitos
dependentes e de contexto das ações.
O SIPE é um sistema de planejamento que incorpora, além da Teoria Causal,
diversas outras técnicas. As mais relevantes são: a capacidade de ser semi-reativo,
por meio da possibilidade de replanejamento e o aperfeiçoamento das técnicas de
junção de planos e ações paralelas. O SIPE, à época, se caracterizou como um dos
mais completos, e complexos, sistemas de planejamento.
No entanto, o desenvolvimento de todos os avanços e técnicas anteriormente
citados requeriam a solução de diversos outros problemas, que acabaram por
acarretar uma lentidão ao progresso da área. Tal lentidão, aliada à suposiçãoSTRIPS presente na maioria dos sistemas de planejamento, geraram diversas
críticas. A principal crítica se baseava na aplicação dos sistemas de planejamento
que, embora não fossem exclusivamente aplicados em robótica, tinham como sua
principal referência o ambiente de robôs. Estes sistemas consideravam a suposição
clássica de que somente o agente, no caso o robô, modificava seu meio de atuação.
A principal alegação contrária dos pesquisadores a esses sistemas era de que a
suposição clássica, na qual os sistemas de planejamento se baseavam, não eram
verificadas na prática e, portanto, tais sistemas não tinham nenhuma utilidade além
das simulações em laboratório.
Um dos principais críticos foi o pesquisador do MIT (Massachusetts Institute
of Technology – USA), R. Brooks (BROOKS, 1986). Ele, junto com uma equipe de
pesquisadores, desenvolveu sistemas altamente reativos do tipo estímulo-resposta.
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Estes sistemas não utilizavam representação do mundo e possuíam blocos de controle
que poderiam funcionar em paralelo conforme estímulos vindos do ambiente e
captados por diversos sensores. Estes sistemas estão no extremo oposto dos sistemas
de planejamento clássicos no que se refere o espectro do uso de reatividade na área
de planejamento.

2.1.4. Novos Sistemas de Planejamento
Estas críticas fizeram com que se mudassem os rumos da pesquisa na área de
planejamento, passando do desenvolvimento de simples sistemas de planejamento
dentro dos conceitos e suposições clássicas, para se concentrarem em técnicas de
planejamento reativo e no estudo aprofundado que permitisse melhor entendimento
do comportamento e características dos sistemas. Para tanto, as pesquisas passaram a
se concentrar em pontos mais específicos, permitindo assim que cada característica
pertinente aos sistemas de planejamento pudesse ser individualmente estudada e
aprofundada.
Em resposta às críticas de Brooks, evidenciou-se que planejamento não era só
caracterizado por robôs, embora estes fossem a parte central, mas também em
sistemas computacionais das mais diversas áreas, como a área financeira ou de
controle de processos (NASCIMENTO; YONEYAMA, 2000).
No que se referia a ambientes de robôs, o grande impulso foi dado pela
concentração em pesquisas que demonstravam a capacidade de se desenvolver
planejamento reativo. O foco era o de encontrar alternativas entre os dois extremos.
Um exemplo foi o desenvolvimento dos sistemas reativos interpretados, que embora
fossem reativos, possuíam um detalhado conhecimento do domínio, e podiam operar
dentro da faixa entre os dois extremos: os sistemas clássicos e os fortemente reativos.
Um exemplo de sistema reativo interpretado é o sistema PRS (Procedural Reasoning
System) (GEORGEFF et al., 1987).
Outro sistema importante foi o sistema TWEAK (CHAPMAN, 1987). Um
sistema de ordem parcial e não-hierárquico que introduziu o MTC (Modal Truth
Criterion), responsável por estabelecer condições necessárias e suficientes para
garantir que cada fato de um plano parcialmente ordenado seja verdadeiro em um
certo instante e, com isso, detectar, corretamente, quando um plano em ordem
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parcial está correto ou se precisa ainda ser refinado. De fato, a determinação da
corretude de um plano ordenado parcialmente era uma tarefa extremamente
ineficiente antes do surgimento do MTC. O uso do MTC permitiu o aprimoramento
do uso de vínculos causais e dos sistemas por ordem parcial em geral.
O TWEAK talvez seja um dos precursores dos sistemas modernos de ordemparcial. Sistemas como POP (Partial Order Planner) (BARRET; WELD, 1992) e
SNLP (Systematic Non-Linear Planning) (MCALLESTER; ROSEMBLITT, 1991)
são evoluções do sistema TWEAK (CHAPMAN, 1987), bem como o ABTWEAK
(YANG; TENENBERG, 1990), a versão hierárquica do TWEAK. A grande
diferença entre todos eles é, principalmente, a forma como é implementada a política
de proteção dos vínculos causais.
No que se refere ao estudo aprofundado dos componentes de planejamento, os
resultados também não demoraram a aparecer. O sistema TWEAK (CHAPMAN,
1987) mostrou que o tratamento de múltiplos objetivos poderia ser complexo
inclusive para problemas simples. Chapman (1987) provou que para a maioria dos
sistemas de planejamento, decidir se um plano é correto é NP-Hard. Pednault (1986),
por sua vez, apresentou uma correção de planos logicamente precisa baseada em uma
estrutura de representação geral que pudesse ser amplamente utilizada pelos sistemas
de planejamento. Pednault (1989) apresentou em seu outro trabalho uma extensão da
descrição de ações, chamada de ADL, que incorporava efeitos condicionais que, de
forma similar a Teoria Causal do SIPE, poderia trabalhar com efeitos dependentes de
contexto. Esses efeitos condicionais são, em sua maioria, descritos por instruções tais
como: When...do, if...then..else, forall, entre outras. Essas instruções, que fazem parte
da estrutura de uma ação condicional descrita em ADL, permitem uma maior
flexibilidade e poder de descrição dos efeitos de uma ação em domínios complexos.
Com isto, a área novamente se firmou como uma importante área de pesquisa
da Inteligência Artificial. Alguns anos após o Workshop de planejamento realizado
em 1986 (GEORGEFF; LANSKY, 1986), passou a ser realizada a cada biênio sua
própria conferência, conhecida como AIPS (Artificial Intelligence Planning Systems)
(HENDLER, 1992) (HAMMOND, 1994) (DRABBLE, 1996) (SIMMONS et al.,
1998) (CHIEN et al., 2000) (GHALLAB et al, 2002). A partir de 2000, passou a ser
chamada de Artificial Intelligence Planning and Scheduling e a partir de 2003 passa
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a ser anual, sob o nome ICAPS (International Conference on Automated Planning
and Schedulling).
A área de planejamento começou a avançar novamente e novas técnicas de
planejamento surgiram. Um exemplo deste avanço foi o surgimento do sistema HTN
(EROL et al., 1994), proveniente do sistema NOAH, que introduziu o conceito de
tarefas hierárquicas. O HTN é um planejador completo que permite operar com uma
rede de tarefas que discrimina, de forma hierárquica, as diversas tarefas do domínio
de aplicação. Esta decomposição de conhecimento embutido nas tarefas permite ao
sistema HTN uma maior facilidade na decomposição e na abstração hierárquica de
problemas, aumentando a rapidez de planejamento.
Outras áreas de pesquisa também influenciaram e guiaram avanços
significativos na área de planejamento. Um exemplo foi o uso de restrições nas
variáveis de cada predicado do domínio. Muito utilizado em áreas como visão
computacional e manutenção de crenças, a satisfação de restrições de variáveis,
conhecida como CSP (Constraint Satisfaction Problem), estendia as técnicas de
ordenação de passos utilizadas pelos sistemas mais antigos, como, por exemplo, a
técnica de comprometimento-mínimo (Least-Commitment).
Áreas como aprendizado (learning), multi-agentes, raciocínio sobre ações,
entre outras, foram usadas em planejamento, tanto no que se refere a constituição de
sistemas reativos, quanto a sistemas com aplicações nas mais diversas áreas da
Inteligência Artificial.
Uma área de IA que resultou em significativos avanços em planejamento, tanto
na performance computacional quanto na qualidade dos resultados, foi a área de
raciocínio baseado em casos, conhecida como RBC (Case-based Reasoning)
(KOLODNER, 1993). As técnicas de RBC em planejamento foram primeiramente
utilizadas pelo sistema CHEF (HAMMOND, 1989), que introduziu o conceito de
planejamento baseado em casos, chamado de PBC (Case-based planning). Os
planejadores que não eram baseados em casos passaram a ser chamados de
planejadores generativos, pois geravam os planos a partir do nada (‘from scratch’),
enquanto os planejadores baseado em casos utilizavam planos previamente
executados e armazenados em forma de casos na memória para ajudar na solução de
novos problemas.
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Este novo tipo de planejamento tinha uma performance computacional
sensivelmente melhor que a dos sistemas de planejamento generativos (VELOSO,
1994) (KAMBHAMPATI; HENDLER, 1991) (HANKS; WELD, 1995). No entanto,
tal melhoria na performance não podia ser comprovada teoricamente, pois, como
mostrado por Nebel; Koehler (1995), ambos os sistemas, tanto o generativo quando o
baseado em casos, para a solução do pior caso, são NP-hard.

2.1.5. Planejamento por Busca Heurística
Mesmo após tantos avanços, os sistemas de planejamento não conseguiam
solucionar muitos problemas simples em tempo computacional satisfatório. Surgiram
então os sistemas de planejamento que utilizavam outras técnicas e métodos de IA
que não as mesmas desenvolvidas e aplicadas durante anos na área de planejamento.
O pioneiro desses sistemas foi o GRAPHPLAN (BLUM; FURST, 1997), que gerava
um grafo onde era executado o planejamento. Este planejador era mais rápido que
qualquer outro sistema existente na época na maioria dos domínios de planejamento.
O sistema GRAPHPLAN é muito simples. Em linhas gerais, ele gera um grafo
relaxado formado por ações e fatos (predicados), a partir do estado inicial, ignorando
as listas de remoção de cada ação. O sistema GRAPHPLAN, então, determina as
relações entre os diversos predicados e ações do grafo, relações estas que passaram a
ser chamadas de mutex. Considerando os fatos que fazem parte do objetivo a ser
encontrado, o GRAPHPLAN encontra o plano solução resolvendo as diversas
inconsistências e conflitos gerados pelas relações no grafo.
As pesquisas na área de planejamento se voltaram, então, ao aperfeiçoamento
do GRAPHPLAN. No entanto as críticas à área ainda continuavam, vinda dos criadores
do sistema SATPlan (KAUTZ; SELMAN, 1996). Este sistema traduzia o problema
de planejamento em um problema de satisfabilidade, transformando cada ação em
um axioma de estado. Esta tradução permitia solucionar problemas de planejamento
como se fossem problemas de um sistema de satisfabilidade.
Kautz e Selman, criadores do SATPlan e de sua extensão BLACKBOX
(KAUTZ; SELMAN, 1999), previram que a área de planejamento iria se tornar
supérflua em pouco tempo, pois os avanços da área de satisfabilidade eram muito
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mais rápidos que a área de planejamento. Bastava, então, traduzir o problema de
planejamento e deixar que os sistemas de satisfabilidade solucionassem o problema.
Mas, do mesmo modo como aconteceu à época das críticas de Brooks, houve
uma nova mudança de rumo nas pesquisas e, com alguns aprimoramentos do sistema
GRAPHPLAN, foi possível encontrar um novo paradigma para área: o planejamento
baseado em busca heurística.
Este tipo de sistema de planejamento, iniciado com o GRAPHPLAN e depois
concretizado com o sistema HSP (BONET ; GEFFNER, 2001), baseia-se no uso de
heurística para guiar o processo de busca. Embora a idéia de uso de heurística nos
processos de busca seja dos primórdios da Inteligência Artificial, somente nos
últimos anos foi possível encontrar heurísticas capazes de estimar a distância entre o
estado inicial e o estado final de forma satisfatória. De fato, tais heurísticas somente
foram possíveis com as idéias e o grafo introduzido pelo sistema GRAPHPLAN.
Com os resultados obtidos pela busca heurística, as pesquisas em planejamento
passaram a se concentrar em encontrar uma forma de aplicar às diversas técnicas
desenvolvidas durante anos nos novos sistemas, ao invés de pesquisar de forma
isolada cada componente que envolve um sistema de planejamento como foi feito
durante os anos que antecederam o GRAPHPLAN.
Seguindo o paradigma de desenvolvimento de sistemas de planejamento por
busca heurística, o sistema FF (HOFFMAN; NEBEL, 2001), que incorpora técnicas
de ordenação e divisão de objetivos em sub-objetivos, se tornou o mais rápido
planejador da competição do AIPS’2000 (BACCHUS, 2000a). Na verdade, o sistema
FF desenvolveu uma heurística que, baseado no grafo gerado pelo GRAPHPLAN,
possibilita estimar a distância, em número de ações, entre o estado inicial e o estado
final.
De fato, o FF gera um grafo da mesma forma que o GRAPHPLAN. Entretanto, ao
invés de determinar as relações mutex entre as ações e os fatos, o sistema FF usa o
grafo para apenas obter a heurística que irá guiar o processo de busca para a solução.
Embora o sistema FF seja um planejador linear não-hierárquico de ordem
total e cujo planejamento é progressivo em uma busca no espaço-estado, ou seja,
todas as características do sistema STRIPS e que eram julgadas ultrapassadas, o FF
está, atualmente, entre os melhores e mais eficientes sistemas de planejamento,
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baseando-se em seus resultados na competição de planejamento de 2000 e 2002. Isto
se deve, além da heurística que guia a busca progressiva no espaço de estados de
forma extremamente eficiente, a outras duas heurísticas, helpful actions e added-goal
deletion (HOFFMANN; NEBEL, 2001), que impedem o aumento do fator de
ramificação da árvore característico dos planejadores progressivos por ordem total.
Embora, conforme já citado, o sistema FF tenha sido o melhor sistema de
planejamento na competição de 2000, ele não conseguiu repetir o feito em 2002,
embora tenha ficado entre os melhores,

pois o sistema não foi estendido para

manipular problemas com restrições temporais. Com isso, sistemas de planejamento
que podiam planejar com restrições temporais solucionaram mais problemas durante
a competição, conseguindo assim os melhores desempenhos. Este é o caso do
sistema LPG (GEREVINI; SERINA, 2002), que além de solucionar muitos
problemas de planejamento, inclusive os que consideravam restrições temporais,
também apresentou resultados eficientes em tempo e na qualidade das soluções,
merecendo o título de melhor planejador da competição de 2002.
O sistema LPG incorpora tanto as técnicas do GRAPHPLAN para determinação
do plano solução, quanto processos de busca heurística. O LPG cria o mesmo grafo
do sistema GRAPHPLAN, inclusive com as mesmas relações de mutex entre ações e
fatos. A grande diferença é que o sistema LPG utiliza diversas heurísticas para
solucionar as inconsistências e os conflitos e, assim, encontrar a solução do
problema.

2.1.6. Tendências do Planejamento por Busca Heurística.
Com tantos avanços na área de planejamento nos últimos anos, há uma nova e
forte tendência em focar as pesquisas em ambientes e domínios de aplicação real.
Para isto, há pesquisas que ligam planejamento com raciocínio numérico, restrições
temporais e até mesmo domínios com informações incompletas do mundo.
Dentro dessa nova tendência, diversas técnicas do passado, que tantos avanços
obtiveram à época, estão sendo novamente empregadas nos planejadores de busca
heurística. Como é o caso de técnicas de planejamento por ordem parcial e
comprometimento-mínimo.
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Porém, outras técnicas desenvolvidas no passado e aplicadas com sucesso em
planejamento, tais como Raciocínio Baseado em Casos, Tarefas Hierárquicas, entre
outras, ainda não foram analisadas no contexto do novo paradigma de planejamento
por busca heurística. Esse é ainda um estudo em aberto para futuros e novos sistemas
de planejamento. Esta tese, que tem por objetivo desenvolver e implementar um
planejador baseado em casos neste novo paradigma, visa preencher parte dessa
lacuna e avançar nos estudos de planejamento por busca heurística.

2.2. Planejamento Baseado em Casos
Diante de um objetivo, que para os planejadores do tipo espaço-estado é uma
parte do estado final desejado, denominado Df, o planejador irá procurar um plano a
partir do nada (‘from scratch’) que transforme o estado inicial em um estado final Dk,
onde Df ⊆ Dk. Este tipo de planejamento é chamado de planejamento generativo.
O planejador generativo sempre inicia seu plano a partir do nada, mesmo para
problemas que já tenham sido solucionados anteriormente. Uma forma de evitar que
o planejador execute um planejamento que já tenha sido realizado anteriormente é
por meio do uso de técnicas de raciocínio baseado em casos.
O raciocínio baseado em casos (RBC) caracteriza-se por armazenar soluções de
diversos problemas em forma de casos para posteriormente escolher um que possa
ajudar em alguma nova solução (KOLODNER, 1993). As inspirações para o RBC
foram obtidas pelos estudos do papel desempenhado pelas lembranças no raciocínio
humano, e, principalmente, por dois princípios da natureza: a regularidade do mundo,
i.e., problemas similares possuem soluções similares, e a tendência que os problemas
tem em se repetir. Esses dois princípios sugerem que soluções anteriormente
apresentadas podem ser úteis para a solução de novos problemas, pois estes
problemas tendem a ser semelhantes aos anteriores. Considerando válidos tais
princípios, RBC se torna uma efetiva e eficiente técnica de raciocínio.
Em linhas gerais, um sistema de RBC possui três etapas distintas: Resgate
(Retriever), Adaptação (Adaptation) e Armazenamento (Storing). Estas três etapas
são realizadas sequencialmente. Primeiramente o caso mais similar ao novo
problema a ser solucionado é resgatado da memória de casos. A similaridade de um
caso é medida por uma métrica de similaridade, que geralmente considera as
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Planejamento Baseado em Casos
Estado Inicial

Planejamento
Generativo

Objetivo

Plano solução :
Sequência de ações

Memória de Casos

Fase de Armazenamento

(Antigos Planos)

Caso Similar
Fase de Resgate

Fase de Adaptação

Fig. 3 – Este é um ciclo de um planejador baseado em casos. As setas indicam a sequência
de processos do planejador baseado em casos. A seta tracejada indica qual seria o caminho
do planejador generativo.

diferenças existentes entre o antigo e o novo problema. Depois, o caso é modificado
pela etapa de adaptação, que tenta adequá-lo à solução do novo problema. O novo
caso pode, então, ser armazenado na memória para uso futuro.
A definição de um sistema de planejamento seguindo estas etapas foi
introduzido pelo sistema CHEF (HAMMOND, 1989), e passou a ser conhecido
como sistema de planejamento baseado em casos (PBC). O sistema CHEF introduziu
técnicas importantes de RBC, como, por exemplo, a antecipação de falhas, que evita
que problemas encontrados anteriormente se repitam.
De forma genérica, um sistema de PBC, diante de um novo problema,
resgatará um ou vários casos similares da base de casos e então escolherá o mais
similar para solucionar, após adaptado, o novo problema (TONIDANDEL; RILLO,
2001c). A figura 3 apresenta esquematicamente um sistema de planejamento baseado
em casos.
A escolha do caso mais similar se faz pela criação de uma lista ordenada do
mais para o menos similar. Conforme já citado, isso é feito, na maioria dos sistemas,
por meio de uma métrica de similaridade.
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Entretanto, o problema de estabelecer uma métrica de similaridade apropriada
tem sido estudado há anos na área de raciocínio baseado em casos. Uma métrica de
similaridade pode variar consideravelmente entre mais ou menos dependente do
contexto. Em domínios complexos, a mesma torna-se incompleta (IHRIG;
KAMBHAMPATI, 1991), pois torna-se praticamente impossível que o sistema
contenha todas as informações necessárias para determinar se um caso é similar ou
não dentro de um certo grau de similaridade.
Outro grande desafio dos sistemas de PBC, além do estabelecimento da métrica
de similaridade, é determinar quais casos armazenar, pois uma base de casos muito
grande aumentará o custo de resgate. Pode-se, para facilitar a procura por casos na
base de casos, usar algum processo de indexação dos casos armazenados. Entretanto,
um dos grandes problemas no uso da indexação, apontada por Kettler (1995), é que
ela limita a busca e pode torná-la ineficiente para alguns tipos de consultas, que não
aquelas previamente determinadas pela indexação.
Outra forma é por meio da limitação do espaço de casos no qual a busca pelo
caso similar será realizada. Não é necessário diminuir o número de casos, mas sim
encontrar uma forma de fazer com que o processo de busca percorra e analise apenas
os casos que possuem uma certa similaridade ao problema a ser solucionado. Uma
abordagem interessante para este problema é feita por Smyth; McKenna (1999a).
Independente da forma como o processo de resgate por um caso similar irá
percorrer a base de casos, os diversos sistemas de planejamento baseado em casos
(PBC) podem ser divididos em duas categorias de sistemas: os somente-reuso e os
opcional-reuso. Sistemas de PBC opcional-reuso, segundo Kettler (1995), podem
gerar planos a partir do nada, como os planejadores generativos, e, opcionalmente,
reutilizar planos armazenados que foram previamente gerados. Estes incluem
sistemas como o PRIAR (KAMBHAMPATI; HENDLER, 1992), o SPA (HANKS;
WELD, 1995) e o PRODIGY/ANALOGY (VELOSO, 1994), que possuem
planejadores generativos em sua constituição (respectivamente NONLIN, SNLP e
NOLIMIT (VELOSO, 1994) ).
Por serem extensões de planejadores generativos e todos geralmente corretos e
completos, os sistemas de planejamento baseado em casos opcional-reuso são, em
sua maioria, corretos e completos.
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Sistemas de planejamento somente-reuso, ainda segundo Kettler (1995),
dependem somente do sucesso da etapa de resgate de casos, pois não possuem a
capacidade de gerar planos a partir do nada (“from scratch”) e ficam resgatando
vários sub-casos para montar um novo plano para a solução do problema. Neste se
incluem os sistemas como o CHEF (HAMMOND, 1989) e o CAPER (KETTLER,
1995).
A incapacidade de gerar planos a partir do nada acarreta aos sistemas
somente-reuso a impossibilidade de serem completos, pois, dado um problema a ser
alcançado, o sistema pode não encontrar um caso similar na sua base de casos e,
como a adaptação não possui conhecimento suficiente do domínio para gerar um
plano, este sistema pode deixar de encontrar uma possível solução.
Além da classificação de sistemas em somente-reuso e opcional-reuso, podese classificar os sistemas de planejamento baseado em casos quanto a outros
aspectos, como o uso de analogia transformacional e de analogia derivacional.
A analogia transformacional determina a diferença entre a solução resgatada
e a nova solução desejada, de forma a possibilitar a modificação do plano resgatado
por meio da remoção e inclusão de partes. Esta analogia é usada pela maioria dos
sistemas de RBC, inclusive os planejadores baseado em casos.
A analogia derivacional, segundo VELOSO (1994), é um método que utiliza
linhas de raciocínio resgatadas de soluções passadas para o novo problema. Ou seja,
na analogia derivacional armazena-se informações a respeito do processo usado
para encontrar a solução do problema, além do plano em questão.
Diversas outras características podem ser encontradas nos diferentes sistemas
de planejamento baseado em casos existentes. O sistema PRODIGY/ANALOGY,
por exemplo, introduziu o uso da analogia derivacional e o sistema PARIS
(BERGMANN; WILKE, 1995) baseou-se na abstração e no refinamento de planos
de modo que pudesse resgatar casos e aplicar operadores específicos nos diversos
níveis de abstração.
Outros sistemas ainda se destacam entre os diversos sistemas de PBC como,
por exemplo, o sistema CAPER (KETTLER, 1995), que utilizava-se de
processamento paralelo, e o sistema MRL (KOEHLER, 1996), que é um sistema de
PBC totalmente formalizado em lógica.
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No entanto, conforme já citado, embora os resultados apresentados pelos
sistemas de PBC fossem sensivelmente melhores e o processamento mais rápido que
os sistemas generativos, na análise de pior caso, ambos sistemas são NP-hard
(NEBEL; KOEHLER, 1995). A análise de pior caso leva em consideração que para
solucionar um problema no RBC é preciso resgatar um caso e modificá-lo. Tanto o
resgate, quanto a modificação feita na etapa de adaptação podem levar a resultados
piores, no que se refere a performance computacional, do que a solução encontrada a
partir do nada (“from scratch”). Ou seja, no campo teórico, não há vantagem no uso
de PBC em relação aos planejadores generativos.
Entretanto, no campo prático, diversos sistemas de planejamento baseado em
casos, como o PRODIGY/ANALOGY, SPA e outros, obtiveram êxito quanto
comparados aos sistemas generativos, tais como NOLIMIT e SNLP.
Estes sistemas de planejamento baseado em casos são, em geral, mais
eficientes quando comparados aos antigos sistemas de planejamento. Entende-se por
eficiente a capacidade de gerar soluções para os mais diversos problemas em um
tempo computacional pequeno, i.e., com bom desempenho computacional.
Entretanto, se comparados os antigos sistemas baseado em casos com os atuais
sistemas por busca heurística, tais sistemas não conseguem, para o grande espectro
de domínios e problemas de planejamento, nem ao menos igualar seu desempenho
computacional. Na verdade, sem a inclusão de novas técnicas, dificilmente os
sistemas de PBC poderão obter êxito diante os sistemas FF, HSP e LPG por
exemplo.
Entretanto, com diversos avanços na área de RBC, como redução do espaço de
busca de casos e manutenção da base de casos, entre outros, o uso de RBC em
planejamento passa a ser novamente um atrativo para superar os resultados obtidos
pelos sistemas generativos e fornecer eficiência aos planejadores por busca
heurística.
É exatamente neste contexto que o sistema de PBC proposto na tese se insere,
o de desenvolver um sistema capaz de ser computacionalmente eficiente. Para que tal
objetivo fosse alcançado, novas técnicas de manutenção de base de casos, novos
métodos eficientes de resgate de casos e uma nova e mais precisa regra de
similaridade foi incorporada a tal sistema.
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CAPÍTULO 3

LÓGICA DE TRANSAÇÕES

3.1. Introdução
Um sistema de planejamento, seja ele generativo ou baseado em casos,
necessita de uma formalização rigorosa, preferencialmente baseada em alguma teoria
lógica, para que se possa conhecer os limites e as características do sistema
desenvolvido. Somente com formalização é possível determinar a complexidade
teórica e o comportamento do sistema em situações que não foram previamente
testadas. Sabe-se, entretanto, que sistemas formalizados são difíceis de serem
implementados.
A Lógica de Transações, conhecida como TR, possui, além da equivalência
semântica com os componentes de um sistema de planejamento (TONIDANDEL;
RILLO, 1999), a mesma semântica após ser implementada em PROLOG (SANTOS,
1997), o que credencia a TR como uma lógica poderosa para uso em planejamento.
O uso da Lógica de Transações, além das características descritas acima,
permite uma clara e precisa descrição dos componentes de um sistema de
planejamento, permitindo o desenvolvimento de diversas técnicas, como mostrado
nas seções adiante.

3.2. Definições da Lógica de Transações (TR)
A Lógica de Transações (TR) (BONNER; KIFER, 1995) é uma lógica que especifica
formalmente atualizações de base de dados, caminhos de execução e procedimentos
de transições seqüenciais. A TR é uma extensão da lógica de primeira ordem com a
introdução de um novo operador chamado conjunção serial (⊗). Este operador
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representa uma transação, onde α ⊗ β significa: "primeiro execute α, e então
execute β".
Para descrever uma transação é considerada a seguinte notação: P,D0,...,Dn |=

φ, onde P é chamado de base de transações, que é um conjunto de fórmulas em TR,
assim como é φ. Cada Di é um conjunto de fórmulas de primeira ordem chamadas de
fatos. Intuitivamente, P é um conjunto de transações descritas em TR, φ é

a

invocação de algumas dessas transações e D0,...,Dn é a seqüência da base de
dados representando todos os estados da execução de φ. Por exemplo, executando a
transação φ, a base de dados vai do estado inicial D0 ao estado final Dn.
Em TR, um estado da base de dados é representado pelo Oráculo de Dados Od,
onde Od(i) é um mapeamento entre um identificador de estado i e um conjunto de
fórmulas de primeira ordem que representa a verdade sobre o estado da base de
dados. Para cada tipo de domínio da aplicação, pode-se especificar um tipo diferente
de Oráculo de Dados. Para esta tese será utilizado o Oráculo de Horn generalizado
(BONNER; KIFER, 1995), onde Od(i) é um conjunto de fórmulas de Horn
generalizadas, ou seja, são fórmulas Horn de primeira ordem que aceitam o uso do
operador negação. Outros Oráculos de Dados podem ser especificados, dependendo
da aplicação a que se propõe a lógica, sem a mudança de sua estrutura semântica.
A TR também trabalha com atualizações e com uma forma de especificar
transições elementares, i.e., transições que não podem ser decompostas em outras
transições menores, por meio do Oráculo de Transições, Ot, especificada fora da TR.
O Ot é uma função que mapea pares de estados da base de dados para um conjunto
de fórmulas atômicas de variáveis livres responsáveis pela mudança de um estado
para outro.
Nesta tese, transições elementares serão definidas por meio das fórmulas
atômicas ins(_) e del(_). Por exemplo: ins(c) e del(d) são formalmente executados: se
ins(c) ∈ Ot(D,D+{c})1 e del(d) ∈ Ot(D,D-{d}), então P,D,D+{c}, D+{c}-{d} |=
ins(c) ⊗ del(d), sendo <D,D+{c}, D+{c}-{d}> o caminho de execução.
Entretanto, se φ for somente uma consulta, ou seja, não modificar a base de
dados, não haverá caminho de execução e a representação se dará apenas pelo estado
1 Os operadores + e – representam, respectivamente, uma união e diferença de conjuntos.
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em que φ é verdadeiro: P,D |= φ. Uma consulta é descrita pelo predicado qry(_). Por
exemplo, considere o fato nochão que está presente no estado Dk. Então, P,Dk |=
qry(nochão).
Pode-se observar então que, dependendo do domínio da aplicação, é possível
definir vários tipos de Oráculos de Transições e de Dados. Pode-se estabelecer, por
exemplo, que certos predicados não sejam removidos da base de dados ou que outros
não possam ser inseridos. Isso demonstra que a TR pode ter uma aplicação
independente do domínio sem a mudança de sua estrutura formal, bastando para
tanto, a especificação do Oráculo de Transições e de Dados conveniente.
Uma transição, bem como uma consulta, são formalmente executadas em TR e
seguem o seguinte Lema extraído do artigo de Boner; Kifer (1995):

Lema 3.1 : Para qualquer Base de Transações P, qualquer seqüência de estados da
base de dados D0,...,Dn e quaisquer fórmulas de transações α e β, as seguintes
afirmações são verdades:
1. Se P, D0,...,Dn |= α e P,D0,...,Dn |= β então P,D0,...,Dn |= α∧β.
2. Se P, D0,...,Di |= α e P,Di,...,Dn |= β então P,D0,...,Dn |= α⊗β.
3. Se α←β está em P e P,D0,...,Dn |= β então P,D0,...,Dn |= α.
4. Se Ot(D0,D1) |=c α então P,D0,D1 |= α ; onde α é uma fórmula de primeira
ordem.
5. Se Od(D0) |=c α então P,D0 |=α; onde α é uma fórmula de primeira ordem.
Para executar formalmente transições e consultas, a TR possui uma teoria de
provas correta e completa. No entanto, a teoria de provas se utiliza apenas de uma
versão mais simplificada, chamada de serial-Horn, que mantém as semânticas
procedimental e declarativa, como na programação HORN clássica:

Definição 3.1 (Fórmulas serial-Horn) Objetivo serial é uma fórmula de transação da
forma b1⊗b2⊗...⊗bn onde cada bi é uma fórmula atômica e n>=0.
1. Um objetivo serial existente é uma fórmula de transação da forma (∃X)Φ, onde

Φ é um objetivo serial e X é uma lista de todas as variáveis livres em Φ.
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2. Uma regra serial-Horn é uma fórmula de transação da forma b←Φ, onde b é
uma fórmula atômica e Φ é um objetivo serial.
3. Uma Base de Transações serial-Horn é um conjunto finito de regras serialHorn.

São definidas também as condições serial-Horn (BONNER; KIFER, 1995):

Definição 3.2 (Condições serial-Horn) A Base de Transações P, o Oráculo de Dados
Od e a fórmula de transação (ou consulta) Q, satisfazem as condições serial-Horn
se:
• P é um conjunto de regras serial-Horn;
• Od é um oráculo de Horn generalizado;
• Q é um objetivo serial existente; e
• Od é independente de P, isto é, para qualquer estado da base de dados D,
nenhum predicado ocorre simultaneamente na cabeça da regra em P e no
corpo da regra de Od(D).

A teoria de provas para a versão serial-Horn é baseada em um sistema de inferência,
que retorna o unificador mais geral (m.g.u.) como resposta para as consultas e utiliza
somente o estado corrente da base de dados.
Nas regras de inferência abaixo descritas, Φ ⊗ rest significa que Φ é um
pedaço da conjunção serial que será considerada pelo sistema de inferência e rest é o
restante da conjunção:

Definição 3.3 (Sistema de Inferência) Se P é a Base de Transações, então o sistema
de inferência é o seguinte esquema de axiomas e regras de inferência, onde D e Di
são quaisquer identificadores de estado da base de dados:

AXIOMA : P,D ... |- ().
REGRAS DE INFERÊNCIA: Nas regras abaixo, σ é uma substituição, a e b são
fórmulas atômicas e Φ e rest são objetivos seriais.
1. Aplicando definição de transações:
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Suponha a←Φ uma regra em P e a e b unificam com o mgu σ, então
P,D...|- (∃)(Φ⊗rest)σ
P,D...|- (∃)(b⊗rest)
2. Consultando uma base de dados:
Se bσ e restσ não compartilham variáveis e Od(D) |=c (∃) bσ, então
P,D...|- (∃)restσ
P,D...|- (∃)(b⊗rest)]
3. Atualizações elementares
Se bσ e restσ não compartilham variáveis e Ot(D1,D2)|=c (∃)bσ, então
P,D2...|- (∃)restσ
P,D1...|- (∃)(b⊗rest)

Este sistema manipula sequentes, que são expressões da forma P,D...|- (∃)Φ.
Para as regras de inferência, a parte inferior só é deduzida se a parte superior for
deduzida. Já o axioma refere-se à transação vazia "( )", que sempre é verdade e não
altera a base de dados.
Devido à todas estas características formais, a semântica da TR, em sua versão
serial-Horn, se torna equivalente à semântica dos componentes de um sistema de
planejamento, como mostrado a seguir, demonstrando que a TR é uma lógica
apropriada para formalização de ações, estados e planos em planejamento.

3.3. Equivalência Semântica da Lógica de Transações
Para o uso da Lógica de Transações em planejamento, uma análise das
fórmulas em TR é necessária, com o intuito de promover uma aproximação
semântica entre a TR e os componentes de um sistema de planejamento, ou seja,
planos, estados e ações.
No entanto, além das definições e do lema apresentado na seção anterior, faz-se
necessário estabelecer as seguintes definições:
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Definição 3.4: Elem_ins(φ) é o conjunto de todos os elementos dos predicados ins(_)
existentes em uma fórmula φ em TR.
Definição 3.5: Elem_del(φ) é o conjunto de todos os elementos dos predicados del(_)
existentes em uma fórmula φ em TR.
Com as definições 3.4 e 3.5 é possível estabelecer conjuntos com os elementos dos
predicados ins(_) e del(_) de uma fórmula em TR. Por exemplo:

φ = del(a) ⊗ ins(b) ⊗ del(c) ⊗ ins(d) ⊗ ins(e).
Assim, Elem_del(φ) = {a, c} e Elem_ins(φ)={b, d, e}.
Definição 3.6: Uma fórmula φ em TR, tal que
P,D0... |= φ é dita independente se e somente se:
1. Elem_del(φ) ∩ Elem_ins(φ) = {};
2. Elem_del(φ) ⊆ D0;
3. Elem_ins(φ) ∩ D0 = {}.
A definição 3.6 descreve uma fórmula em TR dita independente. Isso quer
dizer que todos os elementos removidos pelos predicados del(_) não podem ser
inseridos por predicados ins(_) na mesma fórmula e vice-versa. Para ser
independente, uma fórmula ainda deve possuir somente predicados del(_) cujos
elementos já pertençam ao estado inicial da base de dados D0 e possuir somente
predicados ins(_) cujos elementos não pertençam a D0.
A limitação de uma fórmula ser independente é necessária para as definições e
teoremas seguintes. Assim, com a teoria da TR descrita anteriormente e a definição
3.6, pode-se estabelecer, conforme Tonidandel (1999), o seguinte teorema:
Teorema 3.1: Sendo uma fórmula independente ψ em TR tal que P,D0...Dn |= ψ,
então pode-se afirmar que Dn = D0 + Elem_ins(ψ) - Elem_del(ψ).
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Com o teorema anterior, pode-se definir uma função de diferença de conjuntos que
servirá para estabelecer o que muda de uma base de dados para outra em TR.

Definição 3.7: Sendo X e Y conjunto de elementos, define-se uma função de
diferença como sendo Diff(X,Y) = X – ( X ∩ Y).
Com o uso dos conjuntos de elementos formados por cada base de dados de
um caminho em TR, pode-se instituir, conforme Tonidandel (1999) o seguinte
teorema:
Teorema 3.2: Sendo ψ uma fórmula independente em TR tal que P,D0..Dn |= ψ, as
seguintes afirmações são verdades:
1. Diff(D0,Dn) = Elem_del(ψ)
2. Diff(Dn,D0) = Elem_ins(ψ)
Assim, sendo ψ uma fórmula independente, pode-se determinar pela função
diferença quais são os elementos inseridos e quais são os elementos retirados pela
fórmula, analisando somente o estado inicial da base de dados (D0) e o estado final
(Dn). Para uma análise das fórmulas da TR, é possível fazer a seguinte definição:

Definição 3.8 (Função Consulta-Estado) Um função Consulta-Estado de uma
fórmula ψ em TR, descrita como ∆ (ψ), é definida como uma função que retorna o
conjunto de todos os elementos dos predicados qry(_) presentes em ψ.
Desta forma, pode-se verificar que:
Teorema 3.3: Se ψ for uma fórmula em TR tal que P,D |= ψ , então as seguintes
afirmações são verdades:
1. P, ∆(ψ) |= ψ
2. Se P,D |= ψ então ∆(ψ) ⊆ Od(D).
Prova:
1. P, ∆(ψ) |= ψ
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Provando a afirmação por contradição:
Primeiro, sendo ∆(ψ) um conjunto, pode-se considerar que uma base de dados D
seja igual a ∆(ψ). Assim, suponha então que, P, D |≠ ψ; isso quer dizer que pelo
menos um predicado qry(xi) de ψ não satisfaz, ou seja, xi ∉ D. Mas se xi não
pertence a D = ∆(ψ) e xi é um elemento de um predicado qry(_) de ψ, contraria-se a
definição da função Consulta-Estado. Portanto, P, ∆(ψ) |= ψ .
2. Se P,D |= ψ então ∆(ψ) ⊆ Od(D).
Sendo P,D |= ψ, pela teoria da TR, Od(D) é um conjunto que deve conter todos os
elementos, no mínimo, das consultas de ψ para que a afirmação seja verdade. Sendo

∆(ψ) por definição todos os elementos das consultas de ψ, pode-se afirmar então
que: ∆(ψ)⊆Od(D).
A definição da função Consulta-Estado é importante para o estudo teórico das
consultas em uma base de dados que será detalhado mais adiante.
Para aplicar a TR em planejamento é necessário um estudo da possibilidade
que a lógica oferece em descrever ações e planos. Embora a Lógica de Transações já
tenha sido aplicada na formalização de ações (SANTOS, 1996) e (SANTOS, RILLO,
1997), não houve a preocupação em estudar a equivalência semântica, que é
indispensável tanto para verificar a viabilidade da aplicação da TR em planejamento,
quanto para definir a forma de modelar-se os estados, as ações e os planos dentro da
estrutura formal da lógica.
Sendo assim, primeiramente é preciso estabelecer uma semântica genérica para
os componentes dos sistemas de planejamento. Uma instância de problema de
planejamento, de modo genérico, pode ser caracterizada pela seguinte tripla:

ψP = <S0, G, Ac>
onde S0 é o estado inicial, G é o objetivo e Ac é o conjunto de ações do domínio.
Na tentativa de modelar os componentes de um sistema de planejamento, podese fazer as seguintes considerações: que opere com suposição de mundo fechado
(Closed-World Assumption), que possua operadores STRIPS (FIKES; NILSSON,
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1971) e que trabalhe em ambientes estáticos aonde somente o agente pode
transformá-lo (suposição STRIPS).
Essas considerações são baseadas na semântica do sistema STRIPS
(LIFSCHITZ, 1987) e foram escolhidas por serem simples e estarem presentes em
muitos sistemas de planejamento, tanto nos chamados clássicos, quanto nos atuais.
Dado um problema de planejamento ψP, os sistemas de planejamento, em sua
grande maioria, procuram encontrar automaticamente uma seqüência de ações que
transforme o estado inicial S0 em um estado final Sn de forma que o objetivo G seja
satisfeito.
Um estado S, baseado no modelo de estados STRIPS, é composto por um
conjunto de fatos que representa a verdade do mundo naquele instante.
Analogamente, o objetivo G também é um conjunto de fatos que representa a
verdade que se deseja obter ao final do planejamento. A maioria dos sistemas com
operadores STRIPS, por sua vez, modifica o estado por meio de inserções e
remoções de fatos, de forma a encontrar um estado no qual G esteja contido.
Pode-se modelar os componentes de um sistema de planejamento em teoria de
conjuntos, a seguir:

Definição 3.9: (Componentes de um sistema de planejamento): Os componentes
podem ser definidos como:
1. Um estado (W) de planejamento é representado por um conjunto de fatos que
identificam todos os elementos que são verdades do mundo. Onde cada w ∈ W é
chamado de fato.
2. Uma ação em planejamento, com o modelo de operador STRIPS, possui:
• Pré-condição (PRE): um conjunto de fatos que determinam quando a ação
pode ser aplicada em um certo estado W.
• Lista de remoções (DL) (“delete list”): um conjunto de fatos que serão
eliminados do Estado W.
• Lista de inserções (IL) (“insert list”): um conjunto de fatos que serão
adicionados ao Estado W.
• Pós-condição (POS): um conjunto de fatos que determinam as verdades do
mundo que foram adicionadas após a ação ser aplicada
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3. Um plano em planejamento é caracterizado como sendo uma seqüência de
ações.

Com a definição anterior, pode-se estabelecer que o estado inicial S0 será
representado por W0 e o estado final Sn será representado por Wn. Assim, para
modelar a semântica de cada componente:

Definição 3.10 (Semântica de uma ação) Uma ação é definida como sendo um
conjunto α tal que α = PRE +DL + IL + POS. Assim, o comportamento de uma
ação dar-se-á na seguinte forma: se PRE ⊆ W0, então Wn = W0 - DL + IL e POS ⊆
Wn.

A definição 3.10 diz que a pré-condição (PRE) de uma ação deve ser
satisfeita pelo estado inicial (W0) para que esta possa ser aplicada, ou seja, os
elementos de PRE devem pertencer ao conjunto W0, e, ao ser aplicada, a ação altera o
conjunto W0 formando Wn por meio de uma operação de conjunto Wn= W0-DL+IL.
Após isso, a ação só torna-se verdadeira se os efeitos esperados representados por
POS estiverem presentes em Wn.

Definição 3.11 (Semântica de um plano) Um plano é definido como sendo uma
união seqüencial de ações, representado por δ = α1 , α2 , ... , αn e que apresenta o
seguinte comportamento:
PRE1 ⊆ W0, tem-se W1 = W0 - DL1 + IL1 e POS1 ⊆ W1 para α1 ;
PRE2 ⊆ W1, tem-se W2 = W1 - DL2 + IL2 e POS2 ⊆ W2 para α2 ;
...
PREn ⊆ Wn-1, tem-se Wn = Wn-1 - DLn + ILn e POSn ⊆ Wn para αn ;
De tal forma que que o resultado final do plano (Wn) satisfaça G, ou seja, G ⊆ Wn.
A definição 3.11 garante a seqüência de ações que caracterizam um plano,
onde o estado final de uma ação é o estado inicial da próxima. A definição garante
ainda a correção do plano, pois este deve ser tal que G ⊆ Wn.
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Definida a semântica de estados do mundo, de ações e de planos, que são os
componentes de um sistema de planejamento genérico, pode-se mostrar então a
equivalência existente entre os componentes de um sistema de planejamento
modelado em teoria de conjuntos e a Lógica de Transações, mas antes é preciso
definir igualdade entre conjuntos:

Definição 3.12.: (Igualdade Semântica entre Conjuntos) Um conjunto C1 é igual a
outro conjunto C2, se e somente se, cada elemento xi ∈ C1 para i=1...n, existir uma
correspondência semântica de um-para-um com cada elemento de C2, ou seja,
existindo uma função de C1 em C2, existe também a função inversa de C2 em C1 da
seguinte forma: Se f: C1→ C2 e f-1: C2 → C1, então C1=C2.
Ou seja, o conjunto C1 possui n elementos que semanticamente equivalem aos
n elementos de C2. Considere para tanto que dizer que um elemento de um conjunto
A é semanticamente equivalente a um elemento do conjunto B, é afirmar que existe
uma função onde o elemento do conjunto B é imagem do elemento do conjunto A e
que existe a função inversa onde o elemento do conjunto A é imagem do elemento do
conjunto B.
Para estabelecer uma equivalência entre a semântica da TR e a semântica de
um estado em planejamento, considera-se, por simplicidade, o Oráculo Relacional,
que define a base de dados como um conjunto de fórmulas atômicas sem variáveis
livres de primeira ordem, onde, semanticamente, Od(D)=D.
Assim, a TR possui um conjunto de fatos definido por D e que pode ser usado
e definido como sendo o conjunto de fatos W em planejamento. Isso só será possível
se existir uma relação semântica de um para um entre os fatos em W e os fatos em D.
Teorema 3.4 (Equivalência entre Estados) Se para cada fato fi ∈ W existir um e
somente um fato li ∈ D tal que ∀i, fi possui a mesma semântica de li, então W=D.
Prova: Sendo que para cada fi ∈ W existe um e somente um li ∈ D tal que ∀i, fi
possui a mesma semântica de li, estabelece-se pela definição 3.12: W=D.
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Provada a equivalência entre estados, passa-se para a análise da equivalência
entre ações definidas em TR e em planejamento.
Em TR, uma fórmula Horn-serial pode possuir consultas e atualizações na base
de dados D. Pelo Teorema 3.2, o conjunto de elementos dos predicados ins(_) e dos
predicados del(_) representam o conjunto de mudanças realizadas no estado D0 para
alcançar o estado Dn, em um caminho Π = <D0...Dn>, desde que a fórmula Hornserial responsável por tais mudanças seja independente.
Uma ação possui exatamente a característica de uma fórmula independente em
TR. Por ser elementar deve transformar o mínimo possível o estado a que está sendo
aplicado, ou seja, nenhum elemento a ser inserido será removido pela própria ação.
Seus efeitos também devem ser elementares, pois só poderão remover os elementos
que já pertençam ao estado inicial e inserir somente aqueles que não estejam
presentes.
Desta forma, pode-se escrever para uma fórmula independente φ a seguinte
estrutura: φ ← PreQry ⊗ Upd ⊗ PosQry , tal que P,D0 ... Dn |= φ. Onde PreQry e
PosQry são conjuntos de consultas à base de dados e Upd é uma fórmula em TR que
contém em sua composição somente predicados em concordância com o Oráculo de
Transições.
Lema 3.2 : Para uma fórmula independente φ em TR com a seguinte estrutura: φ ←
PreQry ⊗ Upd ⊗ PosQry , tal que P,D0...Dn|= φ; as seguintes afirmações são
verdades:
1. P,D0 |= PreQry
2. Dn = D0 + Elem_ins (φ) - Elem_del (φ)
3. P,Dn |= PosQry
Prova:
1. Sendo PreQry um conjunto de consultas à base de dados da TR, então pelo Lema
3.1 P,D0 |= PreQry.
2. Diretamente pelo Teorema 3.1
Sendo PosQry um conjunto de consultas à base de dados da TR, então pelo Lema 3.1
P,Dn |= PreQry.
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A partir do lema anterior, o Teorema abaixo pode ser provado:
Teorema 3.5 (Equivalência de ações): Sendo φ uma fórmula Horn-serial
independente com a seguinte estrutura: φ ← PreQry ⊗ Upd ⊗ PosQry; e α uma
igualdade entre conjuntos ∆(PreQry) = PRE,

ação em planejamento, se pela

Elem_ins(φ) = IL, Elem_del = DL e ∆(PosQry) = POS , então φ e α são
semanticamente equivalentes.
Prova:
A prova será feita em três etapas:
1. P,D0 |= PreQry

Ù PRE ⊆ W

0

Ù Wn = W + IL - DL

2. Dn = D0 + Elem_ins (φ) - Elem_del (φ)
3. P,Dn |= PosQry

0

Ù POS ⊆ Wn

Prova para P,D0 |= PreQry

Ù PRE ⊆ W

0

1. P,D0 |= PreQry
2. ∆(PreQry) ⊆ Od(D0)

pelo Teorema 3.3

3. ∆(PreQry) ⊆ D0

Oráculo Relacional Od(D0) = D0

4. D0 = W0

pelo Teorema 3.4

5. PRE = ∆(PreQry)

por hipótese

6. PRE ⊆ W0

por 4 e 5

Prova para Dn = D0 + Elem_ins (φ) - Elem_del (φ)
1. Dn = D0 + Elem_ins (φ) - Elem_del (φ)
2. D0 = W0

pelo Teorema 3.4

3. Dn = Wn

pelo Teorema 3.4

4. Elem_ins (φ) = IL

por hipótese

5. Elem_del (φ) = DL

por hipótese

6. Wn = W0+ IL – DL

por 1,2,3,4 e 5

Ù Wn = W + IL - DL
0
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Prova para P,Dn |= PosQry

Ù POS ⊆ Wn

1. P,Dn |= PosQry
2. ∆(PosQry) ⊆ Od(Dn)

pelo Teorema 3.3

3. ∆(PosQry) ⊆ Dn

Oráculo Relacional Od(D0) = D0

4. Dn = Wn

pelo Teorema 3.4

5. POS = ∆(PosQry)

por hipótese

6. POS ⊆ Wn

por 4 e 5

Mas, pela definição 3.10,
1. PRE ⊆ W0
2. Wn = W0 + IL - DL
3. POS ⊆ Wn
É uma ação α em planejamento.

Com a prova da equivalência semântica entre ações da TR e de um sistema de
planejamento clássico, a prova de equivalência de planos se torna factível.
Definindo uma fórmula Horn-serial λ com a seguinte estrutura: λ ← φ1 ⊗ φ2

⊗ ... ⊗ φn. Pelo Lema 3.1, se
P,D0 .... Dn |= λ então, tem-se:
P,D0 ... D1 |= φ1
P,D1 ... D2 |= φ2
...
P,Dn-1 ... Dn |= φn
Para uma fórmula λ não se pode utilizar o Teorema 3.2 pelo fato da condição
de independência não estar garantida. Isso ocorre pois uma fórmula φ pode remover
ou inserir um elemento que já foi inserido ou removido por outra fórmula φ anterior.
Assim, a equivalência deve ser comprovada para cada fórmula φ presente em λ.
Como descrito anteriormente, se uma fórmula φ é equivalente a uma ação α, então
pode-se afirmar que:

39

Teorema 3.6 (Equivalência entre Planos) Se para cada φi de λ, φi seja equivalente à

αi, então λ é equivalente à δ.
Prova:
Se φi é equivalente à αi, então para cada φi pode-se escrever, pelo Teorema 3.5

Ù PRE ⊆ W , W = W - DL + IL e POS ⊆ W para α ;
P,D ... D |= φ Ù PRE ⊆ W , W = W - DL + IL e POS ⊆ W para α ;
P,D -1 ... D |= φ Ù PREn ⊆ W , W = W - DL + IL e POS ⊆ W para α

P,D0 ... D1 |= φ1
1

2

2

1

0

1

0

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

...

n

n

n

n-1

n

n-1

n

n

n

n

.

Mas, pela definição 3.11
PRE1 ⊆ W0, tem-se W1 = W0 - DL1 + IL1 e POS1 ⊆ W1 para α1 ;
PRE2 ⊆ W1, tem-se W2 = W1 - DL2 + IL2 e POS2 ⊆ W2 para α2 ;
...

PREn ⊆ Wn-1, tem-se Wn = Wn-1 - DLn + ILn e POSn ⊆ Wn para αn .
É igual a um plano δ em planejamento.

Q

3.4. Uso da TR em planejamento
Além da análise teórica da equivalência semântica entre a TR e os
componentes

de

um

sistema

de

planejamento

(TONIDANDEL,

1999)

(TONIDANDEL; RILLO, 1999), há diversos trabalhos que utilizam a TR em
planejamento e que comprovam seu poder de representação (TONIDANDEL;
RILLO, 1998) (TONIDANDEL; RILLO, 2000) (TONIDANDEL; RILLO, 2001d)
(SANTOS; RILLO, 1997).
Sendo a TR, portanto, uma lógica apropriada para planejamento, pode-se
definir os componentes de um sistema de planejamento em sua estrutura semântica.
Considerando L uma linguagem definida em versão Horn-serial da TR, tem-se:

Definição 3.13 (Estado) : O estado D é um conjunto finito de predicados de primeira
ordem e é representado em TR como uma base de dados. Cada d ∈ D é denominado
de fato.
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handempty
on(A,B)
ontable(C)
ontable(B)
clear(A)
clear(C)

A
B

C

holding(A)
ontable(C)
ontable(B)
clear(B)
clear(C)

(a)

A
B

C

(b)

Fig. 4 - Dois exemplos de estados no domínio do mundo dos blocos.

Dois exemplos de estados são apresentados na Figura 4. Os estados podem
ser modificados por ações, as quais podem ser definidas como:
Definição 3.14 (Ações) Considerando Ac ⊆ L como um conjunto de definições de
ações, cada α, α ∈ Ac, possui a seguinte estrutura:

α

Å pre(α) ⊗ delete(α) ⊗ add(α)

onde:
• pre(α) é uma fórmula TR que é composta por predicados qry(_) que
representam as precondições da ação α.
• delete(α) é uma lista de remoção que representa todos os fatos que não serão
verdade após a execução da ação α, i.e., que serão removidos da base de
dados.
• add(α) é uma lista de adição que representa todos os fatos que serão verdade
após a execução da ação α, i.e., que serão inseridos na base de dados.
O resultado da execução de uma ação é um estado atualizado D’ gerado após a
remoção e inserção de predicados em D conforme, respectivamente, as listas de
remoção e adição.
Para manter a equivalência com a definição genérica de uma ação
independente, deve-se incluir todos os predicados que serão removidos pela lista de
remoção na precondição da ação e garantir que durante a execução da ação a lista de
adição será efetivamente inserida, sem a necessidade de satisfazer a pós-condição.
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Deste modo, uma ação somente pode ser executada a partir de algum estado D
se, e somente se, pre(α) ⊆ D. Por exemplo, considere a seguinte ação do domínio do
mundo de blocos:

unstack (x,y)

Å qry(handempty(x)) ⊗ qry(clear(x)) ⊗ qry(on(x,y)) ⊗ del(clear(x)) ⊗
del(handempty) ⊗ del(on(x,y)) ⊗ ins(holding(x)) ⊗ ins(clear(y)).

que significa retirar o bloco x de cima do bloco y. É possível observar que:
•

pre(unstack(x,y)) = qry(handempty(x)) ⊗ qry(clear(x)) ⊗ qry(on(x,y)).

•

delete(unstack(x,y)) = del(clear(x)) ⊗ del(handempty) ⊗ del(on(x,y)).

•

add(unstack(x,y)) = ins(holding(x)) ⊗ ins(clear(y)).
Considere agora um estado D0 como o estado descrito na Figura 1a e o estado

Df como o estado descrito na Figura 1b. Assim, unstack(A,B) pode ser satisfeito em
TR como:
P, D0...Df |= unstack(A,B)

onde P é o conjunto de ações Ac e <D0...Df> é o caminho de estados gerado pela
aplicação dos predicados del e ins contidos na fórmula unstack(A,B).
Com as definições de ações e estados é possível, seguindo (SANTOS; RILLO,
1997) e (TONIDANDEL, 1999), definir planos com o uso da Lógica de Transações:
Definição 3.15:(Plano) Um plano δ = α1⊗ ...⊗ αn é uma fórmula TR, onde αi∈ Ac;
1≤ i ≤ n.
Um plano pode ser vazio, i.e., sem ação em sua composição, e ser denotado por δ0. É
exatamente um plano δ ou um plano δ0 que o planejador deve encontrar como
resposta a um objetivo proposto. Em substituição ao plano retornado pelo planejador,
será utilizado uma instância plan:
Definição 3.16:(Instância plan) A instância plan pode ser um plano δ ou um plano
vazio δ0.
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A instância plan definida servirá para apontar ao planejador onde deve ser
feito o planejamento. A instância plan é utilizada na definição do objetivo como a
seguir:

Definição 3.17: (Objetivo) Um objetivo é uma fórmula TR com a seguinte
composição:
Obj: plan ⊗ Df
onde Df é um conjunto de consultas que representam as características do estado
final desejado.

Desta forma, dado um objetivo, o planejador deve encontrar um plano que irá
substituir a instância plan de modo que haja um caminho de estados entre o estado
inicial D0 e o estado final Dk, tal que Df ⊆ Dk.

3.5. Comparação da TR com outras lógicas
Além das características semânticas, a escolha da Lógica de Transações como a
linguagem formal a ser utilizada deu-se também por um estudo comparativo da TR
com outras lógicas aplicadas à planejamento e à raciocínio sobre ações.
Existem diversas lógicas desenvolvidas e aplicadas especialmente na
formalização de ações e seus efeitos. Algumas dessas lógicas são usadas no
desenvolvimento de planejadores dedutivos (GREEN, 1969) (KOEHLER, 1996), que
são planejadores que constróem provas construtivas baseadas em diversos axiomas e
regras de inferência, com o intuito de construir especificações formais de planos,
como um provador de teoremas.
No entanto, a abordagem que se pretende desenvolver nesta tese difere dos
planejadores dedutivos. A lógica de transações (TR) será utilizada apenas como uma
linguagem formal para descrição de ações, planos, estados e casos. A grande
diferença com os planejadores dedutivos será que, ao invés de procurar em um
espaço de busca de provas formais como estes fazem, o sistema proposto utilizará
busca no espaço de estados possíveis e, dentro da estrutura formal da TR, construirá
planos formalmente corretos. A construção do plano não utilizará, portanto, as regras
de inferência da TR para construir provas formais de que um plano existe e é
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possível de ser encontrado. Estas regras apenas servirão como estrutura de validação
do plano. Isto é possível pois sempre haverá um caminho de provas formais para
validação do plano, embora este caminho não seja conhecido a priori pelo
planejador. Entretanto, foge do escopo deste trabalho provar a dedução formal de um
plano que, portanto, ficará para trabalhos futuros.
A escolha da TR como linguagem formal para descrever os componentes de
um sistema de planejamento possui diversas razões. Uma vem da equivalência
semântica entre a TR, em sua versão serial-Horn, e os componentes de um sistema de
planejamento. Outras razões decorrem das diversas falhas dos demais formalismos
existentes para descrever de forma satisfatória planos, ações, casos, estados e
diversos procedimentos de um sistema de planejamento baseado em casos (PBC).
O cálculo situacional (situation calculus) (MCCARTHY; HAYES, 1981) é o
mais usado dentre todas as linguagens lógicas aplicadas à raciocínio sobre ações. No
entanto, seu grande problema na aplicação em planejamento é que este não trata o
estado como um conjunto de fatos, ou melhor, como uma base de dados. Embora seja
uma teoria lógica útil para a descrição de ações e seus efeitos, esta não é boa para
descrição de planos e transição de estados. Por exemplo, em cálculo situacional,
descrever uma sequência de ações tal como: coloque um livro sobre a mesa e depois
coloque mais dois livros, resulta em um estado final diferente do estado final gerado
pela sequência: colocar dois livros e depois um. Em planejamento, o estado final de
ambas as sequências é o mesmo: três livros sobre a mesa; o que contradiz a
semântica do cálculo situacional
O cálculo de eventos (event calculus), em sua versão mais simplificada
(KOWALSKI; SERGOT, 1986), por ser também uma metodologia que codifica
ações em lógica de primeira ordem, possui o mesmo problema que o cálculo
situacional. A vantagem do cálculo de eventos é que este considera e enfatiza
eventos em intervalos de tempo, em detrimento das situações usadas pelo cálculo
situacional, o que seria próximo da sequência de estados descrito na TR. No entanto,
como apontado por Bonner; Kifer (1998), o grande problema no cálculo de eventos,
em sua versão simplificada, e também mais usual, é que este não considera o estado
corrente de uma base de dados. No cálculo de eventos, as ações e seus efeitos são do
tipo somente escrita (write-only), i.e., descreve sequências de estados somente
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apenas a partir do ponto inicial, descrito pelos predicados initially. Isto significa que
não é possível continuar a sequência a partir de um estado intermediário. Em TR, não
há diferença entre um possível estado inicial e um estado intermediário, ambos são
conjuntos de fatos, i.e., uma base de dados.
A lógica temporal (Temporal Logic – TL) (BACCHUS; KABANZA, 2000b)
também é utilizada em raciocínio sobre ações. A TL define uma sequência de
estados, mas não possui uma definição formal de atualização de estados, nem
tampouco define estado como sendo um conjunto de fatos, como uma base de dados.
Deste modo, os estados podem ser vistos apenas como intervalos de tempo. A TL,
assim como as demais lógicas de primeira ordem, por não possuírem uma definição
formal de estados em forma de banco de dados, nem ao menos a definição de
atualizações e transições entre estados, herda os mesmos problemas do situation e do
event calculi no que tange a formalização teórica dos componentes de um sistema de
planejamento.
O TLPlan (BACCHUS; KABANZA, 2000b) é um exemplo de sistema de
planejamento que utiliza a lógica temporal. No entanto, como enfatizado pelos
autores, a lógica temporal é usada apenas para expressar o conhecimento que será
aplicado ao controle de busca do algoritmo, enquanto a descrição de ações, planos e
estados são feitos sem uma formalização rigorosa.
A lógica LLP (Logical Language for Planning) (KOEHLER, 1996) é uma
lógica modal temporal que muito se aproxima da TR. O operador ‘;’ (chop) tem o
mesma semântica sequencial para estados que o operador ‘⊗’ em TR. A diferença
fundamental é que a TR possui regras, chamadas de sequents, para operar com
atualizações nos estados, enquanto na LLP isso é feito por um predicado que foi
definido para tal fim: ex(_). Este predicado tem como significado a execução do seu
elemento, definido como sendo um termo-comando, e que denota a execução de uma
ação.
O modelo da LLP, assim como da TR, é fundamentado em um caminho de
estados. Entretanto, a mudança de estados é tratada formalmente em TR, enquanto a
LLP somente especifica o predicado ex(_) como exposto acima. Neste sentido, a TR
possui um tratamento mais bem definido sobre as atualizações dos estados do que a
LLP.
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A LLP possui certas vantagens sobre a TR. Uma delas é a possibilidade do uso
de estruturas de programação tal como if..then e while..do. Estas estruturas são
definidas sintaticamente e semanticamente no modelo da lógica. Outra vantagem é o
uso dos operadores modais

(always), Ο (next) e ◊ (sometimes), que a TR não trata.

No entanto, vale ressaltar que tais vantagens da LLP sobre a TR não
representam, necessariamente,

vantagens na

formalização

de sistemas de

planejamento. Isto porque, ainda que sem tais operadores, a TR possui sua
equivalência semântica com os componentes de um sistema de planejamento clássico
(TONIDANDEL; RILLO, 1999), como visto na seção 3.3.
Todas as lógicas analisadas e apresentadas acima são utilizadas em raciocínio
sobre ações e em planejamento. Planejadores como o MRL (KOEHLER, 1996) e o
TLPlan (BACCHUS; KABANZA, 2000b), por exemplo, utilizam as lógicas LLP e
TL, respectivamente, em seus sistemas.
É por essas razões e, principalmente, pela equivalência semântica entre TR e os
componentes de um sistema de planejamento, que a TR foi escolhida como a teoria
lógica a ser utilizada no sistema de planejamento baseado em casos desenvolvido
nesta tese.
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CAPÍTULO 4

BASE DE CASOS

4.1. Introdução
Conforme já citado, os sistemas de planejamento baseado em casos utilizam
planos realizados anteriormente para auxiliar na solução de novos problemas. Para
isto, faz-se necessária a utilização de uma memória de casos armazenados, ou
simplesmente, base de casos.
A estrutura, disposição e a qualidade dos casos armazenados na base de casos
influenciam na performance do sistema. Cada caso deve possuir informações
suficientes para permitir determinar se o caso pode ou não ser uma solução para um
novo problema. Do mesmo modo, a disposição e a relação dos casos na base de
dados influencia a busca por um caso que possa ser a solução.
Deste modo, nas seções a seguir serão apresentados os detalhes referentes a
base de casos utilizada pelo sistema FAR-OFF, que será definido mais adiante
(Capítulo 7). Será apresentada também uma nova técnica de manutenção de base de
casos, que permitirá aumentar a eficiência do sistema pela estruturação e escolha dos
melhores casos armazenados.

4.2. Estrutura da Base de Casos
Um caso, para um sistema de PBC, é um plano realizado anteriormente e
armazenado para uso futuro. É preciso, então, definir a estrutura de um caso para
armazenamento:
Definição 4.1 : (Caso) Um caso η é uma fórmula TR, que segue a seguinte estrutura:

η = Wi ⊗ α1 ⊗ .... ⊗ αn ⊗ Wf
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onde:
• αi ⊆ Ac; 1 ≤ i ≤ n, seqüência de ações definidas pelo planejador para
satisfazer um objetivo proposto;
• Wi é um conjunto de consultas em TR que representam a precondição do caso.
• Wf é um conjunto de consultas em TR que representam a pós-condição do
caso.

Intuitivamente, Wi é um conjunto de consultas para os fatos que devem,
necessariamente, estar no estado inicial para permitir a execução do plano. Em outras
palavras, Wi é a precondição de um plano, de modo análogo a uma precondição de
uma ação. O conjunto Wi é idêntico ao conjunto gerado pelo processo foot-printing
do sistema PRODIGY/ANALOGY (VELOSO, 1994), quando todos os fatos do estado
final são considerados no processo.
O Wi pode ser dividido em dois sub-conjuntos importantes: Wip e Wid. O
Wip é o conjunto de fatos (consultas em TR) que devem estar no estado inicial mas
não serão removidos pelo plano. Por outro lado, Wid é o conjunto de fatos que serão
removidos pelo plano e que, portanto, também devem estar no estado inicial. Ambos
são mutualmente exclusivos, i.e., Wip ∩ Wid = ∅ e Wi = Wip ∪ Wid.
Já o Wf é o conjunto de consultas que representam os fatos que serão
inseridos e que estarão, necessariamente, presentes no estado final após a execução
do plano.
A obtenção do Wi e do Wf de um plano é um processo simples. Criam-se dois
conjuntos vazios, Ci e Cf. Para cada ação do plano, começando pela primeira ação,
pega-se os fatos da precondição e procede-se a seguinte análise: Se o fato estiver no
conjunto Cf, retire-o do conjunto, senão, coloque-o em Ci sem repetição. Depois
pega-se os fatos da lista de inserções da ação e analisa-se: Se o fato estiver em Ci,
retire-o, senão, insira-o em Cf sem repetição. Ao final de todas as ações, o conjunto
Ci se torna o conjunto Wi e o conjunto Cf é exatamente o conjunto Wf.
A separação do Wi em Wip e Wid pode ser feita observando para cada fato se,
ao ser inserido em Ci, este também faz parte da lista de remoção da ação ou não. Se
fizer, este fará parte de Wid, se não, fará parte de Wip.
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Cada plano gerado pelo planejador pode ser armazenado com as
características do estado inicial a que foi aplicado e do estado final que solucionou o
objetivo ao qual foi proposto. Basta para isso determinar o Wi e o Wf a partir do
plano e transformá-lo em um caso.
Cada caso pode ser resgatado, adaptado e utilizado como uma solução para um
novo problema. No entanto, dependendo da capacidade de adaptação do sistema de
planejamento baseado em casos, um caso soluciona apenas um conjunto de
problemas de um domínio específico. Esse conjunto de problemas é denominado de
competência de um caso.

4.2.1. Competência de casos
A competência, ou cobertura, é o conjunto de problemas que um caso ou uma
base de casos pode solucionar (SMYTH; MCKENNA, 2001) (SMYTH; KEANE,
1995). Uma definição parecida também é fornecida por (ZHU; YANG, 1999) que
reforça a importância de determinar a competência considerando os custos de
adaptação.
A solução de um problema em um sistema de RBC é obtida a partir de um
caso resgatado e que possa ser adaptado para tal fim. Considerando essa premissa, é
possível definir os casos que são solução de problemas em um sistema de RBC:

Definição 4.2 (Solução de problemas) Dado o conjunto de todos os casos C e todos
os problemas T de um domínio, um caso c ∈ C é dito solucionador de um problema t

∈ T, descrito por Solves(c,t), se este caso puder ser resgatado e adaptado para se
tornar solução do problema t.

Definida a solução de problemas, é possível definir competência. Para a
definição de competência serão usadas a definição de conjunto cobertura
CoverageSet(c ∈ C) = {t ∈ T| Solves(c,t)} de (SMYTH; MCKENNA, 1999a) e a
definição da fórmula de vizinhança N(x) de (ZHU; YANG, 1999). Para esta tese será
considerado o conjunto vizinhança N(x) igual ao conjunto CoverageSet(c∈ C), onde
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x e c são o mesmo caso de um mesmo conjunto de casos C e para um mesmo
problema t do conjunto T de problemas.

Definição 4.3: (Conjunto Vizinhança) Um conjunto de problemas que podem ser
solucionados por um caso c ∈ C é dado pelo conjunto vizinhança N(c) = Solves(c,t).
De forma análoga, o conjunto vizinhança para um conjunto de casos X ∈ C é dado
por N(X) =

 N ( x) .

x∈ X

Considerando um conjunto M ⊆ C de casos armazenados na base de casos,
pode-se estabelecer a seguinte definição para a competência de um conjunto de casos
X⊆ M:
Definição 4.4 (Competência) A competência de um conjunto de casos X ⊆ M, é
dada por Competence(X) = | N(X) |.

Dada a definição acima, é possível definir a competência que dois casos, ou dois
conjuntos de casos X e Y, compartilham em uma base de casos:

Definição 4.5 (Compartilhamento de Competência): Dado dois conjuntos
vizinhanças de um conjunto de casos X e Y, o compartilhamento de casos é dado por
Compartilha(X,Y) = {t ∈ T | N(X)∩N(Y)}.

A competência compartilhada é o conjunto de problemas que ambos os
conjuntos de casos X e Y podem solucionar.
De modo contrário, é possível definir, seguindo (SMYTH; MCKENNA,
1999a), o conjunto de casos que solucionam um problema. A este conjunto é dado o
nome de Conjunto de Alcançabilidade (Reachability Set):

Definição 4.6 (Alcançabilidade) Um conjunto de alcançabilidade é dado por
ReachabilitySet (t ∈ T) = { c ∈ C | t ∈ N(c)}
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Pela definição de competência, é possível criar diversos métodos e técnicas de
redução e manutenção de base de casos. Na verdade, a estrutura de armazenamento
dos casos na base de casos influencia a eficiência de todo e qualquer sistema baseado
em casos. Isso ocorre, principalmente, quando tal estrutura permite que o sistema
olhe e busque por um caso similar apenas entre um sub-conjunto de casos que
possam ser, realmente, solução do problema. Isto evita que o sistema faça uma busca
por todos os casos da base de casos.
Uma das estruturas mais utilizadas em RBC para a base de casos é a
indexação. Tal indexação, muitas vezes implementadas como ponteiros para casos,
identifica, baseado em algumas características, quais casos se encaixam como
possível solução de um problema.
Na verdade, conforme ressaltado por Kolodner em (LEAKE, 1996), o uso de
índices como ponteiros é apenas uma forma de tentar solucionar o problema da
indexação de uma base de casos. Essa forma, embora possa funcionar em muitas
aplicações, não é útil quando o sistema necessita de encontrar um caso que possui
uma certa característica que não está explicitada nos índices. Aliás, esse é o principal
argumento contra os índices como ponteiros, como Kettler (1995), que utiliza tal
argumento para justificar o uso de processamento paralelo em seu sistema de
Planejamento Baseado em Casos.
Embora haja a idéia errada de que índices e ponteiros são a mesma coisa,
estes realmente não são. Segundo Kolodner (LEAKE, 1996), um índice deve conter
informações que informem ao sistema quando um caso é útil ou não, e os ponteiros
são apenas uma forma de fazer isso. Na verdade, o problema da indexação é um
problema de acessibilidade, de como acessar corretamente a base de casos, e pode ser
feita de outras maneiras do que apenas por meio de algumas características
embutidas em ponteiros.
Para isso, a indexação deve conter a essência dos casos, i.e., seu
comportamento perante os problemas de um domínio de aplicação. Entretanto, o
grande problema é como predizer tal comportamento.
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4.2.2. Casos-footprint
A maioria dos métodos de indexação já utilizados são dependentes do domínio
de aplicação. Ou conseguem, de algum modo, extrair o comportamento dos casos por
meio de regras muito específicas do domínio, ou produzem índices como ponteiros
por meio das características relevantes do domínio.
Para desenvolver um método de indexação que possa extrair o comportamento
dos casos armazenados na solução de problemas, alguma relação entre os casos deve
ser determinada. Essa relação deve permitir detectar o comportamento relativo de
cada caso para os demais casos armazenados.
Uma maneira de fazer isso é por meio do cálculo da competência de cada
caso. Entretanto, tal competência não é calculada com base nos problemas a serem
resolvidos, mas sim com base nos próprios casos armazenados, que formam uma boa
amostra dos problemas de um determinado domínio. Tal suposição é conhecida
como suposição de representatividade (representativeness assumption) (SMYTH;
MCKENNA 2001).
Essa suposição faz-se necessária pois não há, ou ainda não se conhece, outra
forma de estimar ou prever, eficientemente, os diversos problemas que um sistema
de planejamento baseado em casos terá que resolver. Até porque, em domínios
complexos, não se tem conhecimento de todos os possíveis problemas existentes.
A forma mais simples e eficiente de se prever o comportamento de um caso é,
sem dúvida alguma, considerar os problemas já conhecidos pelo sistema. Tais
problemas estão implicitamente representados por suas respectivas soluções
armazenadas na forma de casos. Com a suposição de representatividade, permite-se
criar uma estimativa do comportamento de cada caso perante os problemas
conhecidos, i.e., perante os demais casos armazenados.
A relação entre os casos armazenados pode ser obtida por meio do cálculo da
competência. Com a suposição de representatividade, a competência de um caso,
baseando-se na definição 4.3 e 4.4, é dado por:
Definição 4.7: CoverageSetR(c) = {c’∈ C| Solves(c,c’)}; onde Solves(c,c’) significa
que um caso c pode solucionar o caso c’.
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Um método de indexação, baseado em competência, é o método proposto por
Smyth; McKenna (1999b). Este método utiliza um conjunto menor de casos de uma
base de casos cuja competência é a mesma de toda a base de casos. Os casos desse
conjunto são chamados de casos-footprint.
Cada um dos casos-footprint possui um conjunto de outros casos da base de
casos que estão próximos a ele chamado de RelatedSet. A união dos casos-footprint
com os casos pertencentes às RelatedSets formam toda a base de casos original, i.e, a
composição de todos os casos sem a estruturação em casos-footprint e RelatedSets.
Para encontrar os casos-footprint e as RelatedSets, os autores (SMYTH;
MCKENNA, 1999b) utilizam um processo que se utiliza da definição de
CoverageSet na suposição de representatividade (definição 4.7) para definir a
competência de cada caso, e determina também a Alcançabilidade de cada caso:

Definição

4.8:

(Alcançabilidade

na

Suposição

de

Representatividade)

ReachabilitySetR(c) = {c’∈ C | Solves(c’,c)}
A definição de Alcançabilidade é simétrica à definição de competência.
Enquanto na definição de competência cria-se um conjunto de casos que um certo
caso c soluciona, na Alcançabilidade é formado um conjunto de casos que são
solucionados por um certo caso c.
De acordo com o artigo de Smyth; McKenna (1999b), o processo para
determinação dos casos-footprint considera uma medida de Competência relativa,
chamada RelativeCoverage. A definição de RelativeCoverage de um caso c, de
acordo com Smyth; McKenna (1999b), é dada por:
RelativeCoverage(c) = Σ
c’∈ CoverageSetR(c)

1
|ReachabilitySetR(c’)|

Com a medida de RelativeCoverage de cada um dos casos armazenados em
uma base de casos, todos os casos são ordenados em uma pilha por ordem
decrescente à medida de RelativeCoverage. Usando o algoritmo CNN (Condensed
Nearest Neighborhood), escolhe-se, pela ordem, os casos que formarão os casos-
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footprint. Em linha gerais, o algoritmo escolhe o primeiro caso para ser um casofootprint e marca como falso todos os outros casos na pilha que fazem parte de sua
competência. O processo se repete, escolhendo o próximo caso da pilha que não
esteja marcado como falso. O processo continua até todos os casos da pilha serem
falsos ou casos-footprint.
Determinados os casos-footprint, a determinação dos seus respectivos
conjuntos RelatedSet passa a ser trivial. Por definição, o RelatedSet de um caso é
dado por:

Definição 4.9 (RelatedSet) O RelatedSet de um caso c é dado pela união de seu
conjunto competência e seu conjunto Alcançabilidade, i.e., RelatedSet(c) =
CoverageSet(c) ∪ ReachabilitySet(c).
Outros algoritmos além do CNN foram investigados em um artigo mais recente
(SMYTH; MCKENNA, 2001). Entretanto, será considerado nesta tese apenas o
processo de determinação dos casos-footprint pelo algoritmo CNN.
Assim, a base de casos possui uma estrutura tal que, além dos casos
armazenados, um a um, com as características incluídas em Wi e Wf, possui também
informações sobre quais os casos são footprint e quais casos fazem parte de seus
RelatedSets. Com todas essas informações, a estrutura da base de casos pode ser
caracterizada como na figura 5.
Essa estrutura permite, conforme será visto mais adiante, o sistema de resgate
focar sua busca por um caso similar em um conjunto específico de casos
armazenados. Isto será feito, conforme apresentado no próximo capítulo, por um
processo de resgate chamado de footprint-based Retrieval (SMYTH; MCKENNA,
1999b) e com o uso de uma nova regra de similaridade para a determinação das
competências dos casos armazenados.
Entretanto, de nada adianta ter uma base de casos estruturada mas que possui
um número muito grande de casos ou diversos casos redundantes, pois tal base de
casos não permitirá um processo de resgate eficiente. Na verdade, a eficiência de um
sistema de RBC está diretamente ligada à qualidade dos casos armazenados e, por
isso, um processo de manutenção da base de casos é algo extremamente necessário.
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Casos Armazenados
Casos-footprint
RelatedSet
dos
casos-footprint

Fig. 5 – Representação da estrutura da base de casos usada pelo sistema FAR-OFF

4.3. Manutenção de Base de Casos
A importância da manutenção da base de casos tem crescido nos últimos anos.
Isto pois uma base de casos com poucos, mas qualificados, casos é essencial para
prover eficiência aos sistemas baseados em casos. Trabalhos recentes têm mostrado
que a performance de um sistema de RBC é afetada pela competência – “o espectro
de problemas que podem ser solucionados com sucesso” (SMYTH; MCKENNA,
1999a) – e pela eficiência – “custo computacional para solucionar os problemas”
(SMYTH; MCKENNA, 1999a) – de uma base de casos.
Faz-se necessário, portanto, controlar e manipular corretamente a qualidade e a
quantidade de casos na base de casos. O desafio principal é ter uma base de casos
com alta qualidade, i.e., ter o menor número de casos possível e manter a capacidade
de solucionar o maior número possível de problemas.
Para tanto, diversos métodos e políticas de manutenção de base de casos foram
propostos. Alguns se preocupam em preservar a competência da base de casos,
outros são baseados em técnicas que estimam eficiência e utilidade dos casos
armazenados.
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Do mesmo modo que não controlar o número de casos em uma base de casos
pode comprometer a performance de um sistema de RBC, o espaço de memória
disponível para armazenamento de casos também pode comprometer o aumento de
eficiência. Isto se dá devido ao fato de muitos sistemas de RBC, como os sistemas de
planejamento baseado em casos, possuírem casos de diversos tamanhos e ocuparem
diferentes quantidades de memória. Deve-se, portanto, controlar o espaço de
memória armazenado para que a base de casos não esgote sua possibilidade de
armazenar outros casos que porventura possam ser importantes. O problema do
armazenamento de casos em uma memória limitada ou cheia é chamado de problema
do espaço-armazenamento (storage-space problem) (TONIDANDEL; RILLO,
2001b).
Nos últimos anos, uma grande preocupação tem sido dispensada em técnicas de
manutenção de base de casos. A razão para tanta preocupação vem do desejo de
aumentar a performance dos sistemas de RBC. Uma excelente definição para CBM
(Case-Base Maintenance) é dada por (LEAKE; WILSON, 1998):

“Uma manutenção de base de casos implementa políticas para revisar a
organização e o conteúdo de uma base de casos de modo a facilitar raciocínios
futuros de um particular conjunto de objetivos de performance.” (Traduzido pelo
autor).

Esta definição mostra que a manutenção de base de casos se preocupa,
principalmente, com a performance de um sistema de RBC. Entre os diversos fatores
que podem afetar a performance de um sistema de RBC, dois se destacam
significativamente: A competência da base de casos e a eficiência da etapa de resgate
de casos. Isto pois ambos estão diretamente ligados com a organização e o conteúdo
da base de casos. De fato, quanto maior a competência, maior a quantidade de
problemas que a base de casos pode solucionar. Em compensação, quanto mais casos
a base de casos tiver, menor será a eficiência do processo de resgate de casos. O
principal desafio da manutenção de uma base de casos é encontrar uma política que
preserve alta a competência da base de casos com o mínimo de casos possível.
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Diante deste desafio, diversas técnicas e políticas de manutenção propõem-se a
reduzir o tamanho da base de casos e manter, ao mesmo tempo, sua capacidade de
solucionar problemas.
Diferentes estratégias tem sido e vêm sendo desenvolvidas. Uma dessas
estratégias é a remoção seletiva (selective deletion), que remove casos de acordo
com uma política de remoção de casos. Isto pode ser feito por meio de técnicas
envolvendo a utilidade de cada caso (MINTON, 1990) (MARKOVICH; SCOTT,
1988) ou envolvendo a competência geral de uma base de casos (SMYTH; KEANE,
1995). A primeira política de remoção de casos baseado em competência foi
introduzida por Smyth; Keane (1995) por meio da classificação dos casos
armazenados em diferentes tipos conforme suas competências.
Outra estratégia de manutenção é a utilização seletiva (selective utilization),
que escolhe um subconjunto da base de casos que estará disponível para o processo
de resgate (SMYTH; MCKENNA, 1999a) (ZHU; YANG, 1999).

.

Os métodos e políticas aplicadas em cada estratégia podem variar. As mais
comuns são as baseadas em competência (SMYTH; MCKENNA, 1999a) (ZHU;
YANG, 1999), mas é possível encontrar diferentes abordagens como as baseadas em
utilidade (MINTON, 1990) (MARKOVICH; SCOTT, 1988) e as baseadas em
esforço de adaptação (LEAKE; WILSON, 2000).
Dentre todas as abordagens, as que obtém melhores resultados tanto na
preservação da competência quanto na eficiência computacional são as políticas
baseadas em utilização seletiva. Um método interessante de utilização seletiva é o
RC-CNN (SMYTH; MCKENNA, 1999a), que constrói uma base de casos compacta
preservando sua competência. Este método é baseado no algoritmo CNN (Condensed
Nearest-Neighboor) que utiliza uma métrica de competência relativa chamada de
Relative Coverage (RC).
Outra política de utilização seletiva para redução da base de casos é proposta
por Zhu; Yang (1999). Chamada de máximo-benefício, esta política escolhe, por
meio de um algoritmo guloso (greedy algorithm), os casos que devem permanecer na
base de casos um a um. Os autores provam que o algoritmo mantém a competência
da base de casos gerada acima de 63% do que seria a escolha ótima de casos para a
mais alta competência.
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De forma similar aos métodos de preservação da competência, os métodos de
preservação da eficiência também visam melhorar a performance de um sistema de
RBC. A diferença entre os dois métodos é que o primeiro, a preservação da
competência, manipula os casos da base de casos conforme a competência individual
de cada caso e com a preocupação de manter a competência geral da base de casos.
Isto garante ao sistema de RBC a capacidade de reduzir sua base de casos e ainda
assim resolver uma quantidade maior de problemas.
Já o método baseado na preservação da eficiência manipula os casos conforme
uma estimativa relativa do custo de adaptação de cada caso. Este tipo de método
tenta garantir com que os casos na base de casos sejam fáceis de serem adaptados e,
assim, preservar a eficiência do sistema de RBC. Para tanto, faz-se necessário uma
métrica que realmente estime, de forma satisfatória, o esforço de adaptação de um
caso.
O método RP-CNN (LEAKE; WILSON, 2000) é um método de preservação
da eficiência que é similar ao método RC-CNN, só que o método RP-CNN utiliza
uma métrica chamada de Relative Performance (RP). Essa métrica de performance
se baseia na existência de uma regra de similaridade que estime, de forma confiável,
o custo para adaptar um caso com relação a outro caso.
Embora tais sistemas sejam diferentes em suas abordagens, pode-se utilizar
uma métrica que contemple ambas abordagens. Por exemplo, se a estimativa de
competência for baseada na distância de um caso com relação ao problema, e essa
distância esteja diretamente ligada ao custo de adaptação, tanto o RC-CNN e o RPCNN podem apresentar os mesmos resultados se, tanto o cálculo da competência,
quanto o cálculo da performance, for feito pela mesma estimativa.
Isto é o que acontece com os sistemas de planejamento baseado em casos. Um
caso pode solucionar um problema se ele estiver próximo a ele. Essa proximidade é
dada, sem dúvida alguma, pela quantidade de ações existentes entre o caso e o plano
solução do problema. Mas, tal número de ações é também uma ótima estimativa do
esforço de adaptação de um caso, pois para o planejador, quanto maior o número de
ações que necessitam ser manipuladas no caso para este se tornar uma solução, maior
será o esforço computacional. Deste modo, tanto a competência quanto o esforço de
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adaptação podem ser estimados pela mesma métrica. Tal estimativa será abordada no
próximo capítulo, quando a regra de similaridade for definida.
Outro problema existente para uma base de casos é o conhecido problema
espaço-armazenamento (TONIDANDEL; RILLO, 2001b). Tal problema somente
aparece quando os casos variam de tamanho, e não há uma relação direta entre o
tamanho do caso e o número de casos armazenados. Para os sistemas de
planejamento baseado em casos (PBC), os casos variam de tamanho pois os planos
possuem quantidade de ações diferentes para cada tipo de problema. Deste modo,
para os sistemas de PBC, não dá para definir, diretamente, uma relação entre o
número de casos e o espaço que estes casos iram ocupar na memória.
Os diversos métodos propostos não se preocupam com o tamanho dos casos.
Primeiro porque, similar a maioria dos sistemas de RBC, trabalha com casos de
tamanhos fixos e definidos. Segundo porque tais métodos estão somente preocupados
em reduzir o número de casos da base de casos.
Pode-se contra argumentar que tal problema espaço-armazenamento não
existe, pois sempre será possível aumentar a capacidade de armazenamento do
sistema e, portanto, a redução do número de casos tem apenas o objetivo de evitar
que o tamanho da base de casos se torne um problema para a eficiência do sistema de
RBC. Entretanto, tal afirmação não tem fundamento, tanto no campo prático quanto
no teórico. No campo prático, não se sabe a real necessidade de um sistema que
opere com domínios reais e complexos e, portanto, não se sabe a real capacidade de
armazenamento que o sistema requererá. No campo teórico, a memória é sempre
limitada e, embora seja possível aumentá-la, ela sempre será limitada. Assim, sendo
a memória para armazenamento, independente do seu tamanho, sempre limitada e
por não se saber a real necessidade de espaço para armazenamento de casos, o
problema espaço-armazenamento sempre continuará a existir.
Para manipular o espaço ocupado de memória, faz-se necessário a existência
de uma política, ou método, que permita reduzir a base de casos. Entretanto, este
método não pode apenas considerar o número de casos a ser reduzido, mas também
considerar, de alguma forma, o tamanho dos casos. Se o objetivo for apenas reduzir o
número de casos para liberar espaço de memória, faz sentido dizer que o método
mais eficiente é aquele baseado em remoção seletiva. Isto se deve ao fato de que
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remover poucos casos é mais eficiente do que escolher uma grande quantidade de
casos para ficar na base de casos como o método de utilização seletiva. Entretanto,
não há métodos de remoção seletiva que mantenha, satisfatoriamente, a competência
da base de casos, mas sim apenas métodos de utilização seletiva, como o máximobenefício (ZHU; YANG, 1999) e o RC-CNN (SMYTH; MCKENNA, 1999a).
Deste modo, é proposto nesta tese, como parte do sistema de planejamento
baseado em casos a ser apresentado mais adiante, um método de manutenção de base
de casos que tem por característica preservar a competência da base de casos; ser
baseado na remoção seletiva; considerar casos com tamanho diferentes; liberar
espaço de memória; e reduzir o número de casos.
Este método, que será apresentado a seguir, é uma política de remoção de
casos baseada na competência de cada caso armazenado.

4.3.1. Política de Remoção de Casos
Um sistema de RBC, após a fase de adaptação, encontra uma solução de um
problema e retém essa nova solução em forma de caso na base de casos para uso
futuro. Entretanto, essa retenção ocorrerá somente se houver espaço na base de
casos, seja por alguma limitação no número de casos ou no espaço físico de
armazenamento. Essas limitações podem forçar o sistema de RBC a liberar espaço
para o armazenamento do novo caso. Nesta seção é proposta uma nova política de
remoção de casos, chamada de mínimo-prejuízo, que remove casos sempre tentando
preservar a competência da base de casos.
Com base nas definições de competência da seção 4.1, é possível definir o
valor do prejuízo de um conjunto de casos X ⊆ M . Esse prejuízo é dado pela
seguinte fórmula:

Prejuízo(X) = | N(X) – Compartilha(X,M-X)|

(1)

O prejuízo é calculado pela análise do dano que pode ser causado na
competência total de uma base de casos N(M) se o conjunto de casos X for removido
dessa base de casos. A fórmula do prejuízo calcula, de fato, a competência que será
perdida da base de casos se o conjunto de casos X for removido.
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procedure Recalc(c)
for cada t ∈ N(c) do
ReachabilitySet(t)

Å

ReachabilitySet(t)-c;

if |ReachabilitySet(t)|=1
then prejuízo(c’∈ ReachabilitySet(t))

Å

prejuízo(c’) + 1

endif
endfor

Fig. 6 - O algoritmo Recalc(_), onde c é o caso removido ou a ser removido.

O prejuízo é a quantidade de problemas que somente um caso x, ou um
conjunto de casos X, podem solucionar, i.e., nenhum outro caso na base de casos
pode solucionar tais problemas.

Portanto, pretende-se diminuir este prejuízo o

máximo possível.
Entretanto, a fórmula do prejuízo apresentada não é computacionalmente
eficiente, porque ela considera muitos casos do conjunto compartilha para calcular o
prejuízo de um simples e único caso.
Uma maneira mais eficiente de atualizar o prejuízo de cada caso armazenado
após a remoção de um caso é por meio do algoritmo Recalc(_) apresentado na figura
6. De posse do conjunto de alcançabilidade de cada problema (ReachabilitySet), este
algoritmo, ao invés de considerar todos os casos armazenados, atualiza apenas os
casos que tem alguma relação de compartilha com o caso removido.
Até o momento, a preocupação dispensada no texto foi para a competência e
o prejuízo de um conjunto de casos. A partir deste ponto, a competência total de uma
base de casos será o preocupação principal. A determinação da competência total de
uma base de casos M é dada por N(M). Entretanto, em nível computacional, a
operação de união de casos e a conseqüente definição do valor da competência total
não é uma operação trivial como seria se esta fosse a soma individual de cada caso
armazenado. De fato, é possível traçar uma comparações entre a soma das
competências individuais e a competência total de M, dada por TC(M):
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Lema 4.1.: TC(M) ≤

∑ Competence ( x )

x∈M

Prova:
A soma da competência, SC, de uma base de casos se dá pela soma das
competências de cada caso menos a competência que é dividida entre eles. A maior
competência de uma base de casos se dá quando não há divisão de competência
entre os casos, e neste caso, TC = SC. Nos demais casos TC<SC. Logo TC ≤ SC.
O Lema acima afirma que a competência total, TC, é, no máximo, a
somatória da competência individual de cada caso. O resultado do Lema é óbvio se
considerado que os casos podem compartilhar competências. Este Lema será
necessário para a prova de alguns teoremas, conforme apresentado mais adiante.

4.3.1.1. Política do Mínimo-prejuízo
Nesta seção será apresentado o algoritmo da política de remoção chamada de
mínimo-prejuízo. O método envolvido por trás de tal política envolve uma remoção
de casos passo a passo, onde em cada passo, o caso com menor prejuízo é escolhido
para ser removido.
Entretanto, nem sempre um caso com prejuízo igual a zero é um caso bom
para ser removido. Conforme Smyth; Keane (1995) em seu trabalho seminal
apresentado na IJCAI (International Joint Conference on Artificial Intelligence) de
1995, existem quatro diferentes tipos de casos, se for considerado que um caso
armazenado é um possível problema a ser resolvido, como na suposição de
representatividade (representativeness assumption).
Os tipos de casos são: (1) casos pivotais: são os casos que não são solucionados
por nenhum outro caso armazenado; (2) casos spanning: são os casos que
compartilham as competências que são individualmente cobertas por outros casos;
(3) casos auxiliares: são os casos cuja competência é totalmente compartilhada por
um outro caso; e (4) casos suporte: são os casos redundantes que solucionam os
mesmos problemas e possuem a mesma competência.
De acordo com a fórmula do prejuízo, os casos auxiliares, suporte e alguns
spanning possuem prejuízo igual a zero. Somente alguns casos spanning e os casos
pivotais possuem valor de prejuízo acima de zero. Os casos spanning podem se

62
tornar casos pivotais após a remoção de alguns casos auxiliares, como evidenciado
por Smyth; Keane (1995). Assim, faz-se necessário observar que nem sempre um
caso com prejuízo igual a zero é um caso bom para ser removido.
Deste modo, para evitar ou diminuir a possibilidade de escolhas incorretas,
um método heurístico de remoção de casos será utilizado. A heurística determina que
os casos auxiliares serão removidos primeiro. Somente após a remoção de todos os
casos auxiliares é que o algoritmo irá considerar os casos com menor prejuízo. De
fato, o algoritmo está removendo os casos com menor prejuízo ao remover os casos
auxiliares, pois estes tem valor de prejuízo igual a zero e não diminuem, de forma
alguma, a competência total da base de casos. No entanto, o algoritmo está
preservando os casos spanning que poderiam ser removidos erroneamente.
Os casos auxiliares podem ser determinados junto com a determinação da
competência de cada caso. Basta para isto, seguir a seguinte definição obtida a partir
da definição de casos auxiliares de Smyth; Keane (1995):

Definição 4.10 (Caso Auxiliar) Um caso c é considerado auxiliar quando sua
competência é um subconjunto da competência de algum outro caso c’, ou seja, N(c)

⊆ N(c’).

Um fato interessante é que a remoção de um caso auxiliar não faz com que
qualquer outro caso deixe de ser auxiliar. Deste modo, a determinação dos casos
auxiliares pode ser feita uma única vez.
O algoritmo, apresentado na figura 7, considera os casos suporte como um
caso especial de um caso pivotal com casos auxiliares. Assim, é possível ao
algoritmo considerar somente os casos do tipo auxiliar. O algoritmo, de fato,
somente precisa recalcular,

ao

remover

um caso,

a competência e o

compartilhamento de competência com respeito ao caso removido, o que é feito pelo
algoritmo recalc(_) (fig 6). O processo de determinação de casos auxiliares,
competência e compartilhamento de competência é feito uma única vez e off-line, ou
seja, não é necessário determinar novamente os tipos e a competência de todos os
casos a não ser aqueles considerados pelo algoritmo recalc(_).
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function minimo-prejuízo (c´, M): conjunto_de_casos

1. Mb

Å

disponível(memória);

2. While tamanho(c’) > Mb

e

M tiver casos auxiliares

2.1. Selecione um caso auxiliar y com o maior tamanho;
2.2. Recalc(y).

Å M - y;
Mb Å disponível(memória)

2.3. M
2.4

3. While tamanho(c’) > Mb
3.1. Selecione um caso c com o menor prejuízo.
3.2. Recalc(c).

Å M - c;
Mb Å disponível(memória)

3.3. M
3.4.

4. return M;

Fig. 7 - O algoritmo de remoção de casos, onde c’ é um novo caso e M é um conjunto de
casos representando a base de casos.

O algoritmo de mínimo-prejuízo apresentado na figura 7, por remover os
casos auxiliares primeiro, faz as mesmas remoções que o algoritmo sugerido por
Smyth; Keane (1995) em suas primeiras escolhas. Considerando que os casos
auxiliares não diminuem a competência total da base de casos, as primeiras escolhas
de ambos os algoritmos são escolhas ótimas para preservação da competência.
Entretanto, ao se esgotarem os casos auxiliares, os dois algoritmos passam a
diferenciar suas escolhas de remoção. Enquanto o algoritmo proposto por Smyth;
Keane (1995) passam a remover os casos spanning, o algoritmo mínimo-prejuízo
proposto passa a escolher os casos pelo menor valor de prejuízo. Como
consequência, o algoritmo mínimo-prejuízo preserva a competência total da base de
casos acima de um determinado limite mínimo da competência ótima, como será
provado mais adiante, e evita re-determinar os tipos de casos como é feito pelo
algoritmo de Smyth; Keane (1995). Deve-se lembrar que os casos auxiliares, quando
removidos, não alteram os tipos dos demais casos armazenados e o algoritmo
mínimo-prejuízo só considera os casos auxiliares.
Não somente a heurística de remover os casos auxiliares primeiro é utilizada no
algoritmo mínimo-prejuízo. Este também faz a escolha dos casos a remover pelo
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tamanho do caso, ou seja, o espaço que o caso ocupa na memória. Isto somente é
feito quando dois ou mais casos possuem o mesmo valor de prejuízo, ou ambos são
casos auxiliares.
O algoritmo de remoção de casos apresentado na figura 7 é um algoritmo
guloso que, a cada passo, escolhe um caso com o menor valor de prejuízo para ser
removido. O algoritmo marca os casos que serão removidos até que haja espaço
disponível para o armazenamento de um novo caso. Entretanto, o algoritmo somente
removerá os casos marcados de fato se a competência total do base de casos se tornar
maior ao que era antes com a inserção do novo caso. A comparação pode ser feita
pela fórmula de cálculo de benefício de um caso.
A fórmula para calcular o benefício de um caso é proposta por Zhu; Yang
(1999). Ela calcula o número de problemas que somente um caso x pode solucionar
com respeito a um conjunto de casos V. Portanto, assumindo que a função de
frequência P(x) usada na fórmula original, e considerando as definições até aqui
apresentadas, a fórmula do cálculo do benefício de um caso é dada por:

B(x,V) = | N(x) – Compartilha(x,V)|

(2)

Deste modo, pode-se definir que os casos marcados para serem removidos
somente serão, de fato, removidos se e somente se a competência perdida for menor
que o benefício do caso ao ser inserido. Ou seja:

Definição 4.11 (Condição de Armazenamento e remoção de casos) Considerando M’
a base de casos gerada após a remoção de casos, sendo M a base de casos original e
x o novo caso a ser armazenado, os casos serão definitivamente removidos se e
somente se Competence(M) ≤ Competence(M’) + B(x,M’).

O algoritmo mínimo-prejuízo foi desenvolvido e proposto com o intuito de
liberar espaço para a inserção de um novo caso. Entretanto, ele também pode ser
utilizado para diminuir o tamanho da base de casos. Neste caso, o limite não seria o
espaço disponível de memória, mas sim o número de casos armazenados. Em ambos
os casos, o algoritmo se preocupa sempre com a preservação da competência.
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O algoritmo mínimo-prejuízo, por ser um algoritmo guloso, realiza a melhor
escolha em cada passo, mas não garante que a escolha dos casos a serem removidos
seja ótima. Entretanto, é possível provar, de modo similar ao limite de competência
obtido pelo método de máximo-benefício de Zhu; Yang (1999), que o algoritmo
mínimo-prejuízo garante que a perda de competência nunca será maior que uma
certa porcentagem da competência ótima no pior caso. Esta porcentagem é chamada
de limite mínimo da competência residual, ou seja, ela relaciona o menor valor
obtido pela competência resultante após a remoção de casos feita por um algoritmo
com relação à remoção ótima de casos para a mesma situação.

4.3.2. Limite mínimo para a competência residual
Primeiramente, faz-se necessário estabelecer uma nova notação. Considere ℑ
como o conjunto de casos que sobram na base de casos após a remoção do conjunto
de casos ℑ de uma base de casos M. Quaisquer conjuntos X e

X

de casos são sempre

disjuntos.
Com essa notação, e considerando A como sendo o conjunto de casos
operados pelo algoritmo mínimo-prejuízo e B os conjuntos ótimos, tem-se que B ∪
B

=A∪

A

= M. Considerando também as seguintes definições:

Definição 4.12 (Competência): XC = Competence(X) = |N(X)|;
Definição 4.13 (Competência-Perdida): X LC = LostCompetence( X ,M) = |N(M) –
N(X)|

A definição de competência apenas estabelece uma nova notação para
competência de um conjunto X de casos. De modo similar, se define a competência
perdida após a remoção de um conjunto de casos

X

da base de casos M como sendo

a uma operação de conjuntos N(M) – N(X). Observe que, sendo X e X conjuntos
disjuntos, a soma da competência XC e da competência-perdida X
competência total da base de casos M.

LC

resulta na
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Cabe ressaltar que a definição de competência-perdida é correta com relação à
definição de prejuízo, ou seja, é possível provar que prejuízo( X ) = Lost
Competence( X ,M).

Preposição 4.1. (Correteza da Competência-perdida) prejuízo( X ) = Lost
Competence( X ,M).
Prova:
prejuízo( X ) = |N( X ) - N(M- X ) ∩ N( X )|
= |N( X ) - N(X) ∩ N( X )|
= |N(M) - N(X)|
prejuízo( X ) = LostCompetence( X ,M)

Embora o algoritmo mínimo-prejuízo não garanta a remoção ótima de casos e
a melhor preservação da competência, é possível determinar um limite mínimo para
a perda da competência que o algoritmo irá causar a mais do que a perda ótima.
Para definir o limite mínimo da competência residual, denotada por AC, deve-se
provar alguns teoremas para que seja possível derivar a formula da relação entre
AC/MC, ou seja, entre a competência resultante sobre a competência total.
Baseando-se na competência-perdida, o teorema a seguir prova a relação
existente entre as r escolhas do algoritmo de mínimo-prejuízo e as r ótimas
escolhas:

Teorema 4.1: A competência-perdida resultante da remoção ótima de r casos é
maior ou igual a 58% da competência-perdida resultante do algoritmo mínimoprejuízo após a remoção de r casos.
Prova:
De acordo com o passo 3 do algoritmo e pela definição 4.10 de casos auxiliares,
tem-se que um caso auxiliar x possui uma competência que é um subconjunto de uma
competência de outro caso y na base de casos, ou seja: { N(x) ∩ N(y) = N(x)}.
Assim, sendo a competência resultante da remoção de x é N(M) – prejuízo(x).
Competence = |N(M)| - | N(x) - N(M-x)∩N(x)|
Competence = |N(M)| - | N(x) - N(x)|
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Competence = |N(M)|
Portanto, a remoção de um caso auxiliar não afeta a competência geral da
base de casos
De acordo com o passo 4 do algoritmo, é possível apresentar uma prova similar a
prova de (HARINARAYAN et al, 1996) para “ datacubes”. Seja m o número
total de casos, suponha que r casos são removidos e que a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ .... ≤ ar
são os prejuízos de cada caso numerado na ordem da seleção dos casos.
Suponha também que b1 ≤ b2 ≤ b3 ≤ .... ≤ br são os prejuízos de cada escolha
ótima para remoção. Considere xij = |N(yi) ∩ N(xj)|, i.e., o número da
intersecção entre os problemas solucionados pelo caso ótimo yi com os
problemas solucionados pelo caso xj escolhido pelo algoritmo. Portanto, as
seguinte fórmulas podem ser escritas:
r

A

LC

≥

r

∑ ai;

B

LC

≥

i=1

∑ bi

r

and

i=1

∑

xij ≤ aj.

i =1

Portanto, para cada escolha:
(1). Para todo i da primeira escolha: bi ≥ a1
(2). Para todo i da segunda escolha: bi + xi1 ≥ a2
...
(n). Para todo i na enésima escolha: bi + xi1 + xi2 + ... + xi(n-1) ≥ an
De modo a determinar a ótima competência-perdida B LC e a competência
perdida A

LC

pelo algoritmo, faz-se necessário somar todos os componentes em

cada passo de escolha:
(1). bi ≥ a1

Î ∑ b ≥ ∑ a Î B ≥ r.a
≥ a2 Î ∑ b + ∑ x ≥ ∑ a Î
r

r

i

i =1

(2). bi + xi1

1

i =1

r

r

i

i =1

(3). B

LC

1

i1

r

i=1

2

B

LC

≥ r.a2 - a1

i =1

LC

≥ r.a3 - a1 - a2

LC

≥ r.ar - a1 - a2 - ... - ar-1

...
(r). B

Observe que ith = r.ai - a1 - a2 - ... - ai-1 e (i+1)th = r.ai+1 - a1 - a2 - ... - ai
Portanto, a diferença entre ith e (i+1)th é:

(i+1)th - ith = r.ai+1 - (r+1)ai

Considerando que essa diferença pode ser 0, a igualdade se torna:
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ai =

r
ai+1
r +1

De fato, substituindo ai, observa-se que:
r−1

A

LC

=

∑
i=0

i

 r 

 .ar
 r + 1

LC

B

Desenvolvendo a relação entre B
B
A

LC
LC

≥

1
r

 r + 1
 −1

 r 

Portanto,

B
A

LC
LC

 r 
≥ r. 

 r + 1

LC

e A

r −1

.ar

LC

:

Æ ∞ , a relação se torna:

Para r

B
A

LC
LC

≥

1
e −1

≥ 0.58

De acordo com o teorema acima e a notação especificada anteriormente,
B

/ A LC ≥ 0.58. Entretanto, a relação que deve-se estabelecer é entre AC e MC , pois

LC

a competência da base de casos diminui de MC para AC após a remoção dos casos
escolhidos pelo algoritmo. A figura 8 mostra todas as notações e competências
envolvidas neste estudo.
Para tanto, considere Gr =

B

LC

/

A

LC

a relação encontrada entre a

competência-perdida ótima e a do algoritmo. Pela notação estabelecida, pode-se
escrever:
Gr = MC - BC
MC - AC

(3)

Desenvolvendo a equação e dividindo os dois lados por MC, considerando que
BC é uma porcentagem de MC, i.e., BC = z.MC , a equação se torna:
AC = (Gr -1 + z)
MC
Gr

(4)

A fórmula anterior expressa o valor obtido pela relação entre MC e AC com
respeito a Gr, que representa a relação entre
porcentagem z = BC/MC.

B

LC

e

A

LC

, e com respeito a
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MC

Competência Original

Escolhas:

BC

Ótima

AC

Algoritmo

B

A

LC

LC

Fig. 8 - O significado de todas as competências.

Entretanto, para se estabelecer um limite mínimo para a relação entre AC e MC,
faz-se necessário estabelecer um limite mínimo para z.
Em alguns sistemas de RBC, como os sistemas de planejamento baseado em
casos, os casos possuem diferentes tamanhos e, portanto, ocupam diferentes
quantidades de memória. Entretanto, na maioria dos domínios, é possível calcular o
máximo número de casos que será removido para liberar espaço para um novo caso.
No pior caso, um caso de tamanho máximo deverá ser inserido na base de casos e
diversos casos

de tamanhos mínimos deverão ser removidos. Assim sendo, o

número máximo de casos a serem removidos é dado por:

 C max 

 C min 

r=

(5)

onde Cmax é o tamanho máximo para um caso em um certo domínio e Cmin é o
tamanho mínimo de um caso para esse mesmo domínio. Com a fórmula acima, na
pior situação, a porcentagem de casos a serem removidos de uma base de casos com
m casos é:
D=

r
m

(6)

Essa porcentagem permite determinar o limite mínimo da competência ótima
resultante, BC, quando se faz necessário a remoção do número máximo de casos, r,
da base de casos. Para tanto, faz-se primeiro a prova do seguinte teorema:
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Teorema 4.2 : Uma competência KC para as k escolhas ótimas de m casos
armazenados com competência MC, sendo k<m, é KC ≥ k/m MC.
Prova:
A prova será feita por indução no número de k.
Para k=0, Kc =0.
Para k=1, considere que todos os casos são disjuntos e que cada caso tenha
Kc < 1/m Mc. A soma da competência de todos os m casos será : Sc < Mc. Pelo
Lema 1, a competência total Tc é menor ou igual a Sc, logo Tc < Mc, o que
contradiz a competência total que é igual a Mc. Logo todos os casos não poderão
ser Kc<1/m Mc, e portanto, por contradição, a escolha ótima será Kc ≥ k/m Mc.
Para k=2, considere que todos os casos são disjuntos e que cada conjunto de 2
casos tenha Kc < 2/m Mc. Pelo menos 1 caso tem competência maior ou igual que
1/m Mc, senão cairíamos no passo k=1. Assim, para que o conjunto de 2 casos tenha
Kc<2/m Mc, se 1 caso y tem competência Yc ≥ 1/m Mc, todos os outros casos
deverão ter competência menor que 1/m Mc cada um. Então Yc > 1/m Mc e Rc <
1/m Mc. Sendo Yc = 1/m Mc + Dc, para garantir a hipótese Kc < 2/m Mc, a soma
de Yc e Rc deve ser: Yc+Rc < 2/m Mc. Logo Rc < 1/m Mc – Dc.
A soma da competência de cada um dos casos dará:
S = Yc + m-1(Rc).
S < 1/m Mc + Dc + (m-1)(1/mMc-Dc)
S < Mc + 2Dc – m.Dc.
Pela condição inicial m>2, logo S < Mc. Pelo Lema 1, a competência total Tc
é menor ou igual a Sc, logo Tc < Mc, o que contradiz a competência total que é
igual a Mc. Logo todos os conjuntos de 2 casos não poderão ter Kc<2/m Mc, e
portanto, por contradição, a escolha ótima será Kc ≥ k/m Mc.
Para k=3, considere que todos os casos são disjuntos e que cada conjunto de 3
casos tenha Kc < 3/m Mc. Pelo menos um conjunto de 2 casos tem competência
maior ou igual que 2/m Mc, senão cairíamos nos passos anteriores. Assim, para que
o conjunto de 3 casos tenha Kc<3/m Mc, se um conjunto y de 2 casos

tem

competência Yc ≥ 2/m Mc, todos os outros casos deverão ter competência menor que
1/m Mc cada um. Então Yc > 2/m Mc e Rc < 1/m Mc. Sendo Yc = 2/m Mc + Dc,
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para garantir a hipótese Kc < 3/m Mc, a soma de Yc e Rc deve ser: Yc+Rc < 3/m
Mc. Logo Rc < 1/m Mc – Dc A soma da competência de cada um dos casos dará:
S = Yc + m-2(Rc).
S < 2/m Mc + Dc + (m-2)(1/mMc-Dc)
S < Mc + 3Dc – m.Dc.
Pela condição inicial m>3, logo S < Mc. Pelo Lema 1, a competência total Tc é
menor ou igual a Sc, logo Tc < Mc, o que contradiz a competência total que é igual
a Mc. Logo todos os conjuntos de 3 casos não poderão ter Kc<3/m Mc, e portanto,
por contradição, a escolha ótima será Kc ≥ k/m Mc.
Para k=n, considere que todos os casos são disjuntos e que cada conjunto de n
casos tenha Kc < n/m Mc. Pelo menos um conjunto de n-1 casos tem competência
maior ou igual que n-1/m Mc, senão cairíamos nos passos anteriores. Assim, para
que o conjunto de n casos tenha Kc<n/m Mc, se um conjunto y de n-1 casos tem
competência Yc ≥ n-1/m Mc, todos os outros casos deverão ter competência menor
que 1/m Mc cada um. Então Yc > n-1/m Mc e Rc < 1/m Mc,
Sendo Yc = n-1/m Mc + Dc, para garantir a hipótese Kc < n/m Mc, a soma
de Yc e Rc deve ser: Yc+Rc < n/m Mc. Logo Rc < 1/m Mc – Dc.
A soma da competência de cada um dos casos dará:
S = Yc + m-n(Rc).
S < n-1/m Mc + Dc + (m-n+1)(1/mMc-Dc)
S < Mc + nDc – m.Dc.
Pela condição inicial m>n, logo S < Mc. Pelo Lema 1, a competência total Tc
é menor ou igual a Sc, logo Tc < Mc, o que contradiz a competência total que é
igual a Mc. Logo todos os conjuntos de n casos não poderão ter Kc<n/m Mc, e
portanto, por contradição, a escolha ótima será Kc ≥ k/m Mc.
O seguinte corolário pode ser provado, determinando assim um limite mínimo para z:
Corolário 4.1: Se BC = z.MC, e D=r/m, então z>=1-D.
Prova: Se forem removidos r casos, então sobrarão k casos. Pelo Teorema 2, a
escolha ótima de k casos terá uma competência Bc ≥ k/m Mc. Assim, z = k/m. Mas
como D = r/m, teremos que k = (1-D)m. Logo, z = 1-D.
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Este corolário define um limite mínimo para z com relação a D. Assim, é
possível estabelecer um limite mínimo para a relação entre AC e MC no cenário do
pior caso, quando r casos devem ser removidos.
O limite mínimo para a relação entre AC e MC é obtido pela substituição do
resultado do Corolário na equação 4:
AC ≥ (Gr – D)
MC
Gr
onde

Gr ≥

1
r

(7)
e D=

 r +1
 −1

 r 

r
.
m

Deste modo, percebe-se que o limite mínimo para a competência resultante
após a aplicação do algoritmo mínimo-prejuízo é dependente apenas da quantidade
de casos que será removido, representado por r.
A política de manutenção de casos proposta por Zhu; Yang (1999) é um
método que, ao invés de escolher os casos a remover, escolhe os casos que
permanecerão na base de casos. O algoritmo é similar ao do mínimo-prejuízo, ou
seja, também é um algoritmo guloso que escolhe a melhor opção a cada passo.
Entretanto, ao invés de escolher um caso com o menor prejuízo para ser removido,
escolhe o caso com o maior benefício, conforme a fórmula 2, para permanecer na
base de casos. Este algoritmo de Zhu; Yang (1999) também garante um limite
mínimo para a competência similar ao encontrado acima.
Fazendo uma comparação com o limite mínimo obtido pelo algoritmo de Zhu;
Yang (1999) e o limite mínimo do mínimo-prejuízo, percebe-se que dependendo da
porcentagem de casos a serem removidos, D, um método pode possuir um limite
mínimo maior que o outro. A Figura 9 mostra essa comparação para os casos retidos
na base de casos, ou seja, para a porcentagem 1-D.
O limite mínimo estabelecido pelo método mínimo-prejuízo depende apenas
dos valores de r (número de casos a remover) e m (número de casos armazenados).
No que se refere a capacidade de memória, o número de casos a remover é uma
constante e eqüivale, na pior situação, a r casos de tamanho mínimo para a liberação
de espaço para o armazenamento de um caso de tamanho máximo.

Competência Residual

73

mínimo-prejuízo
Zhu & Yang
Ótima

Porcentagem de Casos Restantes

Porcentagem de Casos Restantes

Fig. 9 - Gráfico dos limites mínimos dos algoritmos minimo-prejuízo e de Zhu; Yang (1999)
com respeito a competência total (a) e com o limite mínimo da escolha ótima (b).

Já m é o número de casos armazenados e depende da quantidade de memória.
Na pior situação, existirão m casos de tamanho máximo armazenados.
É possível, portanto, na pior situação, determinar a quantidade de memória
que se deve ter para garantir um certo limite mínimo, ou vice-versa, definir um limite
mínimo para a quantidade de memória disponível.

4.3.3. Complexidade do Algoritmo Mínimo Prejuízo
A complexidade do algoritmo de remoção de casos mínimo-prejuízo tem sua
complexidade imposta pelo recálculo do prejuízo após a remoção de um caso (figura
6). A complexidade do algoritmo da política mínimo-prejuízo é similar a
complexidade da política do máximo-benefício de Zhu; Yang (1999). De fato, a
complexidade de recálculo do prejuízo pelo algoritmo Recalc(_) e do benefício pelo
algoritmo de Zhu; Yang (1999) são similares.
O algoritmo Recalc(_), como pode ser visto na figura 6, tem complexidade
O(t), onde t é o número máximo de problemas que um caso pode solucionar. No pior
caso, t é o número de problemas do domínio.
Analisando-se o algoritmo mínimo-prejuízo, representado na figura 6, para a
remoção de r casos, a complexidade se torna O(r.t), pois para cada caso removido,
faz-se o recálculo do prejuízo pelo algoritmo Recalc(_) de complexidade O(t).
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De fato, no pior caso, o algoritmo mínimo prejuízo irá remover todos os casos
da base de casos, i.e., m casos. A complexidade se torna O(m.t) para o pior caso .
Se for considerado a suposição de representatividade (representativeness
assumption), o número de problemas t é igual ao número de casos m, e a
complexidade do algoritmo se torna, na pior situação possível, em O(m2).
Entretanto, dificilmente um caso solucionaria todos os demais casos
armazenados, nem tampouco o algoritmo mínimo-prejuízo será aplicado para
remover todos os m casos armazenados. Assim, para um número de casos a remover,
r<<m, a complexidade do método mínimo-prejuízo se torna linear O(m). É o que se
espera nos resultados experimentais quando r<<m.
Na verdade, a performance do algoritmo mínimo-prejuízo é dependente da
concentração da base de casos, pois quanto mais concentrada, maior a quantidade de
problemas, ou casos na suposição de representatividade, um caso irá solucionar.

4.3.4 Resultados experimentais
Para validar a política de remoção de casos implementada no algoritmo
mínimo-prejuízo, alguns testes empíricos serão apresentados a seguir. Estes testes
não são realizados em nenhum domínio específico, mas sim utilizam uma base de
casos com casos hipotéticos e gerados aleatoriamente por um sistema semeador de
casos.
Tal sistema semeador de casos não cria casos completos. Isto porque, criamse problemas hipotéticos numerados e cada um dos casos tem sua competência
determinada por esses problemas hipotéticos.
Para ficar mais claro, o sistema semeador cria, por exemplo, 500 problemas
hipotéticos, que são variáveis constantes numeradas de 1 a 500. Depois cria casos
relacionando aleatoriamente quais são os problemas que tais casos resolvem e quais
problemas eles compartilham. O objetivo de tal base de casos e dos testes é apenas
verificar como os métodos de manutenção existentes e o método mínimo-prejuízo
proposto se comportam e como preservam a competência na manutenção de uma
base de casos.
O sistema semeador permite criar base de casos com diferentes
concentrações. Uma base de casos é dita altamente concentrada quando a soma da
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competência individual de cada caso é muito superior a competência total da base de
casos, i.e., há muitos problemas sendo compartilhados por muitos casos. Por outro
lado, uma base de casos é dita pouco concentrada quando há pouco
compartilhamento, ou seja, a soma da competência individual de cada caso é igual ou
pouco maior que a competência total.
Uma base de casos com alta concentração, por compartilhar muitos problemas
entre os casos armazenados, possui muitos casos auxiliares e casos spanning e,
consequentemente, apresentam maior dificuldade às políticas de manutenção. Já a
base de casos com baixa concentração possui muitos casos pivotais e são mais fáceis
de serem mantidas.
Portanto, os testes irão considerar dois tipos de base de casos, com alta e baixa
concentração. São geradas, então, 20 diferentes base de casos com 250 casos, sendo
10 base de casos com baixa concentração e 10 com alta concentração. O resultado a
ser considerado será da base de casos que, entre as 10 utilizadas, melhor representa o
resultado médio do teste com as 10 base de casos.
Para os testes serão considerados quatro métodos e políticas de manutenção de
base de casos. Será usado a política de adição de casos de Zhu; Yang (1999), a qual
será chamada de Max-benef. Outro método a ser usado nos testes é o RC-CNN
(SMYTH; MCKENNA, 1999a) que, embora seja um algoritmo que cria base de
casos compactas preservando a competência, será usado como uma política que
escolhe casos para permanecer na base de casos até que uma certa quantidade de
casos ou uma certa quantidade espaço ocupado seja alcançado. Pelas políticas de
remoção de casos, serão consideradas o método de remoção de casos baseado em
tipos de Smyth; Keane (1995), e o método proposto nesta tese com o algoritmo do
mínimo-prejuízo, a quais serão referenciadas nos testes por por-tipo e min-prej.
É igualmente importante ressaltar que as implementaçôes de tais métodos
seguiram as suas bibliografias correspondentes e que, para estes testes, todos os
métodos tiveram incorporadas heurísticas de modo a maximizar seus resultados. Por
exemplo, Max-benef escolhe o caso que ocupa o menor espaço entre os casos que
possuem o mesmo valor de benefício. Por-tipo e RC-CNN possuem a mesma
heurística de modo similar.

Competência Residual
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Min-prej
Max-benef
RC-CNN
por-tipo
Limite Mínimo

Número de Casos Removidos

Porcentagem de Espaço Liberado

(a)

(b)

Fig. 10 - Resultado do valor da competência geral da base de casos com baixa concentração
após remover um número específico de casos (a) e após liberar uma certa porcentagem de
memória (b).

4.3.4.1 Experimento 1
O primeiro experimento leva em conta as bases de casos com baixa
concentração e tem como principal objetivo observar a performance dos quatro
métodos em preservar a competência quando faz-se necessário diminuir o número de
casos armazenados ou quando deve-se liberar uma quantidade específica de memória
ocupada. O tempo de processamento de cada método nesse experimento ficou abaixo
de 0.05 segundos em um computador Pentium III e 450MHz.
Os resultados, ilustrados na figura 10, mostram que os métodos min-prej,
max-benef e RC-CNN tem performance similar quando a concentração é baixa,
tanto para diminuir o número de casos (figura 10a) quanto na liberação de memória
(figura 10b).
Neste experimento, o método por-tipo teve a melhor performance quando o
espaço para ser liberado é maior que 75% da memória total. Em outras condições ele
apresentou os piores resultados.

Min-Prej
Max-Benef
RC-CNN
Por-tipo
Limite Mínimo

Tempo

Tempo

Competência Residual

Competência Residual
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Número de Casos Removidos

Porcentagem de Espaço Liberado

(a)

(b)

Fig. 11 - Média de resultados da competência e do tempo após a remoção de determinado
número de casos (a) e após a liberação de uma certa porcentagem de espaço de memória em
bases de casos com 250 casos (b). O tempo é apresentado em porcentagem relativa ao maior
tempo gasto durante o experimento.

4.3.4.2 Experimento 2
O segundo experimento é similar ao primeiro, mas utiliza uma base de casos
com alta concetração. Em alta concentração, o tempo de cada método é diferente,
conforme mostrado na figura 11, onde o tempo foi normalizado de acordo com o
maior tempo de processamento encontrado nos testes.
A razão para tal desempenho é que em baixa concentração, muitos casos são
pivotais e dificilmente compartilham problemas com outros casos, logo, a heurística
de se escolher os casos que ocupam maior espaço para remoção acaba resultando
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num resultado melhor que os demais métodos quando é requisitado a liberação de
muito espaço, no caso, acima de 75%.
Os resultados mostram que min-prej e Max-benef apresentam melhores
resultados que os métodos RC-CNN e por-tipo na preservação da competência,
tanto quando é requisitado a eliminação de um número específico de casos (figura
11a) quanto a liberação de uma quantidade de memória (figura11b). Entretanto, os
métodos min-prej e por-tipo são mais eficientes no tempo de processamento do que
os métodos baseados em adição de casos quando o propósito é remover casos ou
libera memória menos do que 75% do total.
De fato, cada método possui algum gargalo em seu tempo de processamento.
Para o método proposto no algoritmo mínimo-prejuízo, o gargalo é o recálculo do
valor do prejuízo. Já para o max-benef é o recálculo do benefício, que é feito de
acordo com os casos já escolhidos. Para o RC-CNN, o gargalo é a determinação de
quais casos na pilha, ou conjunto de treinamento, já possuem sua competência
abrangida por casos já escolhidos. E por fim, o método por-tipo, que possui como
gargalo a re-determinação dos tipos dos casos. As curvas plotadas na figura 11 são
influenciadas por esses gargalos.
Ambos experimentos certificam o método min-prej como um método eficaz
de manutenção de base de casos, principalmente quando o propósito é manter mais
do que 25% da base de casos original.
Talvez o mais importante resultado da política mínimo-prejuízo seja que esta
é tão eficiente quanto os demais métodos de remoção de casos quando se trata de
remover uma quantidade de casos pequena, e apresenta resultados tão bons quantos
os melhores métodos de adição de casos no que tange a preservação da competência.
De fato, a política do mínimo-prejuízo é a primeira política de remoção de casos
que preserva a competência acima de um limite mínimo.

4.4. O uso da TR no armazenamento de casos
Na fase de armazenamento de casos, o uso da lógica afeta diretamente a
descrição de planos e casos.
No que tange a descrição de casos, todas as lógicas apresentadas no capítulo
anterior permitem, de algum modo, descrever os casos de um sistema de PBC. No

79
entanto, a TR, com o operador ‘⊗’, e a LLP, com o operador ‘;’ (chop), podem
descrever planos e, consequentemente, casos, de forma muito mais clara e objetiva
que as demais lógicas. Por exemplo, suponha um plano como uma sequência das
ações a,b,c,d,e,f e g. Este plano poderá ser descrito:
TR: a ⊗ b ⊗ c ⊗ d ⊗ e ⊗ f ⊗ g.
LLP: a ; b ; c ; d ; e ; f ; g.
Cálculo situacional: do(g,do(f, do(e, do(d, do(c, do(b, do(a, s))))))).
Cálculo de eventos: similar ao Cálculo situacional
Temporal Logic:

a ∧ Οb ∧ ΟΟc ∧ ΟΟΟd ∧ ΟΟΟΟe ∧ ΟΟΟΟΟf ∧ ΟΟΟΟΟΟg

Observa-se com este exemplo que a TR e a LLP são preferíveis, por serem
muito mais claras e objetivas na descrição de planos e, consequentemente, na
descrição de casos, do que as demais lógicas.

4.5. Sumário
Neste capítulo foi desenvolvida a base de casos do sistema de planejamento
baseado em casos (PBC) que será proposto no capítulo 7. A base de casos é essencial
para uma boa performance do sistema de PBC, pois sua estrutura e qualidade afetam
diretamente o tempo que será gasto pelo sistema de PBC para achar uma solução
para um possível problema.
Com isto, foi proposto neste capítulo a estruturação de um caso com a
inserção de duas características importantes: Wi e Wf. Essas características
permitirão, no próximo capítulo, identificar se um caso é similar ou não. Permitirão
também desenvolver e determinar a competência de cada caso, que é essencial para a
estrutura da base de casos, que é formada por casos-footprint baseados na
competência.
Essa estrutura, uma vez definida, precisa ser recalculada quando um novo
caso necessitar ser armazenado. Para isto, diversas informações precisam ser
adicionadas aos casos armazenados, como o estado inicial, final e outros. Uma base
de casos é dita extensível quando possui informações suficientes armazenadas que
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possibilitem recalcular os casos-footprint e a competência de cada caso armazenado.
A definição e a estrutura de uma base de casos será apresentada mais adiante, nos
próximos capítulos.
Somente uma boa estrutura não garante que o sistema de PBC será eficiente
em seu processo de resgate de casos similares, pois o número de casos e a qualidade
dos mesmos também afetam a performance do sistema.
Para isto, neste capítulo foi proposto uma política de manutenção de base de
casos que, baseada na remoção de casos que causam o mínimo de prejuízo, consegue
manter a competência acima de um limite mínimo e assim, aumentar a qualidade da
base de casos.
Esta política, chamada de mínimo-prejuízo, permite trabalhar com base de
casos que possuam casos de diferentes

tamanhos, i.e, que ocupam diferentes

quantidades de memória ao serem armazenados. Esta política, portanto, permite
manter uma base de casos dentro de um certo limite de memória ocupada e mesmo
assim manter a competência da base de casos.
Tanto a estrutura quanto a política de manutenção da base de casos são
fortemente influenciadas pela competência dos casos armazenados. No entanto, não
foi definido neste capítulo como calcular, de fato, a competência de um caso.
Isso será feito no próximo capítulo, quando será definida uma nova regra de
similaridade e será apresentado o método footprint-based Retrieval (SMYTH;
MCKENNA, 1999b).
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CAPÍTULO 5

RESGATE DE CASOS

5.1. Introdução
Além da manutenção da base de casos, outro fator que impede o aumento da
eficiência de um sistema de PBC é a etapa de resgate de casos. Percorrer muitos
casos ou utilizar métrica de similaridade imprecisa pode tornar o sistema ineficiente.
No que se refere a busca por um caso similar, diversos métodos foram
propostos no intuito de reduzir o espaço de busca, fazendo com que somente um subconjunto de casos sejam analisados (SCHAAF, 1996) (SMYTH; MCKENNA,
1999b). Um dos melhores métodos para redução do espaço de casos é o proposto por
Smyth; McKenna (1999b), que baseado em casos-footprint, permite determinar o
sub-conjunto de casos onde possivelmente se encontra o caso mais similar.
No que se refere a similaridade, o problema é a determinação de quais casos
são, e quanto são, realmente similares ao problema proposto. A determinação da
similaridade de um caso armazenado ao problema proposto é, geralmente, feito por
uma regra, ou métrica, de similaridade. Entretanto, entende-se por similar aquele
caso que é mais facilmente adaptado para a solução do problema.
Se a regra de similaridade não tiver uma precisão suficiente para realmente
estimar o possível esforço de adaptação do caso, de nada adiantará a redução do
espaço de busca de casos, pois o sistema gastará muito tempo tentando adaptar um
caso que pode não ser realmente similar.
Assim sendo, para que o sistema FAR-OFF, descrito no capítulo 7, possa ser um
sistema eficiente, uma nova regra de similaridade e a aplicação de um método de
redução do espaço de busca por casos devem ser especificados.
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5.2. As Regras de Similaridade aplicadas a PBC
Muita atenção tem sido dada para as pesquisas que desenvolvem métricas de
similaridade dos sistemas baseado em casos e que são apropriadas para cada tipo de
aplicação. Os esforços se concentram, principalmente, na definição de métricas de
similaridade que levam em consideração o esforço de adaptação do caso para a
solução. Dentre tais métricas, se destacam, pelo seus resultados, as regras de
similaridade usadas nos sistemas DIAL (LEAKE et al, 1997), DéjàVu (SMYTH;
KEANE, 1998) e ADAPtER (PORTINALI et al, 1997).
O sistema DIAL é um planejador baseado em casos que trabalha com
domínios de desastres. Este considera casos como sendo episódios esquemáticos
(schema-based episodes). O sistema DIAL usa uma regra de similaridade, chamada
de RCR, que estima a adaptabilidade de um certo caso armazenado na solução de um
problema.
De forma similar, o sistema Déjà Vu, desenvolvido para domínios de projetos
(design), usa um processo de resgate chamado Adaptation-guided Retrieval (AGR)
que escolhe casos que são mais fáceis de serem adaptados. O ADAPtER é um
sistema de diagnósticos que calcula uma estimativa de adaptabilidade que fornece
um limite superior e um inferior ao processo de resgate para escolher casos similares.
Entretanto, as regras de similaridade de tais sistemas são extremamente
dependentes de seus domínios de aplicação. O método AGR do sistema DéjàVu, por
exemplo, usa um conhecimento adicional de domínio, chamado de conhecimento de
capacidade (capability knowledge), que é muito similar às críticas usadas pelos
antigos sistemas de planejamento, como o NOAH (SACERDOTI, 1975), para
solucionar conflitos entre sub-objetivos. Esse conhecimento adicional permite ao
sistema identificar o tipo e a funcionalidade das transformações feitas pelas ações por
meio de um conjunto de agentes chamados de especialistas e estratégias. O autor
enfatiza que tais agentes devem ser muito bem especificados para que a performance
da AGR seja maximizada.
De modo similar, o método RCR do sistema DIAL também usa conhecimento
adicional, mas este é aprendido a partir das experiências de adaptação de casos para
solução de antigos problemas. Entretanto, tais regras de aprendizado são específicas
do domínio de aplicação, o qual, para o sistema DIAL, é o domínio de desastres.
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A estimativa de adaptabilidade de tais sistemas consideram características
específicas do domínio, o que é inadequado para os sistemas de planejamento
baseado em casos que utilizam ações para encontrar soluções de problemas e são, em
sua maioria, independentes do domínio de aplicação. De fato, os sistemas de
planejamento baseado em ações trabalham com domínios muito mais complexos e
gerais do que os domínios de planejamento baseado em episódios, como o sistema
DIAL (LEAKE et al, 1997).
Por outro lado, os sistemas de planejamento baseado em casos, em sua
maioria, utilizam regras de similaridade genéricas mas que não apresentam a mesma
eficiência das métricas de similaridade desenvolvidas para domínios específicos.
Existem muitos sistemas de planejamento baseado em casos que são
independentes do domínio, como por exemplo os sistemas apresentados em
(BARRET; WELD, 1992) (FIKES; NILSSON, 1971) (HOFFMANN; NEBEL, 2001)
(KAUTZ;SELMAN, 1996). Muitos deles utilizam busca por solução no espaço de
estados (state-space) (FIKES; NILSSON, 1971) (HOFFMANN; NEBEL, 2001). A
maioria desses sistemas utilizam uma regra de similaridade que confronta o estado
inicial e o estado final, do caso resgatado, com o estado corrente e o objetivo a ser
encontrado. Esta confrontação se dá pela simples determinação de quantos
predicados o estado inicial do caso tem em comum com o estado inicial corrente; e
quantos predicados o estado final do caso tem em comum com o objetivo a ser
solucionado. O valor da similaridade se dá pela simples soma dos predicados em
comum de ambas comparações.
Uma forma um pouco mais sofisticada é, ao invés de simplesmente fazer a
soma dos predicados comuns, considerar o valor normalizado de predicados comuns
pelo total de predicados dos estados que estão sendo comparados. Outra forma
também é considerar pesos para os predicados, só que esta maneira muita vezes
implica em considerar características dependente do domínio ou que tais pesos sejam
introduzidos no sistema pelo usuário.
De qualquer forma, este tipo de regra de similaridade, baseada na regra geral
de similaridade SNN (Standard Nearest-Neighboor) (KOLODNER, 1993), não é
apropriada para estimar a capacidade de adaptabilidade de um caso armazenado em
solucionar um determinado problema. Isto pois estados que possuam quase todas as
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características iguais nem sempre são semelhantes. Um exemplo disso pode ser visto
na figura 12, onde embora os dois estados no mundo de blocos sejam muito
parecidos, pois possuem diversas características em comum, o plano que transforma
de um estado para outro possui, no mínimo, 20 ações.

A
B
C
D
E
F

On(A,B)
On(B,C)
On(C,D)
On(D,E)
Handempty
On(E,F)
Ontable(F)
Clear(A)

On(A,B)
On(B,C)
On(C,D)
On(D,E)
Handempty
On(F,A)
Ontable(E)
Clear(F)

Estado 1

F
A
B
C
D
E
Estado 2

Fig. 12 - Exemplo de dois estados não-similares que a regra SNN considera similar pois
ambos possuem muitas características em comum (em negrito).

Um forma interessante de obter e definir pesos para os predicados em uma regra de
similaridade foi apresentada pelo sistema CAPLAN/CBC (MUÑOZ-AVILA;
HULLEN, 1996). Este sistema estende a regra de similaridade do sistema
PRODIGY/ANALOGY (VELOSO, 1994) por meio de um método de aprendizado
automático que estabelece e corrige pesos para os diversos predicados com base na
performance dos casos previamente resgatados. Com esse método, é possível
diminuir o erro das métricas de similaridade e aproximar o esforço de adaptabilidade
dos casos armazenados. Este método é similar ao método RCR do sistema DIAL que
também utiliza aprendizado mas para o domínio específico de desastres e para casos
na forma de episódios.
Devido ao fato de a precisão da regra de similaridade usada pelo sistema
CAPLAN/CBC depender de um método de aprendizado, e as demais regras de
similaridade não serem apropriadas para sistemas independentes do domínio, uma
nova regra de similaridade é proposta nesta tese como forma de fornecer precisão ao
processo de resgate de casos. Esta regra de similaridade, chamada de Similaridade
Guiada pela Distância-Ação - ADG (Action-Distance Guided) (TONIDANDEL;
RILLO, 2001a), tem por característica estimar o esforço de adaptação de um caso por
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meio da estimativa da distância, em número de ações, entre o caso armazenado e a
solução do problema.
Na seção seguinte, a regra de similaridade ADG, desenvolvida como parte da
tese e inicialmente publicada em (TONIDANDEL; RILLO, 2001a), será apresentada
em detalhes.

5.3. Regra de Similaridade ADG
Esta regra de similaridade, denominada Similaridade Guiada pela DistânciaAção (ADG) (TONIDANDEL; RILLO, 2001a), surgiu da relação existente entre a
quantidade de ações e o esforço de geração de um plano. Quanto mais ações um
planejador precisar encontrar, maior será o tempo gasto para gerá-lo.
O número de ações é a maneira mais simples de se estimar o esforço de
adaptação e, assim, evitar estruturas complexas de estados, tanto para o estado
inicial, como para o objetivo, como as utilizadas nos sistemas PRIAR
(KAMPHAMPATI; HENDLER, 1992) e SPA (HANKS; WELD, 1995). Essa
complexidade de descrição, segundo Nebel; Koehler (1995), é a responsável pela
complexidade NP-hard que pode ser derivada das regras de similaridade aplicadas a
tais estruturas e que comprometem a eficiência da fase de resgate.
Essa relação existente entre a quantidade de ações e o esforço de geração de
um plano serve para criar heurísticas capazes de guiar um processo de busca em
planejamento. Isto é o que é feito pelos sistemas de planejamento baseado em busca
heurística, como o FF (HOFFMANN; NEBEL, 2001) e o HSP (BONET; GEFFNER,
2001), que usam uma heurística que estima a distância, em número de ações, entre o
estado corrente e o objetivo a ser encontrado.
A regra de similaridade ADG usa a mesma heurística do sistema FF
(HOFFMANN; NEBEL, 2001) para determinar a similaridade dos casos
armazenados. Para que a ADG possa ser detalhada com mais clareza, a seção a
seguir apresenta uma visão geral da heurística do sistema FF.

5.3.1. Heurística do sistema FF
Como todos os sistemas de planejamento baseado em busca heurística, o
sistema FF (HOFFMANN; NEBEL, 2001) necessita de uma heurística que permita
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guiar seu processo de busca por ações. As heurísticas usadas por tais sistemas, em
sua maioria, se caracteriza por estimar, em número de ações, a distância entre o
estado inicial de planejamento e um possível estado final, que satisfaça o objetivo ao
que o sistema foi proposto a solucionar.
A heurística do FF, denominada FF-heurística, é baseada em um grafo
relaxado que ignora a lista de remoções das ações de um domínio. A idéia de um
grafo relaxado para realizar planejamento foi introduzida pelo sistema Graphplan
(BLUM; FURST, 1997) e foi utilizada por muitos sistemas de planejamento, tanto
para definir uma heurística, como o HSP (BONET; GEFFNER, 2001) e FF
(HOFFMANN; NEBEL, 2001), quanto para auxiliar no planejamento, como o IPP
(KOEHLER et al, 1997) e LPG (GEREVINI; SERINA, 2002).
O grafo relaxado, ignorando-se as listas de remoções das ações, muito se
parece com as iterações para determinação do ponto fixo minimal em programas
PROLOG

(APT, 1990). A primeira iteração é um conjunto de todos os predicados que

podem ser satisfeitos sem precisar de que outros predicados estejam satisfeitos. A
partir daí, cada iteração é formada pela iteração anterior e por predicados que são
satisfeitos, ou se tornam verdadeiros, com o uso dos predicados da iteração anterior.
Assim vai até encontrar uma iteração que não haja mais predicados a serem
inseridos, configurando assim o ponto fixo minimal.
Com o grafo relaxado, o processo é semelhante, só que ao invés de considerar
predicados e regras do PROLOG, considera-se estados e ações. No grafo relaxado, são
criados dois tipos de camadas: a camada-de-fatos e a camada-de-ações. Essas
camadas são intercaladas, ou seja, uma camada-de-fatos, outra de ações, outra de
fatos, outra de ações e assim por diante, conforme apresentado na figura 13.
A primeira camada é uma camada-de-fatos que contém todos os fatos do
estado inicial. Lembre-se que o objetivo da heurística é estimar a distância do estado
inicial ao possível estado final em número de ações, portanto, o grafo relaxado é
criado de modo a permitir encontrar, a partir do estado inicial, os fatos que fazem
parte do objetivo.
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F0

A0

D0

Ações
cuja
prec ⊆ F0

F1

A1

F2

Ações
cuja
prec ⊆ F2

Ações
cuja
prec ⊆ F1

F1 = F0 ∪ add(A0)

Fn

A2

...

F2 = F1 ∪ add(A1)

Fig. 13 - Grafo relaxado criado pela FF-heurística.

O grafo inicia-se por uma camada-de-fatos. A primeira camada-de-fatos, como
já dito, é o estado inicial. Em seguida vem uma camada-de-ações que contém todas
as ações cuja as precondições são satisfeitas na primeira camada-de-fatos. Com essas
ações e a primeira camada-de-fatos, cria-se a segunda camada-de-fatos. Esta contém
todos os fatos da primeira camada mais os fatos das listas de adições de cada uma
das ações da primeira camada-de-ações. As camadas de fatos se assemelham as
iterações do ponto fixo em PROLOG.
De posse da segunda camada-de-fatos, a segunda camada-de-ações é criada e
intercalada ao grafo com todas as ações que não estejam em nenhuma outra camadade-ações anterior e cujas precondições são satisfeitas na segunda camada-de-fatos. O
processo continua, de modo análogo as iterações em

PROLOG,

até não houver mais

como criar camadas de ações que contenham ações que ainda não estejam em
camadas anteriores, ou, de modo mais eficiente, quando todos os fatos do objetivo
estejam na última camada-de-fatos criada.
Por ignorar a lista de remoções, e assim evitar interações entre fatos, a geração
do grafo sempre termina, na pior das hipóteses, com uma camada-de-fatos com todos
os possíveis fatos que podem ser alcançados a partir do estado inicial.
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function constroi_grafo(S0)

Å
Å

S0;
F0
K
0;
Pontofixo
FALSO;
while pontofixo=FALSO do
{α ∈ Ac | pre(α) ⊆ Fk}
Ok
∪α ∈ Ok add(α)
Fk+1
if Fk+1 = Fk then pontofixo:=VERDADEIRO;
k
k+1;
endwhile
return max
k;

Å
Å
Å
Å
Å

Fig. 14 – Algoritmo que gera o grafo relaxado a partir do estado inicial S0. Extraído de
(HOFFMANN; NEBEL, 2001). Onde Oi é a camada-de-ações i e Fi é a camada-de-fatos i.

O algoritmo para criação do grafo relaxado é apresentado na figura 14. Este
algoritmo, aqui chamado de constroi_grafo, foi extraído do artigo (HOFFMANN;
NEBEL, 2001) que trata sobre o sistema FF.
Com o grafo relaxado criado, é possível determinar interações negativas e
positivas entre os diversos membros das camadas e assim tentar encontrar a solução
de um problema de planejamento, como as que os sistemas GRAPHPLAN (BLUM;
FURST, 1995), IPP (KOEHLER et al, 1997) e LPG (GEREVINI; SERINA, 2002)
fazem.
Entretanto, pelo novo paradigma de planejamento por busca heurística, tais
interações não são realizadas e tal grafo relaxado é utilizado apenas para encontrar
uma estimativa da distância entre o estado inicial e o estado final. A FF-heurística
usa tal grafo - figura 13 - para encontrar uma solução relaxada para o problema de
planejamento. Essa solução relaxada, sem considerar a lista de remoções, é uma
ótima estimativa da distância entre o estado inicial e o estado final.
O processo de determinação da solução relaxada da FF-heurística caracterizase por percorrer o grafo no sentido inverso a que foi criado, ou seja, das últimas
camadas para a primeira camada. Na verdade, o sistema intercala novas camadas
entre as camadas de fatos, chamada de camadas de objetivos. Essas camadas são
relacionadas diretamente com as camadas de fatos correspondentes, ou seja, a
primeira camada-de-objetivos se relaciona com a primeira camada-de-fatos, a
segunda com a segunda, e assim por diante.
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Essas camadas de objetivos irão orientar o processo reverso de determinação
da solução relaxada. Primeiro, cada fato pertencente ao objetivo é distribuído em
uma camada de objetivo. Essa distribuição segue a seguinte regra: um fato do
objetivo é posto na camada de objetivo que corresponde a camada-de-fatos na qual o
fato apareceu pela primeira vez. Para determinar a primeira camada de um fato ou
uma ação, Hoffmann; Nebel (2001) definiram as seguintes relações:
Definição 5.1: elem(d) = min {i | d ∈ Fi, onde Fi é a i-ésima camada-de-fatos }
Definição 5.2.: elem(α) = min {i | α ∈ Oi, onde Oi é a i-ésima camada-de-ações}
As definições acima apenas dizem que um fato, ou uma ação, é elemento da
camada na qual tal fato, ou tal ação, apareceu no grafo pela primeira vez
considerando o processo de criação a partir do estado inicial. Ou de forma mais
formal, um fato ou uma ação é elemento da menor camada a que ele pertence.
O processo reverso usa exaustivamente a informação da definição 5.1 de
elemento de um fato para distribuir os fatos nas camadas de objetivos. O processo,
então, inicia da última camada-de-objetivos tentando satisfazer todos os objetivos
não satisfeitos em tal camada.
Para satisfazer um objetivo, o processo escolhe uma ação da camada anterior
de ações responsável pela inclusão do fato na camada-de-fatos correspondente.
Escolhendo a ação, o fato na camada-de-objetivos é marcado como satisfeito e as
precondições das ações são distribuídas como novos objetivos a serem satisfeitos nas
camadas de objetivos. Pela forma de criação do grafo relaxado, os novos objetivos
provenientes das precondições das ações escolhidas serão sempre distribuídos nas
camadas de objetivos anteriores àquela a que se está tentando satisfazer os objetivos.
Na verdade, pode haver mais de uma ação responsável pela introdução de um
fato em uma camada-de-fatos. Assim, para satisfazer tal fato, é escolhida a ação
cujas precondições possam ser distribuídas na camadas mais próximas da primeira
camada. Em outras palavras, escolhe-se a ação cuja a dificuldade de satisfazer as
precondições seja menor, dada pela fórmula abaixo (HOFFMANN; NEBEL 2001):
Definição 5.3.: dificuldade (α) = ∑ elem(d)
d ∈ pre(α)
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Essa dificuldade é usada na decisão de escolha entre duas ou mais ações que possam
satisfazer um fato em uma camada objetivo.
O processo reverso continua, camada por camada, satisfazendo todos os fatos
pertencentes as camadas-de-objetivos e redistribuíndo as precondições até que todos
os fatos a serem satisfeitos estejam na primeira camada-de-objetivos. Por ser a
primeira camada o estado inicial, tais fatos na primeira camada-de-objetivos já estão
automaticamente satisfeitos.
A solução relaxada então encontrada é composta por todas as ações escolhidas
no processo reverso. O valor da heurística, de forma trivial, é o número de ações
pertencentes a essa solução relaxada, ou melhor, é a quantidade de ações escolhidas
para satisfazer os fatos nas diversas camadas de objetivos.
Cabe ressaltar que não há análise de interações negativas e positivas entre as
ações, o que faz com que a solução relaxada não seja necessariamente a solução do
problema de planejamento. O que na grande maioria das vezes realmente não é, pois
não há conhecimento se uma ação irá remover um fato que é necessário por outra
ação e assim por diante. O importante da solução relaxada é, sem dúvida alguma,
estimar a distância entre o estado inicial e final de forma rápida e mais precisa
possível. O sucesso do uso de tal solução relaxada, pelo uso da FF-heurística, é
comprovada pelos bons resultados do sistema FF nas últimas competições de
planejamento (BACCHUS, 2000a) (LONG; FOX, 2002).

5.3.2. Similaridade Guiada pela Distância-Ação
Com o uso da FF-heurística, é proposta uma nova regra de similaridade
chamada de ADG (Action-Distance Guided). Esta regra de similaridade é um
processo que, além da FF-heurística, utiliza as características Wi e Wf de cada caso
para estimar, com maior precisão que as antigas regras de similaridade, o quanto um
caso está próximo da solução de um novo problema.
A regra ADG utiliza duas etapas interrelacionadas. A primeira etapa visa
estimar a distância do estado inicial do caso, caracterizado por Wi, com o estado
inicial do problema.
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function similaridade_inicial(G)
clear todos Gi
for i
1 ... max do Gi
{g ∈ G |elem(g) = i};
h
0;
for i
max ... 1 do
forall g ∈ Gi, g não marcado VERDADEIRO na camada i do
selecione αelem=i-1; mínima dificuldade; g ∈ add(α);
h
h+1;
forall delem ≠ 0 ∈ pre(α), não marcado VERDADEIRO em i-1 do
Gelem(d) ∪ {d};
Gelem(d)
endforall
forall d ∈ add(α) do
marcar d como VERDADEIRO nas camadas i-1 e i;
endforall
endforall
endfor
return h;

Å

Å
Å

Å

Å

Å

Fig. 15 – Algoritmo para obtenção do valor de similaridade inicial da regra ADG. Este
algoritmo é o mesmo da determinação da solução relaxada da FF-heurística, extraído do
artigo (HOFFMANN; NEBEL, 2001). Gi identifica a camada i de objetivos.

Lembre-se que um problema de planejamento, conforme descrito na seção
3.3, é composto pela seguinte tripla:

ψP = <S0, G, Ac>
onde S0 é o estado inicial, G é o objetivo e Ac é o conjunto de ações do domínio.
A distância entre o estado inicial S0 e o Wi é dado pela aplicação direta da FFheurística. Ou seja, cria-se um grafo relaxado a partir do estado inicial S0 e estima-se
a solução relaxada para os fatos de Wi como sendo um objetivo a ser alcançado. Esta
distância, entre S0 e Wi, é chamada de valor de similaridade inicial, representada por

δI. A figura 15 apresenta o algoritmo, extraído de (HOFFMANN; NEBEL, 2001),
para obtenção da solução relaxada. Este algoritmo é usado para determinação do
valor de similaridade inicial quando a função similaridade_inicial(Wi) é chamada
para um grafo relaxado gerado a partir do estado inicial.
A segunda etapa da regra ADG determina o valor da similaridade final (δG),
que é o valor da distância entre a característica Wf do caso com o objetivo G de um
problema de planejamento. As duas estimativas estão representadas na figura 16.
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D0

Caso

δI

δG
Wi

Df

Wf
Plano

Fig. 16 -- Os valores envolvidos na regra de similaridade ADG. O valor da similaridade
inicial (δI) é a distância entre o estado inicial D0 e o Wi do caso. O valor da similaridade
final (δG) é a distância entre o Wf do caso e o estado final desejável Df.

Entretanto, não se pode criar um grafo relaxado a partir de um conjunto de
fatos que não representam um estado consistente no domínio de planejamento, ou
seja, não é possível gerar um grafo relaxado a partir de Wf. Assim sendo, deve-se
encontrar um meio de estimar a distância entre Wf e G usando o grafo relaxado
gerado a partir de S0.
Estimar a solução relaxada a partir de S0 para o objetivo G diretamente irá
estimar a distância entre S0 e G, e não fornecerá informação sobre a distância entre
Wf e G. O que é necessário fazer é forçar que essa estimativa considere as ações do
caso resgatado, como mostrado em (TONIDANDEL; RILLO, 2001a).
Isso é feito da seguinte forma. Após executar a FF-heurística entre o estado
inicial e o Wi, deve-se manter as marcações feitas pelo processo reverso que
determina a solução relaxada. Lembre-se que a cada fato satisfeito na camada de
objetivo, ele é marcado como satisfeito, ou melhor, como verdadeiro.
Marca-se também todos os predicados de Wid como falso e todos os predicados de
Wf como verdadeiro. Isto pois Wid contém todos os fatos que serão removidos pelo
plano e Wf contém todos os fatos que serão verdade após a execução do plano.
Agora, aplica-se novamente a FF-heurística a partir do estado inicial para Df,
só que as marcas de verdadeiro e falso, tanto da primeira estimativa, quando as
modificadas para Wi e Wf, farão com que a estimativa seja um resultado muito
próximo da distância entre Wf e Df. O algoritmo para determinação do valor de
similaridade final é apresentado na figura 17.
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function similaridade_final(Wid,Wf,Df)

Å

G
Df;
for cada d ∈ Wid do
marcar d como FALSO em todas as camadas;
G
G+{d};
endfor
for cada d ∈ Wf do
marcar d como VERDADEIRO em elem(d) e elem(d)-1
endfor
similaridade_inicial(G);
h’
return h’;

Å

Å

Fig. 17 – Algoritmo para obtenção do valor da similaridade final da ADG. Este algoritmo
considera o algoritmo similaridade_inicial.

Finalmente, o valor da similaridade ADG, é a soma das duas estimativas, entre
o estado inicial e Wi, e entre Wf e Df.
Em linhas gerais, dado um problema de planejamento e um caso c, o algoritmo
ADG é dado como:
1. Constrói-se o grafo relaxado até alcançar o pontofixo. Usa-se o algoritmo da
figura 14, constroi _grafo(S0).
2. Determina-se

o

valor

de

similaridade

inicial

(δI),

pelo

algoritmo

similaridade_inicial(Wi).
3. Determina-se o valor de similaridade final (δG), por meio do algoritmo
similaridade_final(Wid,Wf,G).
4. valor da ADG é a soma de δI + δG.
A similaridade ADG, conforme descrito acima, permite determinar com maior
precisão um caso similar do que as antigas regras de similaridade. Para comprovar tal
precisão, alguns testes foram realizados.

5.3.3. Testes da performance da ADG
Para verificar a precisão da ADG, foram realizados aproximadamente 600
testes com duas base de casos com 100 casos cada, uma para o domínio do mundo de
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blocos e outra para o domínio de logística. Ambos domínios foram usados na
competição do AIPS’2000 (BACCHUS, 2000a).
Serão consideradas nos testes, além da regra de similaridade ADG, mais duas
regras de similaridade: a regra de similaridade SNN (Standard Nearest Neighbor)
(KOLODNER, 1993), amplamente utilizada pelos sistemas de PBC; e a regra de
similaridade do sistema PRODIGY/ANALOGY (VELOSO, 1994). Ambas descritas a
seguir.

5.3.3.1.

Similaridade SNN

A regra de similaridade SNN (Standard Nearest-Neighbor) (KOLODNER,
1993) é uma regra de similaridade antiga, porém muita utilizada pelos sistemas de
planejamento baseado em casos. Ela foi introduzida por Kolodner (1993) como uma
regra de similaridade para sistemas baseados em casos em geral, que considera a
diferença entre conjunto de fatos para estabelecer o valor da similaridade.
De fato, a regra de similaridade SNN considera a diferença entre valores de
duas características armazenadas em um mesmo slot de informação. Para cada slot
de informação, um peso apropriadamente definido é usado para diferenciar a
importância de um slot de informação para outro.
Entretanto, em sistemas de planejamento baseado em casos não se tem casos
estruturados em forma de slots de informação, mas somente conjunto de fatos, os
quais descrevem estados ou parte deles. Considerando que cada fato não contém
valor, a regra SNN pode ser descrita em uma forma reduzida como:
SNN = |Si ∩ Sc|

(8)

onde Si é o conjunto de fatos do problema e Sc é o conjunto de fatos do caso.

Na verdade, há duas características importantes que podem ser incorporadas na
fórmula 8 acima para aumentar a precisão da similaridade SNN. Uma dessas
características é considerar pesos em cada um dos fatos, ou em conjuntos de fatos.
Entretanto, tais pesos são, geralmente, dependentes do domínio de aplicação e,
portanto, devem ser incorporados

no sistema pelo usuário por meio de algum
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conhecimento adicional de domínio. Sendo que esta característica não é apropriada
para sistemas independentes do domínio, ela não será considerada nos testes.
A segunda característica que pode ser considerada é o cálculo normalizado do
valor de similaridade. Isso pode ser feito dividindo-se a fórmula 8 por |Sc|.
Considerando que o número de fatos em um estado pode variar de problema para
problema e de caso para caso, a fórmula normalizada é mais precisa que a fórmula 8.
Para os testes, a regra SNN será definida e usada como uma fórmula
normalizada. A interseção a ser considerada é entre o estado inicial D0 e Wi do caso,
e o objetivo Df e Wf do caso. O valor normalizado da SNN é, portanto, definida
como a seguir:
SNN = |D0 ∩ Wi| + |Df ∩ Wf|
|Wi|
|Wf|

(9)

É importante ressaltar que a regra SNN descrita acima tem sua precisão
melhorada para similaridade de casos por causa do uso das características Wi e Wf
dos casos. Assim, espera-se que a regra SNN normalizada obtenha resultados
melhores que a regra de similaridade do sistema PRODIGY/ANALOGY.

5.3.3.2.

Similaridade do PRODIGY/ANALOGY

Veloso (1994) introduziu um regra de similaridade detalhada que cria
“pegadas” (footprint2) no estado inicial com relação aos fatos relevantes de um
objetivo. O processo de criação de “pegadas” é similar ao processo de determinação
da característica Wi de um caso.
A criação de “pegadas” no estado inicial é feito observando, primeiramente,
quais fatos do objetivo se casam com os fatos do estado final do caso armazenado.
Para cada fato casado, é feita uma regressão usando-se as ações do caso armazenado.
Primeiro, a ação que introduziu o fato casado é escolhida. Após, os fatos da
precondição da ação escolhida se tornam novos fatos casados para as ações

2

Os casos-footprint definidos no capítulo anterior não possuem relação alguma com a regra de

similaridade que usa “pegadas” (footprints).

96
anteriores do caso. O processo continua até que os fatos casados estejam no estado
inicial. Esses fatos no estado inicial são chamados de “pegadas”.
É possível observar que as “pegadas” formam um subconjunto de Wi do caso,
ou, na melhor das hipóteses, elas formam o próprio Wi. Isto porque, o processo para
determinação de Wi é similar ao processo de determinação das pegadas. Entretanto, o
processo para escolha do Wi considera todos os fatos do objetivo, e não somente os
fatos casados. Assim, a regra de similaridade do sistema PRODIGY/ANALOGY pode
ser definido como:
F-Print = |D0 ∩ FSi| + |Df ∩ Wf|

(10)

onde FSi é o conjunto de pegadas no estado inicial para os fatos casados obtidos
pela intersecção de (Df ∩ Wf).
Cabe ressaltar que a regra de similaridade do sistema PRODIGY/ANALOGY não
considera valores normalizados.

5.3.3.3.

Experimentos

Para cada um dos 600 testes, são escolhidos, aleatoriamente, dois casos da base
de casos. Escolhe-se também um estado inicial D0 e o estado final Df, ambos
aleatórios. Pega-se cada caso e o adapta para a solução do problema. Essa adaptação
é apenas o completamento do caso, ou seja, encontra-se um plano que leva do estado
inicial S0 até o Wi e outro que leva do Wf até o G. Para completar o caso foi usado o
sistema generativo FF (HOFFMANN; NEBEL, 2001). Anota-se o tempo de
adaptação de cada caso e determina-se o caso que requer menor tempo de adaptação.
Este então é considerado o mais similar entre os dois casos escolhidos.
Aplicam-se, então, a métrica de similaridade ADG, a métrica de similaridade
SNN (KOLODNER, 1993) e a do sistema PRODIGY/ANALOGY (VELOSO, 1994) em
ambos os casos. Anota-se qual caso cada uma das métricas escolheu como caso mais
similar. A porcentagem de acerto de cada métrica para os 600 testes é anotada. O
resultado é mostrado na Figura 18, que mostra uma maior precisão com o uso da
métrica ADG.
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Fig. 18 - Precisão da regra de similaridade ADG comparada com outras regras de
similaridade.

Esta maior precisão obtida pela regra ADG faz-se em função de um tempo
maior de processamento que outras métricas. Mas este aumento de tempo não
significa uma diminuição na eficiência, pelo contrário, pois a precisão da resposta
diminui o tempo de adaptação do caso resgatado. No capítulo 7, após a definição
completa do sistema FAR-OFF proposto nesta tese, testes que verificam a influência
da ADG na performance do sistema serão apresentados.

5.3.4. Complexidade da Similaridade ADG
Além do algoritmo da política do mínimo-prejuízo (capítulo 4), outro
algoritmo utilizado pelo sistema FAR-OFF é o da similaridade Guiada pela DistânciaAção - ADG (Action-Distance Guided). Assim, a mesma análise de complexidade
feita para a política do mínimo-prejuízo será feita para a regra de similaridade
ADG.
Por utilizar a heurística do sistema FF (HOFFMANN; NEBEL, 2001), para
determinar distância entre estados, e por ser esta heurística dependente do número de
ações, número de predicados de um estado e principalmente, dependente do objetivo
a ser solucionado, a complexidade da similaridade ADG se torna dependente do
domínio e do problema a ser solucionado
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Entretanto, é possível apresentar uma complexidade para o pior caso da
aplicação da regra ADG considerando-se valores médios. Para isto, a complexidade
da heurística do sistema FF tem que ser determinada.
A heurística do sistema FF se caracteriza por gerar um grafo relaxado a partir
do estado inicial e de determinar a estimativa da distância entre o objetivo e o estado
inicial a partir de um processo que segue o fluxo contrário ao da geração do grafo.
A complexidade da geração do grafo relaxado se dá pela quantidade de
conexões existentes entre todas as ações instanciadas e todos os fatos instanciados do
domínio. Cada ação e cada fato são conectados em um grafo, chamado de grafo
inicial, que identifica os fatos que estão na precondição, na lista de adição ou na lista
de remoção de uma ação e vice-versa. A geração desse grafo inicial é feito
inicialmente pelo sistema de planejamento quando se determina o domínio e os
objetos envolvidos no problema a ser solucionado. De fato, são os objetos que
permitirão instanciar as variáveis livres dos ações e fatos do domínio, permitindo a
geração do grafo inicial.
A geração do grafo relaxado, em seu pior caso, utiliza todas as conexões de
precondição envolvidas no grafo inicial. A diferença com o grafo inicial é que o
grafo relaxado é disponibilizado em camadas.
A primeira camada é o estado inicial do problema de planejamento a que se
pretende estimar a heurística. A partir dessa camada, determina-se as ações que
podem ser aplicadas nesse estado, i.e., determina-se as ações cujas precondições
estão presentes na primeira camada. Isso é feito observando cada um dos fatos e
determinando as ações que possuem tais fatos como precondição. Utiliza para isto as
conexões de precondição do grafo inicial.
Para cada fato na primeira camada, pega-se cada uma das ações, através das
conexões do grafo inicial, cujo fato está em sua precondição e anota-se mais uma
precondição satisfeita para aquela ação. Quando a precondição da ação está toda
satisfeita, a ação pode ser aplicada.
Considerando-se que haja np1 predicados na primeira camada-de-fatos, e
sendo mpf a média de conexões de precondição de cada fato no grafo inicial, então a
complexidade de se determinar as ações aplicáveis na primeira camada é de
O(np1*mpf).
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Com as ações aplicáveis na primeira camada, cria-se a primeira camada-deações. Para gerar a segunda camada-de-fatos, pega-se, através das conexões do grafo
inicial que representam a listas de adição, os fatos que as ações da primeira camada
inserirão na segunda camada-de-fatos. Esses fatos não podem ser repetidos com os
fatos das camadas anteriores.
A segunda camada-de-fatos é composta, então, dos fatos da primeira camada
e os fatos inseridos pelas ações da primeira camada. Repete-se o processo de
determinação das ações que podem ser aplicadas, considerando-se apenas os fatos
novos inseridos, pois os antigos fatos já foram considerados nas camadas anteriores
Assim, tal processo demanda uma complexidade de O(mia2*nac1*mpf), onde mia2 é
a média de fatos na lista de adição das ações para a camada 2, ou seja, sem repetição
com os fatos da camada 1, e nac1 é o número de ações da camada 1 de ações.
O processo se repete até que todos os fatos do objetivo de um problema
estejam presentes em uma camada, ou quando todos os fatos, possíveis de serem
alcançados a partir do estado inicial, estejam em uma camada. Considera-se,
portanto, o pior caso, quando a última camada k tenha todos os fatos possíveis de
serem alcançados a partir do estado inicial. Assim, para todas as camadas, tem-se
que o algoritmo demandará o seguinte número de passos:

np1*mpf + mia2*mpf*nac1 + mia3*mpf*nac2 + . . . + miak*mpf*nack-1

No entanto, como miai evita a repetição de fatos, assim como a naci, pois
cada ação e cada fato só podem pertencer a uma só camada, e considerando que
todos os fatos e ações possíveis estão presentes no grafo, então:

ntf = np1 + mia2 + mia3 + . . . + miak
nta = nac1 + nac2 + . . . + nack-1

Assim, no pior caso, o ntf é o número total de fatos no grafo inicial e nta é o
número máximo de ações no grafo inicial Considerando um valor médio para
número de ações e fatos em uma camada, ou seja, nac1 = nac2 = . . . = nack-1 =
mnac e que np1 = mia2 = mia3 = . . . = mnp, tem-se:
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ntf = k*mnp
nta = k*mnac

Deste modo, a complexidade para gerar o grafo relaxado é, pela média,
O(mpf*ntf*mnac). Como mpf*ntf representam todas as conexões de precondição de
todos os fatos, ela é igual a mpa*nta, onde mpa é a média de precondições de uma
ação e nta é o número total de ações.
Assim, a complexidade do grafo relaxado, considerando que nta/k = mnac,
onde k é o número de camadas de ações no grafo relaxado, pode ser descrita por
O(

mpa
*mnac2).
k
Para se determinar a heurística, necessita-se realizar, da última camada do

grafo para a primeira, um processo de satisfação de objetivos. Para isto, distribuemse os objetivos na camadas em que estes aparecem pela primeira vez. Esses fatosobjetivos deverão ser satisfeitos por meio da escolha de uma ação, na camada-deações anterior, que o inseriu na camada a que ele pertence.
Isso é feito da seguinte forma, para cada fato-objetivo da camada i, uma ação
é escolhida para satisfazê-la. Essa escolha demanda percorrer naci-1 ações da camada
i-1 de ações para se determinar a melhor ação. Portanto, este algoritmo demanda
O(naci-1), onde naci-1 significa o número de ações da camada i-1.
Para cada ação escolhida, distribui-se suas precondições como objetivos nas
camadas anteriores e marca-se cada um dos fatos da lista de adição dessa ação como
satisfeito. Esse processo leva O(mpa + mia), onde, como já definido anteriormente,
mpa é a média de precondições de uma ação e mia é a média de inserções de uma
ação.
Assim, para cada camada i com ngi fatos-objetivos a serem satisfeitos, tem-se
complexidade O(ngi*(naci-1+mpa+mia)). Considerando para todas as camadas, temse a somatória de ngi é, no máximo, igual a ntf (número total de fatos).
De forma análoga ao que foi feito para o grafo relaxado, ou seja, nac1 = nac2
= . . . = nack-1 = mnac, tem-se que, para todo o processo de determinação da
estimativa da heurística, a complexidade é O(ntf*(mnac+mpa+mia)).
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A complexidade total da heurística, que considera a criação do grafo relaxado
e a aplicação da determinação da heurística pelo processo de solução relaxada, pode
ser dada, em seu valor médio, como: O(ntf*(mpf+mnac+mpa+mia)).
Mas, o que realmente interessa para a tese é a complexidade da regra de
similaridade ADG. Esta regra utiliza a heurística do FF da seguinte maneira:
• Primeiro determina-se o grafo relaxado a partir do estado inicial até que todos
os fatos sejam gerados.
• Depois aplica-se a solução relaxada e determina-se o primeiro valor de
similaridade.
• Aplica-se mais uma vez a solução relaxada, agora para o objetivo final, e
determina-se o segundo valor de similaridade.

Deste modo, a ADG cria o grafo relaxado e aplica, sobre esse grafo, duas vezes
o processo de solução relaxada. Logo, a complexidade da regra de similaridade ADG
é a mesma da heurística do FF, ou seja, O(ntf*(mpf+mnac+mpa+mia)).
Cabe ressaltar que os valores médios são fortemente influenciados pelos
valores de ntf e nta e, portanto, não são constantes e devem fazer parte da
complexidade.
Para uma análise mais profunda, deve-se evitar o uso de valores médios e
levar em consideração valores e probabilidades específicos de cada domínio e cada
problema. Essa análise é extremamente complexa e foge do escopo da tese. Fica esta
análise mais detalhada, portanto, para trabalhos futuros.

5.3.5. Discussão
O resultado de maior precisão da ADG é devido ao fato desta ser baseada em
uma estimativa do esforço de adaptação, como os métodos AGR (SMYTH; KEANE,
1998) e RCR (LEAKE et al, 1997). No entanto, a similaridade ADG depende apenas
das características mínimas do domínio, que são o estado inicial e as definições de
ações, para encontrar a estimativa de esforço, enquanto tais métodos utilizam
técnicas mais apuradas de aprendizado (RCR) ou de conhecimento de domínio mais
detalhado (AGR).
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A regra ADG não precisa de conhecimento adicional de domínio nem
tampouco regras de aprendizado para apresentar precisão nos seus resultados. Precisa
apenas das ações e dos fatos dos estados que são os elementos de definição de um
domínio.
Considerando que a métrica ADG determina a distância entre um estado inicial
e um estado final qualquer e que as tarefas dos planejadores do tipo espaço-plano
são semanticamente diferentes dos estados finais, a similaridade ADG não é
diretamente aplicável nesses tipos de planejadores. No entanto, a ADG é aplicável a
qualquer sistema de planejamento baseado em casos do tipo espaço-estado.

5.4. Método Footprint-based Retrieval
Como enfatizado antes, não somente uma métrica de similaridade que seja
precisa é suficiente para garantir eficiência à um sistema de planejamento baseado
em casos, mas algum método que impeça o sistema de fazer uma busca por todos os
casos da base de casos também é necessário.
No capítulo anterior foi apresentado a estruturação da base de casos em casosfootprint e RelatedSet, extraídos de (SMYTH; MCKENNA, 1999b). Para se obter os
casos-footprint são necessárias as definições de competência relativa de cada caso
com os demais casos armazenados.
Essa estrutura, conforme (SMYTH; MCKENNA, 1999b), serve para
desenvolver um método de busca por casos similares mais eficiente e quase tão
precisa quanto se considerasse todos os casos armazenados. Esse método é chamado
de Footprint-Based Retrieval( FbR) (SMYTH; MCKENNA, 1999b).
Com os casos-footprint e seus RelatedSets definidos, o método Footprintbased Retrieval encontra um caso similar a um dado problema por meio de dois
processos:

1. O primeiro encontra o caso-footprint mais similar ao problema dentre todos os
casos-footprint.
2. O segundo procura pelo caso mais similar dentre todos os casos pertencentes ao
RelatedSet do caso-footprint mais similar.
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Esse método, como empiricamente mostrado por Smyth; McKenna (1999b),
encontra o caso mais similar entre todos os casos da base de casos na maioria das
situações, e reduz, em todas elas, o tempo e o processo de busca por um caso similar.
Há diversas variações do método (SMYTH; MCKENNA, 2001). Por
exemplo, pode-se considerar k casos-footprint similares e unificar seus RelatedSets
de modo a encontrar um caso similar. Entretanto, no sistema FAR-OFF definido mais
adiante, a etapa de resgate escolherá cinco casos similares dentre os casos do Related
Set de um único caso-footprint, o mais similar.
Entretanto, o maior problema de um método de redução baseado em
competência, como o FbR, é como determinar a competência de cada caso. Para o
sistema FAR-OFF, a regra de similaridade ADG determinará se um caso soluciona ou
não outro caso. Isto é feito pela seguinte definição:

Definição 5.4: Um caso c soluciona outro caso c’ - Solves(c,c’) - se e somente se o
valor da ADG do caso c para o caso c’ for < ρ.
A definição 5.4 acima mostra que um caso c soluciona outro caso c’ se e
somente se o valor da similaridade ADG do caso c para solucionar um problema
definido como caso c’ for menor que um limite definido por ρ.
Para determinar os casos-footprint, a competência de cada caso deve ser obtida.
Conforme a definição 5.4, esta competência depende do valor ρ obtida pelo uso da
regra de similaridade ADG.
O número de casos-footprint e a quantidade de casos em seus respectivos
RelatedSets são extremamente influenciados pelo valor de ρ. Um valor alto de ρ
implica que um caso pode solucionar muitos outros casos armazenados, gerando uma
base de casos com poucos casos-footprint e muitos casos em cada RelatedSet. A
situação limite é quando um único caso-footprint é definido e os demais casos estão
em seu RelatedSet.
Por outro lado, se o valor de ρ é pequeno, haverá muitos casos-footprint e
poucos casos em seus respectivos RelatedSets. A situação limite é quando todos os
casos são casos-footprint e seus respectivos RelatedSets são nulos.
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Número
de
casos

casos-footprint
+
Número máximo
de casos em um RelatedSet
ponto ótimo

ρo

ρ

Fig. 19 – Ponto ótimo encontrado quando a competência é calculada com o valor de ρo. A
curva acima é apenas demonstrativa do comportamento encontrado nas diversas base de
casos usadas nos testes do sistema FAR-OFF. A curva varia conforme o domínio e a base de
casos que está sendo examinada.

Considerando que o método de resgate de casos FbR, utilizado pelo sistema
FAR-OFF, considera todos os casos-footprint e mais os casos que estão no RelatedSet
do caso-footprint mais similar, qualquer uma das situações limites fazem com que o
método percorra todos os casos da base de casos, o que é ineficiente.
Deste modo, para realmente se obter vantagem do uso do método FbR e, assim,
evitar que todos os casos sejam considerados na busca pelo caso similar, o valor
correto de ρ deve ser determinado para cada base de casos.
Observando-se a figura 19, percebe-se que é possível encontrar uma situação
ótima para uma base de casos. Isso é feito quando o número de casos-footprint +
número máximo de casos em um RelatedSet esteja minimizado.
Deve-se determinar o valor da competência para o melhor valor de ρ, chamado
de ρo, que minimizará a quantidade de casos que será considerado no processo de
busca por um caso similar.
A determinação da competência de cada caso com relação aos demais casos é
um processo extremamente dispendioso no que se refere ao tempo computacional.
Sua complexidade usual é O(n2), onde n é o número de casos armazenados.
É bem verdade que se a base de casos for construída, caso a caso, a inserção de
um novo caso na base de casos exigirá apenas que este novo caso seja comparado aos
demais casos armazenados, exigindo assim uma complexidade linear de O(n).
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Entretanto, para determinar o melhor valor de ρ, faz-se necessário o recálculo
da competência de toda a base de casos para cada valor de ρ testado. Esse é um
processo ineficiente, embora atenuado pelo armazenado, a priori, dos valores ADG
correspondentes entre os casos em uma base de casos extensível, conforme descrito
na seção seguinte.
A determinação do valor de ρo, portanto, depende de uma análise de cada um
dos valores de ρ que se aproximam do valor ótimo. Lembre-se que o valor de ρ é o
valor obtido a partir da regra de similaridade, que é sempre um número inteiro,
referente a número de ações. Por meio de um processo recursivo, dado um valor de ρ
inicial, encontra-se o valor de ρo por meio de diversos recálculos que determinam
quando o ponto mínimo (ótimo) foi encontrado.
Esse processo, em detalhes, determina a partir do valor ρ inicial, qual valor, ρ1 ou ρ+1, gera um total de casos-footprint + casos RelatedSet menor. Determinado
qual valor gera menos casos para a busca, o processo continua decrementando, ou
incrementando ρ até encontrar o ponto mínimo, que é determinado quando o valor de

ρo-1 e ρo+1 geram um conjunto maior de casos-footprint + casos RelatedSet.

5.5. Base de Casos Extensíveis
Como visto na seção anterior, uma base de casos precisa estar estruturada em
casos-footprint de modo a permitir o uso do método Footprint-based Retrieval
(FbR) (SMYTH; MCKENNA, 1999b). Entretanto, se a base de casos possuir apenas
os casos-footprint e seus respectivos RelatedSet, esta não poderá mais receber
nenhum outro caso. Isto porque, para se calcular os casos-footprint, necessita-se
determinar a competência de cada caso em relação aos demais casos armazenados.
Para se calcular a competência, usa-se a regra de similaridade ADG conforme
definição 5.4, que por sua vez utiliza os estados iniciais e os objetivos de cada caso
armazenado. Assim, uma base de casos que possui apenas os casos-footprint e seus
respectivos RelatedSet, não permitirá a inserção de nenhum novo caso, pois não
poderá mais ser reestruturada.
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Mas uma base de casos que não pode ser melhorada ou modificada pela
inserção de novos casos não é uma base de casos útil. Assim, para permitir que a
base de casos seja reestruturada, outras informações precisam ser armazenadas junto
com os casos.
Estas características armazenadas em uma base de casos, denominada base de
casos extensível, devem ser: o estado inicial do caso, o objetivo ao que o caso foi
submetido e o valor do limite de competência usado pela regra ADG.
Com essas informações podendo ser resgatadas da base de casos, toda a
estrutura de casos-footprint pode ser novamente recalculada para um novo caso ou
para um novo limite de competência.
Entretanto, como dito anteriormente, o recálculo da competência tem
complexidade O(n2), onde n é o número de casos armazenados. Sendo que para cada
interação, a similaridade entre os casos, usando a ADG, é calculada. Deste modo, o
tempo se torna extremamente dispendioso, tornando o recalculo e o uso da base de
casos extensível extremamente ineficiente.
Um modo de aumentar a eficiência é armazenar na base de casos extensível o
valor da similaridade ADG de cada caso com relação aos demais. Isto é possível pois
o valor da similaridade de um caso para outro não muda com a inserção de um novo
caso ou com a determinação de um novo limite de competência.
O gráfico da figura 20 mostra, em milissegundos, o tempo gasto para se
recalcular a competência de base de casos no mundo de blocos com o valor da ADG
já calculado e com o valor por calcular. O tempo com o valor da ADG já calculado e
armazenado é de aproximadamente 1/10 do tempo das base de casos extensíveis que
não possuem o valor da ADG de cada caso armazenado.
A base de casos extensível se torna útil para a manutenção de base de casos,
devido ao método mínimo-prejuízo, e permite o aperfeiçoamento da qualidade dos
casos armazenados por meio da inserção ou remoção de casos e por meio de
reestruturação dos casos-footprint.
Uma base de casos extensível, assim como definida acima, possui a
formatação em um arquivo tipo-texto com extensão .ccb como a apresentada na
figura 21.

Tempo (milisegundos)
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Desempenho Computacional - Deteminação
Competência
40000
34880
30000
Com ADG

Sem ADG

20000

19660

10000
0

8780
2360
160
100

220
200

230
300

270
400

Número de casos

Fig. 20 – Tempo de processamento para cálculo da competência com os valores da ADG
entre os casos já calculado e ainda não calculados.

##Domain##nome_do_domínio
%;wi1;wi2;wi3;...,wim;%;a1;a2;a3;...;ah;%;wf1;wf2;...;wfk;%
%;wi1;wi2;wi3;...,wim;%;a1;a2;a3;...;ah;%;wf1;wf2;...;wfk;%
...
%;wi1;wi2;wi3;...,wim;%;a1;a2;a3;...;ah;%;wf1;wf2;...;wfk;%// formato %Wi%plano%Wf%
##Extensible##
10 // valor do limite de competência usado para determinar os casos-footprint desta base de casos.
1:% D0:%p1%p2%p3%...%pj%Goal:%g1%g2%g3%...%gk%
2:% D0:%p1%p2%p3%...%pj%Goal:%g1%g2%g3%...%gk%
....
n:% D0:%p1%p2%p3%...%pj%Goal:%g1%g2%g3%...%gk%
##ADG values##
1:;10;20;30;3;4;10;45;-1;65;...;98;
2:;34;5;6;23;-1;-1;-1;...;83;5;
...
n:;23;45;3;4;-1;5;....,23; // Valor ADG com relação aos demais casos. –1 indica não similaridade.
##Footprinted##
;7;302;126;279;399;365;328;160; // os números dos casos-footprint
##RelatedSet##
1:0001000100100100100...01010
2:01010100101100101.....010010
3:0100100100011110101....01011
...
n:010010010001110101....001001 // RelatedSet . O ‘1’ indica o caso que está no RelatedSet.

Fig. 21 – Estrutura do arquivo com uma base de casos extensível. Em negrito, caracteres
fixos de estruturação. Em itálico estão os comentários e explicações.
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5.6. Sumário
Neste capítulo foi apresentado a fase de resgate de casos, responsável por
encontrar um caso similar para resolver um problema de planejamento.
Na fase de resgate, dois fatores influenciam a eficiência do sistema de
planejamento baseado em casos. Um é a precisão da métrica de similaridade e outro
é o espaço de casos que devem ser percorridos para se encontrar um caso similar.
A regra de similaridade Guiada pela Distância-Ação (ADG), proposta neste
capítulo, visa melhorar a precisão da similaridade de um caso. Isto é feito
considerando que um caso é mais similar do que outro se o número estimado de
ações que faltam para completar um caso para torná-lo solução for menor do que o
do outro. Comparando os resultados da aplicação da regra ADG com algumas antigas
e usuais regras de similaridade, a ADG consegue apresentar resultados muito mais
precisos.
Uma regra de similaridade de maior precisão diminui o tempo de adaptação do
caso e, portanto, o tempo total de planejamento. Entretanto, uma regra de
similaridade precisa não melhora a eficiência da fase de resgate, que precisa buscar,
dentre os casos armazenados, aquele que pode ser usado como solução do problema.
Isto é feito, considerando o valor relativo da ADG de um caso armazenado para
os demais casos armazenados, por meio do valor da competência e da estruturação da
base de casos em casos-footprint. Com essa estruturação, é possível usar o método
Footprint-based Retrieval proposto por Smyth; McKenna (1999b). Esse método
permite diminuir o espaço de busca por casos similares e, assim, diminuir o tempo de
resgate.
Determinado um caso similar, faz-se necessário adaptá-lo para este se torne
uma solução do problema de planejamento que se pretende solucionar. Isto é feito na
fase de adaptação, que será introduzida no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 6

ADAPTAÇÃO DE CASOS

6.1. Introdução
Após o resgate de um caso similar, deve-se modificar o caso resgatado para
que este possa ser a solução do novo problema. Em muitos sistemas de PBC a etapa
de adaptação se caracteriza por um processo que modifica o caso por completo, ou
seja, adiciona ou remove ações, ou mesmo troca ações de lugar. Este tipo de processo
necessita de muito tempo de processamento, tornando-o um processo ineficiente.
Uma maneira de tornar o processo de adaptação eficiente é não mexer na
estrutura do caso resgatado e torná-lo, em sua forma completa, parte da solução do
problema. O processo, chamado de completamento de caso, apesar de ser mais
rápido do que o processo que tenta modificar casos resgatados, possui o
inconveniente de, quase sempre, gerar soluções com mais ações do que o necessário.
A qualidade de um plano, nesta tese, é dada pela quantidade de ações que ele
possui. Para tentar aumentar a qualidade de um plano-solução, é proposto um
algoritmo que diminui o seu tamanho. Este processo faz uma análise de remoção,
adição ou substituição de ações de um plano similar aos processos de adaptação que
modificam o caso. A grande diferença é que este processo é feito em cima de um
plano que já é solução para o problema, o que permite estabelecer um limite de
tempo para a análise sem contudo perder a solução do problema.
Nas próximas seções, os métodos de completamento de casos e de melhora da
qualidade da solução serão apresentados com mais detalhes.
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Df

D0
Plano 1

Plano 2

Caso
Wi

Wf
Plano

Fig. 22 - Os planos (1 e 2) que devem ser encontrados pelo processo de completamento para
determinar uma solução entre o estado inicial D0 e o objetivo Df.

6.2. Completamento de casos
O processo de completamento de casos é extremamente simples. Como o
próprio nome já diz, este processo visa completar um caso similar resgatado para se
tornar a solução de um problema de planejamento.
Para isto, faz-se necessário encontrar dois planos. Um plano visa transformar o
estado inicial do problema em um estado onde o Wi do caso é satisfeito. Já o outro
plano, visa transformar o estado final do caso em um estado onde o objetivo, Df, seja
satisfeito. A figura 22 apresenta o local onde os dois planos devem ser encontrados.
Tal processo utiliza um sistema de planejamento generativo baseado no sistema
FF (HOFFMANN; NEBEL, 2001).

6.2.1. Sistema Generativo baseado no sistema FF
O processo de completamento de casos utiliza um sistema de planejamento
generativo baseado no sistema FF (HOFFMANN; NEBEL, 2001) para encontrar
planos para as instâncias plan. Este sistema generativo é uma implementação mais
simples que o sistema FF original.
A implementação do sistema generativo FF no processo de completamento de
casos possui todas as heurísticas utilizadas no FF original, porém não utiliza o
artifício de mudar o processo de busca para o Best-First Search (BFS) quando o FF
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não consegue encontrar a solução de um problema por meio de um algoritmo
chamado de Enforced-Hill Climbing (HOFFMANN; NEBEL, 2001). Na verdade, o
sistema FF usa o BFS para manter sua completude, embora tal busca seja
computacionalmente ineficiente.
A implementação do sistema generativo baseado no sistema FF não chama a
busca BFS e, portanto, não garante que o processo de completamento seja completo.
Entretanto, não ser completo pela falta do BFS não afeta os resultados do sistema
FAR-OFF, que será apresentado no próximo capítulo e que utiliza o processo de
completamento aqui descrito, em solucionar mais problemas que os planejadores
puramente generativos.
Cabe ressaltar que a implementação do sistema generativo baseado no FF foi
baseada na literatura publicada de tal sistema (HOFFMANN; NEBEL, 2001), e suas
bibliografias relevantes, como (KOEHLER; HOFFMANN, 2000), que implementa a
ordenação de fatos no objetivo e permite desenvolver um planejamento baseado em
goal agenda-driven (HOFFMANN; NEBEL, 2001).
Outra diferença fundamental entre o sistema FF original e o implementado, é
que o original usa uma heurística chamada added-goal deletion, enquanto a
implementação a usa também, só que com algumas modificações.
A heurística added-goal deletion é a grande responsável por diminuir o fator de
ramificação da árvore de busca no sistema FF. Ela dita que quando um estado S
satisfaz, ou encontra, um sub-objetivo, e este sub-objetivo estiver no conjunto de
fatos formado pelas listas de remoção das ações da solução relaxada extraída a partir
desse estado S, este estado S será desconsiderado e retirado da árvore de busca. Em
outras palavras, se ao determinar a solução relaxada de um estado até o objetivo, um
sub-objetivo que acabou de ser satisfeito por esse estado estiver na lista de remoção
de alguma ação da solução relaxada, então o estado será desconsiderado. Esta
heurística é baseada no fato de que é forte a tendência de que o sub-objetivo
satisfeito no estado e que esteja na lista de remoção de alguma ação da solução
relaxada seja removido por alguma ação do plano mais adiante.
Entretanto, essa heurística, de modo geral, funciona bem quando os fatos do
objetivo são estáveis, ou seja, não são facilmente alterados em um estado. Um fato
instável, por exemplo, no mundo de blocos, é o predicado handempty, que se alterna
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facilmente entre um estado e outro. Na verdade, se considerar o predicado
handempty como objetivo no sistema FF ele provavelmente não encontrará a solução
do problema por causa da heurística added-goal deletion. O mesmo acontece para o
fato at(airplane1,airport2) no domínio de logística. Se este fato estiver no objetivo, a
heurística added-goal deletion impede que o avião voe para outros aeroportos antes
de voltar para o aeroporto airport2.
Para o completamento de casos, no entanto, o Wi e o Wf do caso podem conter
fatos instáveis, como o handempty e o at(airplane1,airport2) por exemplo, e
ocasionar problema para o sistema de planejamento baseado em casos.
Assim, o sistema FF implementado faz as seguintes modificações na heurística
added-goal deletion original:

1- Não considera os fatos que estejam na lista de adição de mais de uma ação
2- Não considera os fatos que são a única precondição de alguma ação

A primeira consideração é baseada na condição de que um fato que esteja em
na lista de adição de mais de uma ação, tem mais facilidade de ser inserido
novamente se for removido, portanto a heurística added-goal deletion não é aplicada
para este fato quando ele fizer parte do objetivo. Isto significa que a heurística não
seria aplicada ao fato handempty se este fizer parte do objetivo, por exemplo.
A segunda consideração é baseada na condição de que quando um fato que
esteja no objetivo seja a única precondição de uma ação, esta ação nunca poderá ser
aplicada se for aplicado a added-goal deletion a este fato, como por exemplo, o fato
at(airplane1,airport2) do domínio de logística. Assim, para evitar tal situação, a
implementação do sistema FF para o completamento de casos utiliza a segunda
consideração estabelecida.
Embora o sistema FF e a implementação do sistema generativo baseado no FF
do processo de completamento sejam implementações diferentes, com o uso de
linguagens computacionais (C++ e Delphi) e base de dados diferentes, ambos
apresentam resultados iguais ou muito semelhantes na maioria dos problemas de
planejamento. O sistema FF soluciona mais problemas que a implementação em

113
Delphi do processo de completamento, pois utiliza a busca BFS para resolver, como
uma segunda tentativa, o problema de planejamento.
Outra diferença notada é que muitas vezes um problema é solucionado
facilmente por um e falha no outro, e em outras situações, ocorre o inverso. Isso é
devido ao fato de a implementação do sistema baseado no FF seguir sua própria
geração de todos os fatos e todas as ações do domínio. Não há na literatura referência
de como a lista de todos os fatos e todas as ações são geradas pelo FF. Considerando
que a ordem das ações e fatos nessas listas afetam o desempenho do planejamento,
tais sistemas, utilizando-se das mesmas heurísticas e métodos, acabam se
comportando, por vezes, de forma diferente para um mesmo problema.

6.2.2. Processo de Completamento de Casos
Teoricamente, o processo de completamento se baseia em um objetivo
estruturado que é passado ao processo de adaptação para ser completado. Ao
resgatar-se um caso η, a seguinte estrutura de objetivo é considerada pela etapa de
adaptação:
Obj: plan ⊗ η ⊗ plan ⊗ Df
As instâncias plan presentes na estrutura acima devem ser substituídas por um
plano de ações, e indicam o local aonde o processo de completamento deve atuar.
Observe que a medida de similaridade ADG estima a quantidade de ações existentes
em cada uma das instâncias plan, que são, respectivamente, as distâncias entre D0 e
Wi e entre Wf e Df.
A substituição das instâncias plan por planos reais é feito por um planejador.
Na maioria dos sistemas de PBC, a etapa de adaptação usa um planejador generativo,
pois se não houver nenhum caso que possa ser resgatado para solucionar um devido
problema, o planejador generativo, na etapa de adaptação, poderá encontrar a solução
a partir do nada (‘from scratch’).
Este processo de completamento não se preocupa com o tamanho da solução, o
que, muitas vezes, é muito maior que a solução ótima.
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6.3. Otimização do Tamanho da solução
Ao invés de desenvolver um sistema de planejamento que solucione cada um
dos diversos problemas existentes em específico, criam-se sistemas de planejamento
independentes do domínio de aplicação e que servem, teoricamente, para solucionar
qualquer tipo de problema cujo domínio possa ser descrito em ações e estados.
Entretanto, esse caráter de solucionador geral de problemas, herdado dos mais
antigos sistemas como o GPS (ERNST; NEWELL, 1996) (ver capítulo 2), exige que
os sistemas de planejamento evitem regras de conhecimento específicas do domínio e
planejem por meio de regras e heurísticas de caráter geral.
Devido ao uso de regras gerais e independentes do domínio de aplicação,
encontrar uma solução ótima para algum problema de planejamento se torna
PSPACE-completo (BYLANDER, 1994). Assim, a maioria dos sistemas de
planejamento se preocupa em encontrar uma solução para o problema de
planejamento sem, no entanto, se preocupar com a qualidade dessa solução.
Diante desse fato, um novo paradigma de planejamento surgiu. Chamado de
Planejamento por Rescrita (Planning by Rewriting – PbR), desenvolvido por Ambite
como sua tese de doutorado e publicado em (AMBITE, 1998), este paradigma trata
da adaptação de um plano solução para que este se torne, na maioria dos casos, a
solução ótima para um problema de planejamento.
Entretanto, tal adaptação, chamada de rescrita (rewriting), necessita de regras
específicas do domínio de aplicação. Essas regras, conforme o artigo de Ambite;
Knoblock; Minton (2000), podem ser obtidas com o uso de métodos de aprendizado.
A obtenção das regras de rescrita por aprendizado permite tornar o sistema
totalmente automático, embora haja a necessidade de tornar disponível instâncias de
planos para treinamento do método de aprendizado.
Em comparação com outros sistemas de planejamento, o PbR tem um
desempenho superior. Primeiro porque para se ter uma solução inicial, o PbR gera
uma solução rápida para o problema, embora com uma qualidade muito inferior aos
demais sistemas de planejamento. Segundo, por meio de regras específicas do
domínio, o plano solução inicial é adaptado e torna-se uma solução de melhor
qualidade do que os outros planejadores e em muito menos tempo.
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O método de completamento, apresentado na seção anterior, se parece muito
com a geração de um plano inicial do PbR, ou seja, é um plano solução que, em
favor da eficiência, prejudica ou não se importa com a qualidade da solução. De fato,
o método de completamento de casos é eficiente, porém, resulta em solução com
muito mais ações que o necessário.
Nada mais natural, diante dos resultados do PbR, do que aplicar a técnica de
rescrita de planos para melhorar a qualidade dos planos criados após o processo de
completamento. Entretanto, o método de rescrita do PbR, como dito anteriormente,
necessita da perfeita definição de regras de rescrita específicas de domínio o que o
impede o desenvolvimento de sistema de planejamento totalmente independente do
domínio.
Deste modo, para não se perder o caráter de independência do domínio,
desenvolveu-se um processo de melhora da qualidade da solução, que será utilizado
pela adaptação de um caso, semelhante ao processo de rescrita, porém que não
depende de qualquer regra específica de domínio. Este processo, descrito a seguir,
chama-se Método de Replanejamento para Melhora da Qualidade da Solução
(SQUIRE – Solution Quality Improvement by Replanning).

6.3.1. Método de Replanejamento para Melhora da Qualidade da
Solução - SQUIRE
A grande dificuldade em replanejar ou adaptar um plano é determinar quais
partes devem ser alteradas ou replanejadas. Muitas vezes, tal processo de adaptação
depende de regras específicas do domínio, como as que o PbR (Planning by
Rewriting) (AMBITE, 1998) utiliza. Entretanto, o método SQUIRE (Solution Quality
Improvement by Replanning) utiliza a heurística do sistema FF (HOFFMANN;
NEBEL, 2001), denominada FF-heurística, e não necessita de qualquer regra ou
conhecimento específico do domínio para melhorar a qualidade de uma solução de
planejamento.
A solução de um problema de planejamento pode ser apresentado como um
caminho em um grafo direcionado, onde cada nó é um estado consistente e cada
ramo uma ação a ser aplicada. A figura 23 mostra uma possível solução de um
problema de planejamento.
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Si

Sg

Fig. 23 – Plano com 8 ações (arestas em negrito) que leva do estado inicial Si ao estado
solução Sg. Os círculos indicam os estados e as arestas as ações. Os círculos cinzas indicam
os estados por onde o plano passa.

Suponha que haja uma forma precisa de estimar o custo para atingir cada um dos
estados do grafo da figura 23. Esse custo seria dado pelo menor número de ações
existentes a partir do estado inicial. Assim, o grafo da figura 23 se tornaria o grafo da
figura 24.

Si
1

1

2

1
2

2
2

3

4

2

4

3
3

3

3

Fig. 24 – Estados (círculos) e seus custos relativos ao menor número de arestas a partir do
estado inicial Si. As arestas em negrito representam um plano. Os círculos indicam os
estados e as arestas as ações. Os círculos cinzas indicam os estados por onde o plano passa.

Observe pela figura 24 que o plano solução para atingir Sg poderia ter, como solução
ótima, apenas 4 ações, pois este é o custo do estado Sg. Pode-se observar também em
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qual parte o plano poderia ser substituído, ou seja, quais ações estão tornando a
solução mais longa que o necessário. Basta observar que há uma única ação que leva
do estado inicial a um estado do plano com custo 1. Com essa estimativa de custo,
pode-se, além de determinar o tamanho do plano ótimo, determinar o local exato que
deve ser feito o replanejamento.
Entretanto, não existe ainda tal estimativa de custo, sem regras específicas do
domínio, precisa o suficiente para garantir que a distância de cada estado seja
realmente a mínima necessária.
A estimativa que mais se aproxima da distância mínima de um estado a partir do
estado inicial é a FF-heurística. Esta heurística é usada pelo sistema FF para guiar o
processo de busca em um grafo semelhante ao apresentado na figura 23 e 24. Devido
aos bons resultados do sistema FF nos mais diferentes domínios (HOFFMANN;
NEBEL, 2001), a FF-heurística se torna a melhor opção para se estimar o custo de
cada estado no grafo de planejamento.
O método SQUIRE, detalhado a seguir, usa a heurística do sistema FF para
estimar a distância dos estados intermediários a partir do estado inicial. O processo é
simples, e utiliza os algoritmos extraídos do artigo (HOFFMANN; NEBEL, 2001) e
definidos no capítulo anterior.
O objetivo do método SQUIRE é determinar qual ponto do plano não está
caminhando diretamente para o estado final. O algoritmo principal do método
SQUIRE é o apresentado na figura 25. Esse algoritmo calcula, a partir do estado
inicial, a distância de cada estado intermediário do plano, até o estado final. Dado um
plano e um estado inicial, esse algoritmo irá retornar uma lista de números relativos a
distância de cada estado pelo qual o plano passa até atingir seu objetivo que é o
estado final, i.e., o estado gerado pela execução de todas as ações do plano a partir do
estado inicial.
Para se determinar os estados intermediários de um plano, basta executar cada
ação do plano, i.e., remover os fatos da lista de remoção e adicionar os fatos da lista
de adição de cada ação. De posse de todos os estados intermediários, calcula-se a
FF-heurística para cada um dos estados a partir do estado inicial
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procedure det_distancia_estados_intermediarios(plan , initst)

Å
Å
Å

constroi_grafo(initst)
initst;
S0
H0
0;
i
0;
while i < número de ações ∈ plan do
i
i+1;
Si
execute_ação(Ai,Si-1)
Hi
similaridade_inicial(Si);
endwhile
end;

Å
Å
Å

Fig. 25 – Algoritmo que determina as distâncias dos estados intermediários de um plano
plan a partir do estado inicial initst. Esta função retorna um array de valores de
distâncias Hi e um array com os estados intermediários Si.

Cada estado intermediário de um plano, identificado pela lista <S1,S2,S3,...Sn>,
terá um valor relacionado, identificado pela lista de distâncias <H1,H2,H3,...Hn>,
que mostra a distância desse estado ao estado inicial S0. A lista de distâncias, ou
custos, dos estados intermediários indica qual estado está mais próximo do estado
inicial
Espera-se que, para um plano otimizado, os valores de custo dessa lista sejam
sempre crescente até o estado final. Qualquer valor que seja menor que o anterior na
lista indica um possível retorno no grafo de planejamento, como o estado de
distância 1 na figura 24. Esse valor menor, e seu respectivo estado, são chamados de
recuo. Formalmente, a definição de um estado recuo é dado como a seguir:

Definição 6.1: (Estado Recuo) Para um plano com <S0,S1,S2,...Sn> estados
intermediários e seus respectivos custos <H0,H1,H2,...Hn>, um estado recuo,
denominado Sr, é um estado Si cujo custo Hi é menor que o custo Hi-1 do estado
anterior Si-1.
O custo de um estado recuo, Sr, identificado por Hr, indica que este estado
está mais próximo do estado inicial do que o estado anterior. O método SQUIRE
identifica a primeira ocorrência de um estado recuo no plano solução.
Após detectar o estado recuo, Sr, o método SQUIRE tenta detectar o próximo
estado intermediário, após o Sr, no qual o plano volta a se redirecionar ao estado
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final. Este estado, denominado estado de volta, Sv, e seu respectivo custo Hv, indica
ao método SQUIRE o exato ponto onde o plano volta a convergir para seu objetivo
final. O estado de volta é definido como a seguir:

Definição 6.2: (Estado de Volta) Para um plano com <S0,S1,S2,...Sn> estados
intermediários, seus respectivos custos <H0,H1,H2,...Hn>, e um estado Sr, um estado
de volta, denominado Sv, é um estado Si, com i>r, cujo custo Hi é maior ou igual ao
custo Hi-1 do estado anterior Si-1.

A idéia principal do método SQUIRE é encontrar um plano alternativo para
possíveis sub-planos que estejam incorretos na estrutura do plano solução. Cada subplano incorreto, denominado Pi, é determinado considerando o estado Sv encontrado.
O estado Sv é o estado final do sub-plano Pi. Para determinar a parte inicial do
sub-plano Pi, o método SQUIRE determina, a partir do estado inicial, o primeiro
estado anterior a Sr cujo custo seja o maior dentre todos os estados anteriores a Sr e
que seja menor que Hv. Esse estado, denominado Sm, com respectivo custo Hm, se
torna o estado inicial do sub-plano incorreto Pi. A definição de Sm é dada a seguir:

Definição 6.3: (Estado Sm) Para um plano com <S0,S1,S2,...Sn> estados
intermediários, seus respectivos custos <H0,H1,H2,...Hn>, um estado Sr, e um valor
Hv, um estado Sm é um estado Si, com i<r, cujo seu custo Hm é o maior valor entre
todos os custos <H0,H1,H2,...Hr-1> e menor que Hv.
O sub-plano incorreto Pi é formado, então, pelas ações existentes no plano
solução entre os estados Sm e Sv. Em outras palavras, Sm é o estado inicial e Sv é o
estado final do sub-plano Pi. O método SQUIRE deve então encontrar um plano para
substituir o sub-plano Pi com tamanho menor que v-m-1, que é o tamanho do subplano Pi.
Na verdade, o replanejamento é feito por um planejador generativo. Este
planejador terá que encontrar um plano substituto para o plano intermediário Pi. No
entanto, tal planejador não pode escolher como primeira ação a mesma primeira ação
do sub-plano Pi e também não pode ultrapassar ou igualar o número de ações
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existentes em Pi. Sendo assim, o planejador terá um limite de planejamento, que
limitará, e muito, o tempo de planejamento, tornando-o eficiente.
Outro fator que ajuda na eficiência do planejamento é o objetivo a ser satisfeito
ser um estado completo e consistente. Isso ajuda ao planejador refinar suas escolhas
de ações para compor um plano alternativo ao sub-plano Pi.
Se o planejador não conseguir encontrar um plano alternativo com menos
ações que Pi, realiza-se um backtracking no plano original, acrescendo ao início do
sub-plano Pi a ação imediatamente anterior ao respectivo Pi no plano original.
Chama-se o planejador generativo para encontrar um plano alternativo ao novo plano
Pi. A figura 26 mostra um exemplo do procedimento do método SQUIRE.
O processo de backtracking pode ir até o estado inicial, quando então o
planejador indicará que não conseguiu achar um plano alternativo. Para que esse
processo de backtracking não seja dispendioso e forme planos Pi’s muito grandes,
determina-se um limite máximo de ações anteriores a Pi que podem ser anexadas a
Pi durante o processo de backtracking. Esse limite é chamado de limite de
backtracking, LB.
Com o uso da FF-heurística para determinar as distâncias do estado
intermediário, por não ser uma estimativa ótima, podem aparecer recuos irreais que
farão com que o sistema de planejamento generativo seja acionado para replanejar
um plano Pi que já está completamente otimizado.
Cada replanejamento requer tempo e muitas vezes são necessários diversos
backtrackings. Portanto, deseja-se diminuir, o máximo possível, o número de recuos
falsos apontados pela FF-heurística. A forma mais natural de evitar esses recuos
falsos é determinar a distância do estado inicial de Pi ao seu estado final. Para isto,
basta aplicar a FF-heurística a partir do estado inicial de Pi até o estado final de Pi.
O valor dessa distância apontará se existe a possibilidade de encontrar um
plano alternativo que possa ser replanejado. Se o valor dessa distância for maior ou
igual ao número de ações de Pi, então não há um plano alternativo, realiza-se então o
backtracking, evitando-se assim que o planejador generativo seja acionado para
encontrar um plano alternativo que pode não existir. A figura 27 mostra o algoritmo
do método SQUIRE, conforme descrito acima.
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Fig. 26 – Desenho demonstrativo do processo de replanejamento do método SQUIRE.
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Å

Å

function det_Sr(<H0,H1,H2,H3..,Hn>, from)
retv
0; i
from;
while (retv<>0) and (i<n) do
i
i+1;
i;
if Hi<Hi-1 then retv
endwhile;
retv;
return
end;

Å

Å

Å

Å

Å

function det_Sv(<H0,H1,H2,H3..,Hn>, r)
backv
0; i
r;
while (backv<>0) and (i<n) do
i
i+1;
i;
if Hi>=Hi-1 then backv
endwhile;
backv;
return
end;

Å

Å

Å

Å
Å
Å

function det_Sm(<H0,H1,H2,H3..,Hn>, r, v)
mis , i
0;
0 to r-1 do
for i
Hi;
if (Hi>mis) and (Hi<Hv) then mis
mis;
return
end;

Å

function SQUIRE(plano,initst,from)
<H0,H1,H2,H3..,Hn>
det_costs(plano,initst,from);
r
det_Sr(<H0,H1,H2,H3..,Hn>, from);
if r<>0 then
v
det_Sv(<H0,H1,H2,H3..,Hn>, r);
m
det_Sm(<H0,H1,H2,H3..,Hn>, r, v);
bktk
0;
i
m;
isPi
falso;
while (i > 0) and (bktk<LB) and not(isPi) do
plano entre Si e Sv;
Pi
maxprofund
tamanho do plano Pi;
constroi_grafo(Si);
dist
similaridade_inicial(Sv);
verdadeiro;
if dist<maxprofund then isPi
else
i
i-1;
bktk
bktk + 1;
endif;
endwhile
resultado do FF do estado Si até Sv com restrições:
if isPi then Pi
- não usar a 1ª ação de Pi;
- profundidade < maxprofund;
falso;
if Pi = null then isPi
v;
if not(isPi) then from
else substituir Pi no plano entre Si e Sv;
SQUIRE(plano,initst,from);
endif
plano;
return
end;

Å

Å

Å
Å
Å
Å
Å
Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å
Å

Å

Fig. 27 – Algoritmo do método SQUIRE. Nos algoritmos, Hi e Si são obtidos do algoritmo
da figura 25. O sub-plano a ser modificado é chamado de Pi. Neste algoritmo é possível
definir um número máximo de backtracking, denominado LB.
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Este método, portanto, assim como o planejamento por rescrita (PbR)
(AMBITE, 1998), melhoram a qualidade de um plano solução. O Sistema FAR-OFF,
a ser introduzido no próximo capítulo, usará o método de completamento e o método
SQUIRE para apresentar suas soluções.
Um método de adaptação que também refina planos é o método ADJUSTPLAN (GEREVINI; SERINA, 2000). Este método é baseado no grafo gerado pelo
sistema GRAPHPLAN (BLUM; FURST, 1995) e visa refinar e encontrar soluções a
partir de sub-planos. Esses sub-planos, por exemplo, podem ser casos resgatados da
base de casos por um sistema de planejamento baseado em casos.
Entretanto, o método ADJUST-PLAN pode, caso não encontre uma forma de
refinar e completar o sub-plano, deixar o problema de planejamento sem solução. Já
o método SQUIRE, similarmente ao paradigma de planejamento por rescrita (PbR),
por trabalhar inicialmente com um plano que já é solução, mesmo que este não ache
um plano alternativo, não deixará o problema sem solução.

6.3.2. Discussão
O método SQUIRE apresenta bons resultados, principalmente quando aplicado
ao plano solução resultante do completamento de casos, como poderá ser visto nos
testes realizados com o sistema FAR-OFF no próximo capítulo.
Entretanto, o método apresenta algumas falhas que o impedem de apresentar
resultados melhores. Uma dessas falhas vem exatamente do uso da FF-heurística,
que não garante o retorno do valor ótimo da distância de cada estado.
Outro problema deste método é que, muitas vezes, a solução de um objetivo,
que é descrito como parte de um estado, pode ser satisfeita por um estado mais
próximo do estado inicial do que o estado final encontrado no plano solução. Como o
método SQUIRE tenta encontrar um plano alternativo com menos ações que vai do
estado inicial definido até o estado final do plano solução, então tal solução ótima
não poderá ser encontrada.
Embora haja um esforço em evitar que alguns planos ótimos tenham que ser
replanejados por meio da verificação de recuos no plano intermediário Pi, o método
SQUIRE ainda perde muito tempo para tentar encontrar planos similares para partes
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que não precisam ser adaptadas. Isto porque muitas vezes há recuos irreais nos
planos intermediários, estes causador, por vezes, pela imprecisão da FF-heurística.
Formas alternativas de detectar recuos irreais ou mesmo de considerar outros
estados finais de forma eficiente ficam para trabalhos futuros.

6.4. Sumário
Neste capítulo foi apresentado, em detalhes, a etapa de adaptação de casos,
responsável pela adequação de um caso resgatado para a solução de um problema de
planejamento.
Isto é feito por dois processos. O primeiro é o completamento de casos que,
com o intuito de manter a eficiência do sistema, apenas completa o caso para que
este se torne uma solução, evitando mudar a estrutura do caso.
Entretanto, o completamento de casos retorna soluções que possuem muito
mais ações do que teria a solução ótima para o mesmo problema. Visando, portanto,
melhorar a qualidade da solução pela diminuição do número de ações, um método de
replanejamento, chamado SQUIRE, foi proposto.
Esse método, recursivamente, detecta possíveis sub-planos que foram
superestimados com um número de ações maior que o necessário, e tenta replanejar
encontrando um outro sub-plano substituto com menos ações. Para tanto, a FFheurística é usada como auxiliar na detecção deste sub-plano a ser otimizado.
Ao fim deste capítulo, todas as três etapas – armazenamento, resgate e
adaptação – de um sistema de PBC foram definidas. No próximo capítulo, o sistema
FAR-OFF, que utilizará as diversas técnicas e métodos propostos, será, finalmente,
definido.
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CAPÍTULO 7

O SISTEMA FAR-OFF

7.1. Introdução
O sistema FAR-OFF (Fast and Accurate Retrieval on Fast Foward) é um
sistema de planejamento baseado em casos (PBC) que utiliza o planejador generativo
FF (Fast Forward) (HOFFMANN; NEBEL, 2001) para adaptar seus casos para uma
solução. Por ser um planejador baseado em casos, o sistema FAR-OFF possui três
etapas distintas: etapa de resgate de casos, etapa de adaptação de casos e etapa de
armazenamento.
O sistema FAR-OFF, por considerar a regra ADG, que utiliza a FF-heurística,
como sua regra de similaridade e, principalmente, por possuir um planejador
generativo baseado em busca heurística, pode ser considerado o primeiro sistema de
PBC baseado em busca heurística desenvolvido.
Como a maioria dos sistemas de PBC, em linhas gerais, dado um problema de
planejamento, o sistema FAR-OFF fará o resgate de casos similares que podem
solucionar o problema, fará a adaptação de um dos casos resgatados e, ao encontrar a
solução, fará o armazenamento do plano para uso futuro.
Cada uma das etapas - resgate, adaptação e armazenamento - do sistema FAROFF foi descrita nos capítulos anteriores. Elas, em conjunto, formam a estrutura do
sistema FAR-OFF, que será descrita a seguir.
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7.2. Estrutura do Sistema
A estrutura do sistema FAR-OFF engloba diversas técnicas e métodos. A
maioria foi desenvolvida e definida nos capítulos anteriores desta tese.
O sistema FAR-OFF possui uma base de casos estruturada em casos-footprint e
seus respectivos RelatedSets. Essa base de casos pode ser extensível ou não. Se for
utilizada uma base de casos extensível, conforme definida na seção 5.5, é possível
recalcular as competências relativas de cada caso com os demais casos armazenados.
Com essa competência relativa, o sistema FAR-OFF permite aplicar a política
de remoção de casos, mínimo-prejuízo, para diminuir o número de casos
armazenados com o mínimo de perda da competência geral da base de casos. A
aplicação e uso da política de remoção de casos permite controlar o número de casos
armazenados ou até mesmo o espaço ocupado pela base de casos na memória
disponível do computador.
Com a base de casos mantida pela política mínimo-prejuízo e estruturada em
casos-footprint, o sistema FAR-OFF permite resgatar casos similares a um problema
de planejamento por meio do método FbR (Footprint-based Retrieval) (SMYTH;
MCKENNA, 1999b). O sistema FAR-OFF permite resgatar mais de um caso e
ordená-los em ordem em uma pilha de casos a partir do mais similar para o menos
similar. O sistema FAR-OFF resgata 5 casos similares para cada problema, conforme
configuração inicial.
Com os casos resgatados, o sistema FAR-OFF tenta adaptar o primeiro caso da
pilha de casos para torná-lo solução do problema. Se o caso não puder ser adaptado,
ou seja, se o planejador não conseguir encontrar um plano solução, o segundo caso
da pilha de casos é tentado e assim por diante. Somente quando não houver mais
casos na pilha de casos que possam ser tentados é que o sistema FAR-OFF falha na
solução do problema e passa o problema para o sistema generativo baseado no
sistema FF para ser resolvido “from scratch”.
Cada adaptação de um caso resgatado usa, no sistema FAR-OFF, o método de
completamento de casos (seção 6.2), para completar o caso e torná-lo solução, e o
método SQUIRE (seção 6.3.1.) para melhorar a qualidade da solução encontrada
pelo completamento por meio do replanejamento de certos pontos do plano.
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Se a adaptação for bem sucedida, o sistema FAR-OFF retorna um plano, o plano
solução, que soluciona o problema de planejamento ao qual o sistema foi proposto a
resolver. Este plano solução, caso a base de casos seja extensível, pode ser
armazenado para futuro uso. Para isto, basta calcular a competência deste novo caso
em relação aos demais casos armazenados, e refazer os casos-footprint e RelatedSets.
Se for o caso de manter o número de casos armazenados, pode-se aplicar
novamente a política de manutenção mínimo-prejuízo e obter uma base de casos
com o mesmo número de casos e mais qualidade que a anterior. A figura 28
apresenta, em forma de diagramas, a estrutura e todas as técnicas e métodos do
sistema FAR-OFF.
O sistema FAR-OFF, conforme especificações nesta tese e a estrutura
apresentada na figura 28, foi implementado em linguagem Delphi 6 for Windows ®,
com ambiente gráfico GUI (Graphical User Interface) de fácil manuseio. O apêndice
A apresenta alguns instantâneos (snapshots) do programa e explica seu
funcionamento.

7.3. Comparativo com outros sistemas
Conforme já citado, os sistemas de planejamento baseado em casos (PBC)
surgiram no final da década de 80 do século passado, com o sistema CHEF
(HAMMOND, 1989) e, desde então, diversas técnicas e métodos foram
desenvolvidos e aplicados no intuito de melhorar a performance e a qualidade dos
resultados dos sistemas de planejamento baseado em casos.
Muitos sistemas de planejamento baseado em casos utilizam um planejador
generativo em sua composição de modo que, se nenhum caso puder solucionar o
problema de planejamento, a solução possa ser encontrada from scratch. Os sistemas
MRL (KOEHLER, 1996), PRODIGY/ANALOGY (VELOSO, 1994), SPA (HANKS;
WELD, 1995), CAPLAN/CBC (MUÑOZ-AVILA;WEBERSKIRCH, 1996) entre
outros, possuem, respectivamente, os sistemas generativos PHI, NOLIMIT, SNLP e
CAPLAN em suas composições.
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ESTADO

OBJETIVO

Planejamento Baseado em Casos – Sistema
Semeador de
Base de Casos
Manutenção
da Base de Casos
Mínimo-Prejuízo

Base de Casos
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Método
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SOLUÇÃO
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SQUIRE
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Fig. 28 – Esquema geral do sistema FAR-OFF. Cada elipse representa um método
desenvolvido e apresentado nesta tese. Os losangos representam métodos e algoritmos já
existentes. Os retângulos escuros representam as etapas de um sistema de PBC geral e os
demais são elementos que são gerados ou disponibilizados ao sistema. As setas largas
indicam o fluxo das etapas de planejamento e as demais setas indicam o local onde cada
método ou algoritmo é utilizado.
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Alguns sistemas de PBC utilizam regras de similaridade para determinar o
quanto um caso é similar ao problema proposto. Como já enfatizado no capítulo 5, a
maioria das regras de similaridade é baseada nas diferenças existentes entre os
estados inicial do caso e o inicial do problema, e entre os estados final do caso e o
objetivo a ser solucionado. Esta regra de similaridade é conhecida como SNN
(Standard Nearest Neighbor) (KOLODNER, 1993) e possui diversas variações. Os
sistemas PRODIGY/ANALOGY, SPA e CAPLAN/CBC a utilizam com algumas
variações, como o uso de pesos
Outros sistemas utilizam erros ocasionados em planos anteriores, como o
CHEF (HAMMOND, 1989), ou ainda não usam nenhum tipo de similaridade e
casam estruturas completas de caso e problema, como o CAPER (KETTLER, 1995),
para determinar quando um caso pode ser aplicado a um novo problema.
Entretanto, tais regras de similaridade, por não serem dirigidas à estimativa do
esforço de adaptação, fazem com que, em muitas situações, os casos que não são
realmente similares sejam resgatados pela etapa de resgate. Isto ocorre porque não é
possível garantir que o processo de adaptação consiga ser eficiente considerando
apenas que algumas características sejam iguais entre o caso e o problema. De fato,
um caso similar é aquele que requer o mínimo possível de adaptação para se tornar
solução, e isso depende, sem dúvida alguma, de uma análise do esforço do processo
de adaptação.
As regras de similaridade que estimam o esforço de adaptação, como a do
sistema DejáVú (SMYTH; KEANE, 1998), ou possuem regras específicas do
domínio de aplicação, ou técnicas de aprendizado (learning) que permitem manipular
pesos baseados nos resgates e adaptações de outros casos.
Para o processo de resgate, muitos sistemas de PBC usam indexação por
itens, que pode ser considerado como ponteiros. Esse tipo de indexação (ponteiro),
segundo KETTLER (1995), faz com que o sistema de PBC fique limitado aos itens
ou características consideradas pelo índice para poder fazer uma busca por um caso
similar. Um exemplo de sistemas que utiliza tal tipo de indexação é o sistema
CHEF.
Há outras formas de se indexar casos sem o uso de ponteiros. Uma forma é por
meio da abstração de diversos casos em apenas alguns poucos. O processo de resgate
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encontraria o caso abstrato que se encaixaria com a solução do problema, e depois o
refinaria conforme os casos que formaram tal abstração. Exemplo de sistema que usa
esse tipo de abordagem é o PARIS (BERGMANN; WILKE, 1995). A desvantagem
desse tipo de abordagem em relação as demais é que esta requer a definição de
operadores específicos do domínio para cada nível de abstração.
Em suma, os diversos sistemas de PBC desenvolvidos no passado pecam pela
falta de precisão das regras de similaridade desenvolvidas à época para estimar o
esforço de adaptação de um caso e pelo uso de indexação tipo ponteiros, que limita a
busca por casos similares. Há a possibilidade de usar técnicas mais avançadas de
indexação, mas estas necessitam de conhecimento adicional específico do domínio.
Além de tudo isso, os sistemas de planejamento baseado em casos
desenvolvidos até então utilizam planejadores, ou técnicas de planejamento, que não
conseguem ser mais eficiente que as novas técnicas de planejamento usadas no
paradigma de planejamento por busca heurística. Por todos esses fatores, o sistema
FAR-OFF é proposto como o primeiro sistema de planejamento baseado em casos
que, por utilizar um planejador generativo baseado em busca heurística na etapa de
adaptação, pode ser considerado um sistema de planejamento baseado em casos por
busca heurística.
O sistema FAR-OFF difere dos demais sistemas em cada uma das três etapas de
um sistema de PBC. Na etapa de armazenamento, difere dos demais sistemas por
considerar um processo de indexação, totalmente independente do domínio, baseado
em casos-footprint e que não é restritivo como a indexação por ponteiros.
Na etapa de resgate, o sistema FAR-OFF utiliza uma regra de similaridade que
estima, de fato, o esforço de adaptação de um caso e que, portanto, apresenta
resultados muitos mais precisos que as antigas regras de similaridade. Utiliza ainda
um processo de resgate, chamado FbR (SMYTH; MCKENNA, 1999b), que diminui
o espaço de busca baseado na estrutura de indexação baseada nos casos-footprint.
Na etapa de adaptação, o sistema FAR-OFF segue o mesmo caminho do
paradigma de planejamento por rescrita (PbR) (AMBITE, 1998), que gera primeiro
uma solução rápida, mas de pouca qualidade, e depois a refina para uma solução de
melhor qualidade. A grande diferença é que, no paradigma de PbR, são necessárias
diversas regras específicas do domínio para refinar um plano solução. Já o sistema
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FAR-OFF, que gera uma solução de pouca qualidade resultante do processo de
completamento, refina o plano solução por meio de um processo chamado SQUIRE
que é totalmente independente do domínio e, portanto, não necessita de
conhecimento adicional de domínio.
Fora tudo isso, o sistema FAR-OFF ainda utiliza uma técnica de manutenção de
base de casos que permite armazenar um número menor de casos na memória e ainda
assim manter sua competência em resolver problemas. Os antigos sistemas de
planejamento baseado em casos não utilizam de nenhuma técnica similar de
manutenção de base de casos.
De fato, o sistema FAR-OFF incorpora novas técnicas desenvolvidas na área de
planejamento e na área de raciocínio baseado em casos. O resultado disso é um
sistema que permite solucionar muitos mais problemas que os atuais sistemas de
planejamento generativos baseados em busca heurística que são, atualmente, os
sistemas mais eficientes de planejamento.
Além do estudo comparativo de técnicas e métodos, faz-se necessário testes
empíricos de desempenho do sistema FAR-OFF em confronto com algum outro
sistema de planejamento. Isso será feito na seção a seguir, em uma comparação de
desempenho entre o sistema FAR-OFF e o sistema generativo FF, que foi o mais
rápido e eficiente sistema de planejamento da competição de planejadores em 2000
(BACCHUS, 2000), e um dos melhores na competição de 2002 (LONG; FOX,
2002).

7.4. Testes Empíricos
Para verificar o desempenho do sistema FAR-OFF e das diversas técnicas
aplicadas e desenvolvidas nesta tese, alguns testes experimentais comparativos de
desempenho e da qualidade da solução foram realizados.
Para que fosse possível realizar diversos testes nos mais diferentes domínios,
diversas base de casos deveriam estar disponíveis. Entretanto, tais base de casos não
existiam e deveriam, portanto, ser criadas por algum processo ou sistema. Optou-se
nesta tese por desenvolver um sistema semeador de base de casos, ou apenas
semeador de casos, que tem o único objetivo de criar casos aleatoriamente para um
domínio específico.
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7.4.1. Semeador de Base de Casos
O semeador de base de casos é capaz de gerar estados consistentes no domínio
de aplicação e encontrar um plano com o uso do sistema de planejamento FF
(HOFFMANN; NEBEL, 2001). O sistema semeador primeiro gera um estado inicial
aleatório mas consistente com o domínio. Cria aleatoriamente um objetivo, que é um
sub-conjunto de um estado consistente. Depois chama o sistema FF para encontrar
um plano entre o estado inicial e o objetivo. Não há relação entre o estado inicial
gerado e o objetivo criado para evitar qualquer tipo de manipulação de dados que
possa invalidar futuros e possíveis testes.
Entretanto, para gerar estados e objetivos consistentes com o domínio, faz-se
necessário um conhecimento adicional específico do domínio. Esse conhecimento
deve conter informações a cerca das relações entre os predicados e suas
características semânticas. Por exemplo, no mundo de blocos, esse conhecimento
deve conter a informação de que os predicados handempty e holding(_) nunca
podem aparecer juntos no mesmo estado. Esse conhecimento será chamado, nas
próximas seções, de relação de predicados.
Será considerado um predicado instanciado como fato. Isto é, um fato é um
predicado no qual todas as variáveis estão valoradas.

7.4.1.1.Conhecimento das relações entre predicados

Conforme a definição de um domínio, os predicados possuem características
semânticas próprias que dependem não só das ações, mas das definições de estados
consistentes. Essas características semânticas criam, involuntariamente, relações
entre os diversos predicados do domínio.
Para descrever tais relações e permitir que qualquer sistema possa criar
automaticamente estados consistentes em um certo domínio, propõe-se uma teoria
composta por definições e classificações chamada de relação de predicados.
Essa relação de predicados não apenas relaciona interações negativas e
positivas entre os diversos predicados, mas também permite descrever e definir
predicados relevantes, predicados fixos e predicados restritos. O objetivo de tal
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relação de predicados é tentar descrever, por meio de definições, a semântica do
domínio.
Para descrever esse conhecimento as seguintes definições são apresentadas:

Definição 7.1: (Presença Positiva) A presença positiva de um fato p é o conjunto de
fatos que devem estar no estado em que p faz parte.

Definição 7.2: (Presença Negativa) A presença negativa de um fato p é o conjunto
de fatos que não podem estar no estado em que p faz parte.

Definição 7.3: (Ausência Positiva) A ausência positiva de um fato p é o conjunto de
fatos que devem estar no estado em que p não faz parte.

Definição 7.4: (Ausência Negativa) A ausência negativa de um fato p é o conjunto
de fatos que não podem estar no estado em que p não faz parte.

Para clarear as definições acima, pode-se considerar, por exemplo, no domínio
de blocos com 4 blocos (a,b,c,d), os fatos on(a,c), on(a,d), holding(a) e clear(b)
como predicados que fazem parte do conjunto presença negativa do predicado
on(a,b). O conjunto apenas diz que, se on(a,b) é verdade em um estado, então
nenhum outro predicado nesse estado pode afirmar que a está em cima de outro
bloco que não o b (on(a,X)), ou afirmar que o braço do robô está segurando a
(holding(a)), nem mesmo afirmar que o topo do bloco b está livre (clear(b)).
Há ainda predicados que devem aparecer em todos os estados. Esses
predicados são considerados predicados fixos:

Definição 7.5 (Predicados fixos) É um conjunto de fatos que devem,
necessariamente, fazer parte de todo e qualquer estado no domínio.

A definição dos elementos dos predicados, na maioria dos domínios, são
tipificados, i.e., os elementos são agrupados em conjuntos que identificam um certo
tipo no domínio. Por exemplo, no domínio de logística considera-se diversos tipos de
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elementos como caminhão, pacote, avião, cidade e localidade. Os tipos caminhão e
avião são ainda agrupados em um outro tipo chamado veículo. Neste mesmo
domínio, o predicado in(X,Y), com duas variáveis X e Y, é tipificada como X: pacote
e Y: veículo, ou seja, a variável X somente pode ser valorada com os elementos
tipificados como pacote e a variável Y com os elementos tipo veículo.
Entretanto, somente tal tipificação nem sempre é suficiente para restringir o
predicado às características do domínio. Por exemplo, no domínio DriverLog, existe
um predicado chamado link(X,Y), com X e Y: localidade. Entretanto, não há na
definição do domínio, que os predicados link assumam valores de todas as
localidades para todas as localidades. Ou seja, há conexão apenas entre algumas
localidades e outras. Para descrever tal característica, definiu-se predicados restritos:

Definição 7.6 (predicados restritos): É um conjunto de fatos de um predicado que
podem existir no domínio.

A definição acima visa realmente restringir os fatos que podem ser criados a
partir de um predicado e sua tipificação. Essa restrição, é claro, é obtida da definição
semântica do domínio. Muitas dessas restrições são especificadas pelos tipos das
variáveis, por exemplo, no domínio da logística, o predicado at(X,Y) deve estar
restrito da seguinte forma: at(avião, aeroporto) e at(pacote, Y). Ou seja, um
elemento do tipo avião restringe a outra variável a ter um elemento do tipo aeroporto
e vice-versa. Já o tipo pacote, não necessariamente restringe o tipo da segunda
variável, permitindo qualquer elemento.
Cabe ressaltar que tais definições e classificações não são suficientes para
descrever a semântica e a relação dos predicados em todos os domínios de
planejamento existentes. As definições e classificações aqui descritas foram
compiladas levando em consideração apenas os domínios STRIPS da competição de
planejamento de 2000 (BACCHUS, 2000) e 2002 (LONG; FOX, 2002) e, portanto,
apenas para tais domínios elas são suficientes.
De posse de tais definições, o sistema semeador de casos gera estados
consistentes aleatoriamente. A seguir, serão dados detalhes sobre a geração do estado
inicial aleatório pelo semeador de casos.
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7.4.1.2.A geração de estado inicial aleatório
O sistema semeador de casos utiliza a relação de predicados, especificada pelas
definições acima, para gerar seus estados consistentes e, consequentemente, seus
casos.
Para a implementação do sistema semeador de casos, a relação de predicados
tem algumas características adicionais.
Primeiro, a relação de predicados é definida em cima de pelo menos um estado
consistente do domínio, chamado de estado-exemplo. Este estado-exemplo é obtido
de algum problema do domínio e serve para determinar os predicados fixos.
Por definição, os predicados fixos devem estar em todos os estados
consistentes, logo, estarão no estado-exemplo.
Há possibilidade também de definir os predicados restritos conforme o estadoexemplo, basta apenas relacionar o tipo de uma variável e dizer que as outras
variáveis devem ser preenchidas, ou restritas, conforme os valores dessas variáveis
no estado-exemplo. Por exemplo, no domínio da logística, um caminhão pertencente
a uma localidade não pode estar em outra localidade, logo, deve-se restringir o
caminhão à localidade do estado-exemplo, at(caminhão, InSt). Observe que para
restringir o predicado, usou-se um tipo de variável genérica chamada InSt, que
representa os elementos do estado-exemplo. Assim, qualquer predicado at(X,Y) que
possua um elemento do tipo caminhão na primeira variável deve usar um elemento
do tipo InSt, ou seja, um elemento conforme o mesmo predicado no estado-exemplo.
Vale ressaltar que o uso do estado-exemplo visa evitar de que o usuário do
sistema tenha que listar todos os fatos, o que ficaria impraticável para problemas e
domínios complexos.
O procedimento para geração de um estado consistente segue os seguintes
passos. Primeiro, de posse de uma lista de todos os fatos possíveis de um domínio,
remove-se dessa lista todos os fatos que não se encaixam na definição de predicados
restritos. Após, com um estado vazio, o semeador de casos adiciona todos os
predicados fixos. Para cada predicado fixo pf adicionado, este é removido da lista de
fatos e todos os fatos do conjunto presença positiva de pf são adicionados também e
todos os fatos do conjunto presença negativa de pf são removidos da lista de fatos.
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Após isso, é escolhido, aleatoriamente, um fato da lista para ser adicionado. Ao
escolher um fato f, adiciona-o no estado e o remove da lista de fatos. Adiciona-se no
estado os fatos da presença positiva de f, removendo-os também da lista, e remove-se
os fatos da presença negativa de f da lista os fatos
O processo continua escolhendo fatos aleatoriamente da lista restante de fatos
até que a lista esteja vazia. Neste instante, um estado consistente pode ter sido criado.
Enfatiza-se que o estado pode ser consistente pois há situações em que o estado pode
ainda estar semanticamente errado. Esse erro semântico, baseado na possibilidade de
se criar planos a partir dele, será testado mais tarde, após a definição do objetivo.

7.4.1.3.Geração de um objetivo
O processo de criação de um objetivo é similar ao de criação de um estado
consistente. A diferença é que o objetivo não é um estado completo, mas apenas uma
parte dele. Teoricamente, qualquer predicado pode fazer parte do objetivo.
Entretanto, os diversos problemas de planejamento nos mais diversos domínios
utilizam apenas alguns predicados que podem fazer parte do objetivo. Por exemplo,
no domínio de blocos, apenas o predicado on(X,Y) é posto em um objetivo. Para que
os casos gerados pelo sistema semeador sejam realmente representações corretas dos
possíveis problemas de planejamento de um domínio, define-se então os predicados
relevantes:

Definição 7.7. (Predicados Relevantes): Os predicados relevantes são aqueles que
podem fazer parte de um objetivo em um determinado domínio.

Assim, de posse dos predicados relevantes, o processo de criação de um
objetivo aleatoriamente é iniciado pelo semeador. O processo, que é similar ao
processo de criação do estado consistente, escolhe aleatoriamente um número
específico de predicados relevantes para fazerem parte do objetivo. A diferença desse
processo com o anterior é que este não adiciona os predicados fixos, e escolhe apenas
um número específico, também determinado aleatoriamente,
relevantes.
Com isto, um objetivo consistente pode ter sido criado.

de predicados
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7.4.1.4.A Geração de um caso
De posse de um estado e um objetivo possivelmente consistentes, o semeador
de casos inicia o processo de criação de um caso. Se tanto o estado quanto o objetivo
forem consistentes, então eles devem permitir a existência de um plano entre eles.
O primeiro passo é verificar se o estado e o objetivo permitem criar um plano
entre eles. Pois como não há relação entre os estados iniciais e os objetivos que são
aleatoriamente criados, pode acontecer de não existir um plano solução. Para evitar
que se gaste tempo para encontrar um plano que não existe, ao se gerar o estado
inicial e o objetivo, calcula-se a distância entre eles com a FF-heurística, se o valor
der infinito, i.e., não houver uma solução relaxada para o problema, então o
semeador de casos considera não haver um plano solução para tal situação e gera um
novo estado inicial e um novo objetivo.
De posse de um estado e um objetivo consistente, ou seja, que permitem a
existência de um plano, o semeador de casos aplica o sistema FF no estado inicial
com o intuito de encontrar um plano que satisfaça o objetivo.
Se o FF retornar um plano como solução, este então é usado para determinar o
Wi e o Wf e, assim, criar um novo caso a ser armazenado. Se retornar null, o
semeador inicia novamente todo o processo de geração de estado e objetivo
aleatórios.
Ao gerar um novo caso, o sistema semeador o insere na nova base de casos que
está sendo criada e calcula, conforme valor pré-definido de ρ (definição 5.4), a
competência de cada caso para, ao final, criar os casos-footprint, conforme
definições na seção 4.2.2.
Cabe ressaltar que na inclusão de um caso na base de casos, o sistema
semeador verifica se o caso já existe, se existir, o novo caso é completamente
descartado.
O sistema semeador de base de casos é usado para criar as mais diversas base
de casos para os testes do sistema FAR-OFF a seguir
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7.4.2. Taxonomia dos domínios de planejamento
Os sistemas de planejamento independentes do domínio tem por objetivo
solucionar problemas em qualquer domínio de planejamento. Entretanto, como pode
ser visto na vasta história do desenvolvimento dos sistemas de planejamento ao
longo de pouco mais de três décadas é que, dependendo das técnicas e métodos
empregados, os sistemas de planejamento se comportam de maneira diferente para
cada tipo de domínio.
A classificação dos sistemas de planejamento pode ser facilmente verificada
em (HOFFMANN, 2001) (HOFFMANN, 2002a), entretanto, a classificação dos
domínios de planejamento é uma tarefa muito mais difícil. Isto pode ser ocasionado
pelo fato de que os domínios em planejamento, principalmente no modelo STRIPS,
possuem diversas formas de serem descritos, i.e., há diversas maneiras de descrever
ações e estados para um mesmo domínio, muitas vezes resultando em diferentes
performances dos sistemas de planejamento.
A tentativa de obter conhecimento ou analisar as características de um domínio
de aplicação não é uma tarefa fácil, tanto para criar um sistema de planejamento
específico para o domínio (BARROS, 1997), quanto para entender o comportamento
dos sistemas de planejamento existentes.
Uma maneira de entender o comportamento dos sistemas de planejamento em
diferentes domínios é por meio da árvore de busca que pode ser gerada a partir das
especificações de ações e estados do domínio. Entretanto, tal maneira é efetiva
apenas quando sistemas com técnicas e métodos similares são comparados. Isto
porque a árvore de busca de um sistema de planejamento por busca espaço-estado,
por exemplo, é completamente diferente da árvore de busca de um sistema de
planejamento por espaço-plano. O mesmo acontece para planejadores de ordem
total e ordem parcial, hierárquicos e não-hierárquicos, entre outras.
Com o aparecimento dos sistemas de planejamento por busca heurística, podese classificar os diversos domínios de planejamento conforme o comportamento do
processo de busca heurístico. Isso foi inicialmente feito por Hoffmann (2001) e
complementado recentemente em (HOFFMANN, 2002a).
A classificação proposta por Hoffmann (2002a) é baseada no comportamento
da FF-heurística usada pelo sistema FF e pelas características do processo de busca
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do tipo espaço-estado. Uma árvore de busca pode conter ainda deadlocks, que são
estados, um conjunto de estados, onde não há nenhuma ação que permita voltar ou
alcançar outros estados.
Para cada domínio, segundo Hoffmann (2002a), o espaço de a busca do tipo
espaço-estado, com relação aos possíveis deadlocks, ou dead ends como em
(HOFFMANN, 2002a), pode ser classificado como:
• indireto (undirected): quando há sempre uma ação que desfaz o efeito de uma
outra ação. Neste tipo, não há deadlocks.
• sem-perigo (harmless): embora não haja ações que possam desfazer os efeitos
de outras ações, há sempre uma saída de um certo estado. Também não há
deadlocks.
• identificado (recognized): quando há deadlocks, mas a heurística é capaz de
detectar e evitar tais deadlocks.
• não-identificado (unrecognized): quando há deadlocks e a heurística nem
sempre é capaz de detectar e evitar tais deadlocks.

Conforme especificado acima, somente a quarta classe pode levar o sistema de busca
a um deadlock e impedir o sistema de planejamento de achar a solução.
Num processo de busca heurística, como a do sistema FF, existe a
possibilidade de haver mínimos locais (local minimas) que impedem o processo de
encontrar seu objetivo na árvore de busca. Há ainda platôs (regiões onde o valor da
heurística é o mesmo) e outras regiões conforme apresentadas em (HOFFMANN,
2002a).
Baseando-se nisto, Hoffmann (2002a) definiu uma taxonomia de domínios de
planejamento. Os domínios, além das classes baseadas no espaço de busca, pode ser
classificados como: com mínimos locais e sem mínimo locais. A classe de domínios
sem mínimos locais possui uma subdivisão com domínios cuja máxima distância de
saída - med (maximal exit distance) de uma região de platôs, possui um limite
máximo constante c. A taxonomia proposta por Hoffmann (2002a) pode ser vista na
figura 29.

Mundo de Blocos

Escalonamento

Hanoi
BriefCaseWorld
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med<c

sem mínimo local

c/ mínimo
local

140

Logística
Ferry
Griper
Indireto

Miconic-ADL
FreeCell
Assembly

Não existe
Miconic-Simple
Miconic-STRIPS
sem-perigo

Identificado

nãoidentificado

Fig. 29 – Esta figura foi extraída de (HOFFMANN, 2002a), considerando apenas alguns
domínios. A especificação de cada domínio pode ser obtida em (HOFFMANN, 2002a).
Todos os domínios cuja busca é do tipo não-identificado possui mínimos locais
(HOFFMANN, 2002a).

Como o sistema FAR-OFF desenvolvido nesta tese é um sistema de
planejamento por busca heurística em um espaço de estados, tal classificação
proposta por Hoffmann (2002a) é de grande valia para a análise dos resultados mais
adiante.

7.4.3. Característica dos Testes
Os testes foram realizados em um computador com 512 Mbytes de memória
RAM, 450 MHZ e espaço livre de HD de aproximadamente 1,5 Gbytes. O programa,
ao iniciar, reserva espaço na memória e aproximadamente 1 Gbyte de HD para
armazenar os valores de possíveis variáveis.
Devido ao limite imposto pela configuração do micro, os testes não poderão ser
feitos com todos os problemas dos domínios do tipo-STRIPS usados nas competições
de planejamento em 2000 e 2002 e, portanto, se limitarão, na média, a metade da
quantidade de problemas.
Os domínios que serão usados nos testes são todos do tipo STRIPS. Serão
considerados quatro domínios: Mundo de Blocos, Logística, ZenoTravel e
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DriverLog. Todos foram utilizados nas competições de planejamento (BACCHUS,
2000) (LONG; FOX, 2002). Outros domínios, considerados por Hoffmann (2002a)
em sua taxonomia, por não terem sido usados nas competições de planejamento ou
mesmo por não serem do tipo-STRIPS, não foram considerados. A única exceção é o
domínio MICONIC-STRIPS, que é um domínio para controlar elevadores, e que se
caracteriza por não permitir emendas de planos, pois o estado final não pode ser
considerado um estado inicial. Este tipo de domínio não é suportado pelo sistema
FAR-OFF, como discutido mais adiante.

7.4.3.1.Domínio de Blocos
O Mundo de Blocos é o mais conhecido domínio de planejamento, pois, além
de ser um desafio aos diversos sistemas de planejamento, foi um dos primeiros
domínios a ser considerado para planejamento.
Este domínio, do tipo STRIPS, considera o empilhamento e desempilhamento
de blocos. Os problemas neste domínio variam em número de blocos. Nos testes
adiante, será considerado os problemas que variam de quatro a vinte e oito blocos.

7.4.3.2.Domínio Logística
O domínio de Logística, também muito conhecido, trata do controle e
distribuição de mercadorias. Este domínio do tipo STRIPS considera caminhões, que
circulam apenas dentro da cidade, e aviões, que fazem o transporte de mercadorias
entre cidades. Um problema de planejamento em Logística se dá pela determinação
das localidades de cada mercadoria e o local para onde elas devem ser transportadas.
Os problemas deste domínio podem variar em complexidade ao se variar o
número de caminhões, cidades, mercadorias e aviões disponíveis. Por exemplo, o
problema 4-0, é o mais simples e possui 2 caminhões, um avião, 2 cidades, 2
localidades, sendo 1 em cada cidade, 2 aeroportos, sendo 1 em cada cidade, e 6
pacotes para serem transportados. Já o problema 18-0 possui 6 caminhões, 2 avião, 6
localidades, 6 cidades, cada uma com um aeroporto, e 18 pacotes para serem
transportados.
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7.4.3.3.Domínio DriverLog
Este domínio foi considerado, pela primeira vez, na competição de
planejamento ocorrida no AIPS’02 (LONG; FOX, 2002) e se caracteriza por um
aprimoramento do domínio de Logística. Este domínio, quando na versão STRIPS,
considera caminhões, localidades e transporte de mercadorias, como o domínio de
Logística. O que o difere do domínio de Logística é a ausência de aviões, a
introdução da locomoção do motorista entre os caminhões e caminhos entre as
cidades.
Neste domínio, o problema mais simples possui 2 motoristas, 2 caminhões, 2
pacotes para transporte, 3 localidades e apenas 2 caminhos. Já o problema mais
complexo usado nos testes possui 2 motoristas, 3 caminhões, 6 pacotes, 6 localidades
e 9 caminhos.

7.4.3.4.Domínio Zeno Travel
Este domínio, também proposto na competição de planejamento do evento
AIPS’02, envolve o passeio de pessoas em aviões permitindo usar dois tipos de
velocidade, rápido e devagar. Entretanto, na versão STRIPS, o modo de velocidade
não faz muita diferença, pois não considera consumo de combustível, tornando-o um
domínio extremamente fácil para os planejadores.
Os testes consideram 7 problemas diferentes neste domínio. O mais simples
possui 1 aviões, 2 pessoas, 3 cidades e 7 níveis de combustível. O mais complexo
possui 2 aviões, 6 pessoas, 4 cidades e também 7 níveis de combustível.
Este domínio, na versão STRIPS, não considera relevante o nível do
combustível e, portanto, é o domínio mais simples a ser considerado nos testes.

7.4.3.5.Teste de Performance Computacional
O primeiro teste realizado aborda a performance computacional dos sistemas
de planejamento generativo baseado no FF e FAR-OFF. Nestes testes, o sistema FAROFF foi configurado para achar uma solução apenas com o uso e casos resgatados,
i.e., o sistema FAR-OFF não tentará solucionar o problema “from scratch” com o uso
do sistema generativo baseado no FF.
Para o domínio ZenoTravel, o resultado dos testes é o apresentado na tabela 1.
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Problemas
Domínio
Zeno Travel
ZENO-01
ZENO-02
ZENO-03
ZENO-04
ZENO-05
ZENO-06
ZENO-07

Sistema
baseado FF
tempo #act
4
1
8
6
14
6
22
9
49
14
55
14
93
18

FAR-OFF
tempo
22
22
61
77
148
440
220

#act
1
7
14
15
28
22
50

FAR-OFF +
SQUIRE
tempo #act
82
1
83
7
127
14
618
9
224
28
680
18
3165
36

Resgate de Casos
tempo
5
15
31
45
75
290
154

nc
14
138
588
54
549
133
711

v
50
89
160
243
337
880
587

r
1
1
1
1
1
1
1

Características
da Base de Casos
tot #FP ρ
150
46
2
400
75
3
600 121
6
800 233 7
1000 322 7
1200 880
3
1400 567
9

Tabela 1 - Resultados dos sistemas FF implementado e do sistema FAR-OFF para problemas
no domínio ZenoTravel. Na tabela, #act representa o número de ações na solução
encontrada; os tempos estão em milissegundos; nc representa o número do caso usado para a
solução; v é o número de casos visitados pelo processo de resgate; r representa a posição do
caso na ordenação dos 5 casos resgatados para cada problema; tot é o total de casos da base
de casos; #FP é o número de casos-footprint, obtidos com o respectivo valor de ρ.

A figura 30 apresenta os dados, em forma de um gráfico, relativos a
performance computacional do sistema generativo FF e do sistema FAR-OFF obtidos
da tabela 1.
Neste domínio, considerado o mais simples, o sistema generativo se comporta
muito bem e, por não haver mínimos locais e possivelmente poucos platôs, a busca
do sistema FF é extremamente eficaz neste domínio.
O sistema FAR-OFF, por sua vez, também é eficaz, mas tanto o tempo de
resgate de casos quanto o tempo de adaptação e apresentação da solução é muito
maior do que o tempo para encontrar uma solução “from scratch”.
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Fig. 30 - Gráfico com o desempenho computacional dos sistemas FF implementado e FAROFF para os problemas de 1 a 7 da competição de planejamento de 2002 (LONG; FOX,
2002) do domínio ZenoTravel. O eixo y mostra o tempo gasto de cada processo em
milissegundos e em escala logarítmica.
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Embora ambos solucionaram todos os problemas, o sistema generativo leva
larga vantagem em domínios simples como o do ZenoTravel.
Para o domínio DriverLog, os resultados estão na tabela 2 a seguir.
Sistema
baseado FF
tempo #act
4
7
27
22
8
13
21
18
44
20
550
18
15
17
270
26
55
26
38
24

Problemas
Domínio
Driver Log
dlog-01
dlog-02
dlog-03
dlog-04
dlog-05
dlog-06
dlog-07
dlog-08
dlog-09
dlog-10

FAR-OFF
tempo
27
50
43
87
105
380
4950
500
270
11370

#act
11
19
33
31
22
22
30
32
31
28

FAR-OFF +
SQUIRE
tempo #act
97
9
115
19
274
20
206
28
210
21
2215
16
5075
26
1276
30
390
31
11460
23

Resgate de Casos
tempo
15
26
30
60
74
80
104
160
249
392

nc
60
135
36
703
952
958
1060
1142
188
545

v
103
105
175
365
335
479
521
701
926
1453

r
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3

Características
da Base de Casos
tot
#FP
ρ
200
102
3
400
99
6
600
117
8
800
365
5
1000 306
9
1200 470
8
1400 521
9
1600 698
9
1800 828 13
2000 1432 12

Tabela 2 - Resultados dos sistemas FF implementado e do sistema FAR-OFF para problemas
no domínio DriverLog. Na tabela, #act representa o número de ações na solução encontrada;
os tempos estão em milissegundos; nc representa o número do caso usado para a solução; v é
o número de casos visitados pelo processo de resgate; r representa a posição do caso na
ordenação dos 5 casos resgatados para cada problema; tot é o total de casos da base de casos;
#FP é o número de casos-footprint, obtidos com o respectivo valor de ρ.

O gráfico apresentado na figura 31 mostra os dados da tabela 2 relativos ao
desempenho computacional do sistema FF implementado e o sistema FAR-OFF.
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Fig. 31 - Gráfico com o desempenho computacional dos sistemas FF implementado e FAROFF para os problemas de 1 a 10 da competição de planejamento de 2002 (LONG; FOX,
2002) do domínio DriverLog. O eixo x mostra o tempo gasto de cada processo em
milissegundos e em escala logarítmica.
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Para este domínio, DriverLog, um pouco mais complicado do que o ZenoTravel, o
sistema generativo já não garante uma performance muito melhor que o sistema FAROFF. Embora a maioria dos tempos para achar uma solução seja menor para o
sistema generativo, há situações em que resgatar um caso similar e adaptá-lo é a
melhor opção. Ambos solucionaram todos os problemas e em tempo aceitável.
No domínio de Logística, os resultados são apresentados na tabela 3 abaixo.

Problemas do
Domínio de Logística
LOGISTICS-04-0
LOGISTICS-04-1
LOGISTICS-04-2
LOGISTICS-05-0
LOGISTICS-05-1
LOGISTICS-05-2
LOGISTICS-06-0
LOGISTICS-06-1
LOGISTICS-06-2
LOGISTICS-06-3
LOGISTICS-07-0
LOGISTICS-07-1
LOGISTICS-08-0
LOGISTICS-08-1
LOGISTICS-09-0
LOGISTICS-09-1
LOGISTICS-10-0
LOGISTICS-10-1
LOGISTICS-11-1
LOGISTICS-12-0
LOGISTICS-12-1
LOGISTICS-13-0
LOGISTICS-13-1
LOGISTICS-14-0
LOGISTICS-14-1
LOGISTICS-15-0
LOGISTICS-15-1
LOGISTICS-16-0
LOGISTICS-16-1
LOGISTICS-17-0
LOGISTICS-17-1
LOGISTICS-18-0
LOGISTICS-18-1

Sistema
baseado FF
tempo #act
13
20
13
19
9
15
22
27
11
17
4
8
17
25
9
14
18
26
19
25
60
38
88
45
49
34
77
48
55
39
39
31
170
50
104
44
280
67
143
46
270
75
990
82
710
69
390
61
1100
89
940
85
660
76
2420
99
1540
92
3020 103
2530
98
8180 133
1530
86

FAR-OFF
tempo
39
27
28
33
22
22
44
27
44
39
110
127
126
148
115
83
330
330
380
330
390
1150
1260
880
1200
1480
820
3620
2200
3680
3180
5540
2360

#act
26
31
18
45
30
16
33
17
37
52
63
67
52
61
56
43
86
78
96
100
103
104
118
93
114
96
105
137
141
133
123
152
132

FAR-OFF
Resgate de Casos
+ SQUIRE
tempo #act Tempo nc
v
107
26
25
19 128
102
23
20
115 124
97
16
15
68 127
208
41
10
38 57
137
20
8
115 71
97
10
15
94 90
114
33
25
93 130
91
17
14
49 134
119
37
30
51 130
114
52
24
87 130
961
53
65
243 253
808
55
70
46 253
296
43
60
42 260
228
59
71
293 251
320
49
50
39 208
208
39
48
204 208
755
74
130
131 393
2701
63
130
415 402
610
72
145
302 397
1435
92
119
269 395
511
103
155
269 395
2255
94
350
57 541
19125 109
320
185 537
1886
92
300
89 555
1645
101
364
237 556
1790
94
375
196 551
3520
100
315
174 546
4559
134
660
212 702
4090
137
617
182 701
16040 123
750
1 706
3780
112
670
1 706
5800
141
955
169 706
60966 118
595
115 705

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Características
da Base de Casos
tot #FP
ρ
150

124

4

150

56

9

150

130

3

300

252

9

300

249

10

300

139

16

450

393

14

450

397

12

450

391

15

600

537

13

600

553

15

600

546

16

750

701

14

750

706

14

750

705

11

Tabela 3 - Resultados dos sistemas FF implementado e do sistema FAR-OFF para problemas
no domínio Logística. Na tabela, #act representa o número de ações na solução encontrada;
os tempos estão em milissegundos; nc representa o número do caso usado para a solução; v é
o número de casos visitados pelo processo de resgate; r representa a posição do caso na
ordenação dos 5 casos resgatados para cada problema; tot é o total de casos da base de casos;
#FP é o número de casos-footprint, obtidos com o respectivo valor de ρ.
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Fig. 32 - Gráfico com o desempenho computacional dos sistemas FF implementado e FAROFF para os problemas de 4.0 a 18.1 da competição de planejamento de 2000 (BACCHUS,
2000) do domínio de Logística. O eixo y mostra o tempo gasto de cada processo em
milissegundos e em escala logarítmica.

A figura 32 mostra o desempenho computacional dos sistemas FF
implementado e FAR-OFF com os dados da Tabela 3.
Neste domínio, logística, o sistema generativo volta a repetir um bom
desempenho, e o tempo de solução, principalmente para problemas mais simples, é
menor que o tempo do FAR-OFF em encontrar soluções.
Entretanto, neste domínio, por ser mais complexo que os demais no que tange
o processo de planejamento, percebe-se que quanto mais complexo o problema,
menor é a diferença de tempo entre o sistema generativo e o sistema FAR-OFF.
Espera-se que, portanto, o sistema FAR-OFF tenha um desempenho melhor que o
sistema generativo para problemas ainda mais complexos que os que aqui são
considerados.
Outro fato importante neste domínio de Logística é que o tempo de resgate de
casos similares é, na maioria das vezes, menor que o tempo do sistema generativo.

147
Sistema baseado no FF

1000000

Resgate de Casos
Far-Off

100000

Far-Off + SQUIRE

10000
1000
100
10

9.
0
10
.0
11
.0
12
.0
13
.1
15
.0
16
.1
17
.1
19
.0
20
.1
22
.0
23
.1
25
.0
26
.1
28
.0

8.
0

7.
0

6.
0

5.
0

4.
0

1

Fig. 33 - Gráfico com o desempenho computacional dos sistemas FF implementado e FAROFF para os problemas de 4.0 a 28.1 da competição de planejamento de 2000 (BACCHUS,
2000) do domínio do Mundo de Blocos. O eixo y mostra o tempo gasto de cada processo em
milissegundos e em escala logarítmica.

Na verdade, os problemas em um sistema real tendem a se repetir. Se isso
acontecer, o planejador baseado em casos irá encontrar, na maioria das vezes, uma
solução mais rápido do que o planejador generativo. Isto pois não haverá adaptação
de casos, e o tempo de planejamento será o tempo de resgate, o que pelos testes são
tempos menores que o planejamento generativo.
Neste domínio, também, os sistemas resolveram todos os problemas, mesmo
porque este domínio não possui deadlocks nem mínimos locais.
Para o domínio do mundo dos blocos, o resultado é o apresentado na tabela 4
com os dados relacionados ao desempenho computacional plotados na figura 33.
No domínio dos blocos, que possui mínimos locais, diversos platôs, e não possui
deadlocks, o sistema FAR-OFF tem um desempenho, em geral, melhor que o sistema
generativo.
Enquanto o sistema generativo somente soluciona pouco mais de 57% dos
problemas, o sistema FAR-OFF soluciona 98%. O sistema FF original, em sua
performance noa competição de 2000 (BACCHUS, 2000), resolveu apenas 79% dos
mesmo problemas aqui considerados.
Cabe ressaltar que o tempo de resgate no Mundo de Blocos é o grande
responsável pelo tempo total do sistema FAR-OFF, sem o uso do método SQUIRE,
para a maioria dos problemas.
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Problemas
Mundo de Blocos
BLOCKS-04-0
BLOCKS-04-1
BLOCKS-04-2
BLOCKS-05-0
BLOCKS-05-1
BLOCKS-05-2
BLOCKS-06-0
BLOCKS-06-1
BLOCKS-06-2
BLOCKS-07-0
BLOCKS-07-1
BLOCKS-07-2
BLOCKS-08-0
BLOCKS-08-1
BLOCKS-08-2
BLOCKS-09-0
BLOCKS-09-1
BLOCKS-09-2
BLOCKS-10-0
BLOCKS-10-1
BLOCKS-10-2
BLOCKS-11-0
BLOCKS-11-1
BLOCKS-11-2
BLOCKS-12-0
BLOCKS-12-1
BLOCKS-13-0
BLOCKS-13-1
BLOCKS-14-0
BLOCKS-14-1
BLOCKS-15-0
BLOCKS-15-1
BLOCKS-16-0
BLOCKS-16-1
BLOCKS-16-2
BLOCKS-17-0
BLOCKS-17-1
BLOCKS-18-0
BLOCKS-18-1
BLOCKS-19-0
BLOCKS-19-1
BLOCKS-20-0
BLOCKS-20-1
BLOCKS-21-0
BLOCKS-21-1
BLOCKS-22-0
BLOCKS-22-1
BLOCKS-23-0
BLOCKS-23-1
BLOCKS-24-0
BLOCKS-24-1
BLOCKS-25-0
BLOCKS-25-1
BLOCKS-26-0
BLOCKS-26-1
BLOCKS-27-0
BLOCKS-27-1
BLOCKS-28-0
BLOCKS-28-1

Sistema baseado
FF
tempo
#act
3
6
3
10
3
6
6
12
4
10
14
16
22
18
5
10
7
20
8
20
28
22
220
22
8
18
7

16

110
11
16

28
26
34

540
126

34
34

16
1320
17
22

34
42
34
42

126

38

1920

52

33

52

55
380
49
94
72
94

64
62
58
60
72
78

93

76

4280

86

6920

84

110

84

FAR-OFF

FAR-OFF
+ SQUIRE
tempo
#act
86
6
133
12
85
6
127
12
164
10
159
16
299
12
114
10
1359
20
1717
22
1259
22
823
20
1791
26
1457
20
1054
18
1637
30
713
28
9982
28
9472
34
3943
36
1895
34
3510
34
3495
34
13056
36
5880
42
1270
46
48884
46

tempo
16
13
14
22
28
28
44
38
44
77
270
110
126
82
94
126
143
132
187
198
720
214
280
220
280
270
270

#act
6
20
6
12
16
18
26
10
32
40
44
40
26
42
36
42
28
58
34
36
34
38
44
42
42
46
46

380
7860
17020
6980
550
550
550
16140
20980
22300
720
710
830
880
820
1100
28940
15870
12520
1210

50
42
44
56
54
54
52
48
64
84
64
66
62
62
76
78
78
80
80
80

50565
11220
21704
18925
25750
25686
83223
21420
66675
86155
13250
69246
47445
14171
219081
47473
57324
172670
72340
51550

11700
19060
21920
12690
2300
22250
3850
2310
47120
52890

80
88
84
84
86
86
84
100
100
102

231026
143335
72550
127345
44927
133135
129090
70905
66815
417820

Resgate de Casos
Tempo
5
4
6
20
25
24
25
25
30
55
50
50
74
60
70
96
124
100
165
179
174
170
260
207
245
245
245

nc
100
63
34
134
107
190
132
132
176
172
64
224
154
288
135
271
317
10
693
45
693
711
455
472
603
456
139

v
40
28
40
123
144
123
162
162
132
242
242
243
300
289
291
385
515
385
609
615
615
600
744
744
804
797
742

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

48
38
42
54
54
54
52
48
60
72
64
64
62
62
76
78
78
76
72
80

355
450
483
414
504
505
470
819
600
709
660
621
740
800
760
985
964
1275
1115
1080

353
87
265
571
392
392
392
162
162
1206
421
751
1490
166
282
1742
1432
218
23
1255

980
998
1067
1067
1184
1184
1184
1349
1316
1425
1435
1340
1497
1539
1402
1750
1750
1782
1656
1582

1
2
3
2
1
1
1
3
4
4
1
1
1
1
1
1
5
2
2
1

80
86
84
84
86
86
84
100
100
102

1995
1525
1585
1445
2149
1936
3713
2094
2670
2650

56
2034
1006
444
2129
50
2044
2044
2083
206

1974
1872
1884
1967
2204
2201
2355
2355
2174
2174

2
3
3
2
1
3
1
1
4
4

Características
Base de Casos
tot
#FP
ρ
100

27

4

200

118

5

300

131

7

400

241

7

500

285

11

600

384

11

700

453

16

800

459

15

900

223

22

1000

342

21

1100

737

19

1200

435

25

1300

486

27

1400

368

32

1500

309

34

1600

316

36

1700

736

32

1800

445

39

1900

482

41

2000

381

44

2100

796

41

2200

704

43

2300

703

45

2400

563

51

2500

594

51

Tabela 4 - Resultados para os problemas no domínio do Mundo de Blocos. Na tabela, #act
representa o número de ações; tempo em milissegundos; nc é o número do caso usado na
solução; v é o número de casos visitados no resgate; r é a posição do caso na lista ordenada
dos casos resgatados; tot é o total de casos; #FP é o número de casos-footprint, obtidos com
o respectivo valor de ρ. Espaço em branco significa sem solução.
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7.4.3.6.Teste de Qualidade da Solução
O sistemas de planejamento baseado em casos tendem a encontrar soluções
maiores que o necessário. Isto ocorre com o sistema FAR-OFF, como pode ser
observado pelos resultados apresentados nas tabelas 1,2,3 e 4.
Entretanto, o sistema FAR-OFF usa o método SQUIRE para diminuir o tamanho
da solução e se aproximar da solução ótima. Embora o tempo de planejamento do
sistema FAR-OFF com o uso do método SQUIRE aumenta sensivelmente, como
observado nas figuras 30,31,32 e 33, o resultado da qualidade da solução é bem
melhor que sem a aplicação do método SQUIRE.
No domínio ZenoTravel, o método SQUIRE reduz a solução do sistema FAROFF como mostrado na figura 34, com dados obtidos da Tabela 1.
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Fig. 34 - Tamanho da solução dos sistemas FF, FAR-OFF e FAR-OFF + SQUIRE para os
problemas de 1 a 7 do domínio ZenoTravel. O eixo y indica o número de ações do plano
solução.

No domínio ZenoTravel, o método SQUIRE reduz algumas soluções, mas nem
todas. Embora neste domínio o método seja razoavelmente rápido em termos
absolutos, ele reduziu apenas dois problemas para próximo da solução do sistema
generativo.
No domínio ZenoTravel, por ser muito simples, o sistema generativo tem o
melhor desempenho tanto no tempo computacional quanto na qualidade da solução.
No domínio DriverLog, o método SQUIRE apresenta resultados um pouco
melhores que os do domínio ZenoTravel, como mostra a figura 35.
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No domínio DriverLog é possível observar que o método SQUIRE reduz a
maioria das soluções encontradas pelo sistema FAR-OFF, e em dois problemas, a
reduz mais que a solução encontrada pelo sistema generativo.
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Fig. 35 - Tamanho da solução dos sistemas FF, FAR-OFF e FAR-OFF + SQUIRE para os
problemas de 1 a 10 do domínio DriverLog. Dados obtidos da Tabela 2. O eixo y indica o
número de ações do plano solução.

No domínio de Logística, a figura 36 apresenta os resultados da aplicação do
método SQUIRE.
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Fig. 36 - Tamanho da solução dos sistemas FF, FAR-OFF e FAR-OFF + SQUIRE para os
problemas de 4.0 a 18.1 do domínio Logística. Dados obtidos da Tabela 3. O eixo y indica o
número de ações do plano solução.

No domínio de Logística o método SQUIRE reduz a maioria das soluções do
sistema FAR-OFF, mas, ao contrário do domínio DriverLog, o método não consegue
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reduzir a soluções para menor que as soluções do sistema generativo, até porque as
soluções do FF neste domínio, em sua maioria, são soluções ótimas.
O importante neste domínio é que o método SQUIRE consegue aproximar a
solução do sistema FAR-OFF da solução ótima dos problemas.
Para o domínio do Mundo de Blocos, o método SQUIRE gasta muito tempo,
conforme pode ser visto na figura 33. Entretanto, é neste domínio que ele apresenta
seus melhores resultados, igualando, muitas vezes, os resultados de solução ótima
encontrada pelo sistema generativo, ou até mesmo encontrando solução menor, como
a do problema 06-0, que é reduzida para a solução ótima com 12 ações.
Além do mais, o método SQUIRE consegue diminuir, e muito, a solução de
muitos problemas cuja solução encontrada foi extremamente grande. Veja a figura 37
a seguir.
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Fig. 37 - Tamanho da solução dos sistemas FF, FAR-OFF e FAR-OFF + SQUIRE para os
problemas de 4.0 a 28.1 do domínio do Mundo de Blocos. Dados obtidos da Tabela 4. O eixo
y indica o número de ações do plano solução.

O método SQUIRE reduziu, na maioria dos domínios e problemas, o tamanho
da solução do sistema FAR-OFF em tempo aceitável na maioria deles. Em domínios
em que há dificuldade de planejamento, como o Mundo de Blocos, o tempo do
método SQUIRE é maior que os demais domínios, entretanto, nestes domínios o
método apresenta bons resultados.
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7.4.3.7.Testes de Precisão no Resgate de Casos
Os resultados do sistema FAR-OFF são influenciados diretamente pelo uso da
regra de similaridade ADG. Além dela definir a competência de cada caso por meio
da definição 5.4, também é a grande responsável pelo desempenho da etapa de
resgate e da etapa de adaptação.
Assim, é necessário analisar se a precisão obtida com o uso da regra ADG faz
com que o sistema FAR-OFF obtenha melhor desempenho que se usada as regras
SNN (KOLODNER, 1993) e a do sistema PRODIGY/ANALOGY (VELOSO, 1994),
chamada de Prodigy-footprint.
Para o domínio ZenoTravel, a comparação entre o uso das três regras pode ser
visto na figura 38.
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Fig. 38 - Desempenho da etapa de resgate e o tempo total do sistema FAR-OFF com o uso das
regras de similaridade ADG, SNN e Prodigy-footprint (prod) no domínio ZenoTravel. Na
figura, r-snn, r-adg e r-prod indicam o tempo da etapa de resgate e snn, adg e prod o
tempo total do sistema FAR-OFF para cada regra de similaridade. O eixo y indica o tempo em
milissegundos e escala logarítmica.

Nesta figura pode-se observar que o tempo de resgate e o tempo total do
sistema FAR-OFF, quando usada a regra ADG, estão mais próximos que os demais, o
que indica que o tempo de adaptação do caso resgatado é menor que o tempo obtido
com as demais regras de similaridade. Isso indica que a ADG é mais precisa para
este domínio que as demais regras de similaridade consideradas no teste.
Há uma alternância de performance, e neste domínio, não dá para afirmar
qual regra, a ADG ou a SNN, apresenta os melhores resultados, embora haja uma

153
ligeira vantagem da regra SNN. A única afirmação possível é que a regra Prod tem
sempre pior desempenho que a regra ADG ou SNN. Neste domínio, o tempo de
adaptação de casos com o uso da ADG é, na maioria dos problemas, menor que para
as demais regras.
Para o domínio DriverLog, a figura 39 apresenta a mesma comparação feita
para o domínio ZenoTravel.
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Fig. 39 - Desempenho da etapa de resgate e o tempo total do sistema FAR-OFF com o uso
das regras de similaridade ADG, SNN e Prodigy-footprint (prod) no domínio DriverLog. Na
figura, r-snn, r-adg e r-prod indicam o tempo da etapa de resgate e snn, adg e prod o
tempo total do sistema FAR-OFF para cada regra de similaridade. O eixo y indica o tempo em
milissegundos e escala logarítmica.

O tempo de resgate de casos com a regra ADG e a regra Prod são mais ou
menos próximos, e o desempenho do sistema FAR-OFF varia muito conforme a regra
utilizada. Destaque para as regras ADG e Prod, que alternam os melhores resultados
na maioria dos problemas.
Cabe ressaltar que, neste domínio, a regra SNN não soluciona o problema 10, e
somente as regras ADG e Prod solucionam todos os problemas.
Para o domínio de Logística, a figura 40 apresenta a comparação de
desempenho do sistema FAR-OFF com o uso de diferentes regras de similaridade.
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Fig. 40 - Desempenho da etapa de resgate e o tempo total do sistema FAR-OFF com o uso das
regras de similaridade ADG, SNN e Prodigy-footprint (prod) no domínio Logística. Na
figura, r-snn, r-adg e r-prod indicam o tempo da etapa de resgate e snn, adg e prod o
tempo total do sistema FAR-OFF para cada regra de similaridade. O eixo y indica o tempo em
milissegundos e escala logarítmica.

No domínio de Logística, a regra SNN tem quase sempre o melhor
desempenho. Isto se deve ao fato de que, neste domínio, estados similares geralmente
possuem fatos em comum, o que faz com que a regra de similaridade SNN possa ter
um resgate mais preciso que em outros domínios. Entretanto, a precisão da regra
ADG é maior, pois o tempo de adaptação com o uso da ADG é menor que das
demais regras.
O importante para o bom desempenho da regra SNN é, sem dúvida, o tempo de
resgate de casos que é extremamente baixo, enquanto das outras regras é maior.
Neste domínio, entretanto, para problemas mais complexos, os melhores
resultados alternam entre o uso da ADG e da SNN, enquanto a regra de similaridade
Prod tem o pior desempenho em quase todos os problemas considerados.
Para o domínio de blocos, no qual a precisão do resgate é fundamental, o
resultado da mesma comparação feita para os demais domínios é apresentada na
figura 41.
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Fig. 41 - Desempenho da etapa de resgate e o tempo total do sistema FAR-OFF com o uso das
regras de similaridade ADG, SNN e Prodigy-footprint (prod) no domínio do Mundo de
Blocos. Na figura, r-snn, r-adg e r-prod indicam o tempo da etapa de resgate e snn, adg e
prod o tempo total do sistema FAR-OFF para cada regra de similaridade. O eixo y indica o
tempo em milissegundos e escala logarítmica.

Pode-se perceber pela figura 41 que o tempo de adaptação gasto pelo sistema
FAR-OFF com o uso da regra ADG é, em geral, bem menor que com o uso das regras
SNN e Prod. De fato, na maioria das vezes, o tempo de resgate é quase igual ao
tempo de adaptação com o uso da regra ADG.
Neste domínio, Mundo de Blocos, em uma avaliação geral, a regra ADG obtém
o melhor desempenho. Primeiro porque, devido a precisão da regra ADG, o uso da
regra SNN e da regra Prod produz mais picos que a regra ADG. Cada pico indica que
a solução não foi encontrada pelo caso mais similar na lista de ordenação dos cinco
casos resgatados, mas sim por algum dos 4 outros casos resgatados. O tempo gasto
em tentar adaptar um caso que não gera solução resulta em tais picos, degradando o
tempo do planejamento.
Segundo que, a regra SNN e a regra ADG foram as que mais resolveram
problemas, 57 dos 59 propostos, enquanto a Prod solucionou somente 54.
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Entretanto, por possuírem tempo de resgate menor, o sistema FAR-OFF com o
uso das regras SNN e Prod soluciona mais rapidamente que com o uso da ADG para
os problemas que conseguem encontrar uma solução com o caso posicionado na
cabeça da lista ordenada dos cinco casos resgatados.

7.4.4. Análise geral de Resultados
Analisando todos os resultados, percebe-se que o sistema generativo, quando
soluciona um problema, o faz, na maioria dos problemas, em um tempo menor que o
sistema baseado em casos. Entretanto isso se deve a pelo menos três fatores.
Primeiro, o sistema FAR-OFF está configurado apenas para solucionar problemas por
meio de casos resgatados o que o impossibilita de decidir a priori se deve utilizar um
caso armazenado ou se deve partir direto para o planejamento generativo. Segundo,
os domínios testados, excluindo o mundo de blocos, são extremamente simples e o
sistema generativo baseado no sistema FF não encontra dificuldades. Terceiro, as
bases de casos são compostas por casos gerados aleatoriamente, o que impede que as
bases de casos sejam compostas por problemas habituais já realizados e repetidos.
Entretanto, embora o tempo seja maior, este ainda é aceitável se considerarmos
que a maioria dos problemas são resolvidos em menos de 1 segundo. O tempo de
resgate de casos similares também é, em grande parte dos problemas mais
complexos, menor que o tempo para o sistema generativo achar uma solução. Como
os problemas em aplicações reais de planejamento tendem a se repetir – aliás esta é
uma das premissas de um sistema de RBC – o tempo de planejamento pelo FAR-OFF
tem a possibilidade de ser menor que o tempo do sistema generativo. Isto pois não
haveria tempo de adaptação, e o tempo para encontrar uma solução seria o tempo de
resgate.
Entretanto, a grande vantagem do sistema FAR-OFF sobre os sistemas
generativos, no entanto, é a sua capacidade de solucionar um número grande de
problemas. Isso ocorre pois o sistema FAR-OFF tem diversas formas de encontrar
uma solução, tantas quantas forem o número de casos similares resgatados. Como
mostrado no artigo (TONIDANDEL & RILLO, 2002), esta característica possibilita
que o sistema FAR-OFF resolva 98% dos problemas do Mundo de Blocos enquanto o
sistema generativo resolve apenas 57% dos mesmos.
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A métrica de similaridade é a grande responsável por esta capacidade, pois é
muito mais precisa que as demais regras de similaridade baseadas em diferença de
estados. O fator negativo do uso da ADG é o tempo de resgate que aumenta, e muito,
o tempo total de planejamento pelo sistema FAR-OFF.
O sistema FAR-OFF apresenta ainda mais uma desvantagem em relação aos
outros sistemas, que é o tamanho da solução. Mesmo após o uso do método
SQUIRE, que diminui e muito o tamanho das soluções, estas ainda são ligeiramente
maiores que os planos obtidos pelo sistema generativo. Isto pode ser causado,
primeiramente, pela base de casos que foi formada aleatoriamente e que, portanto,
não é uma boa representação do real uso de planejamento no domínio de logística.
Segundo, porque não há nenhum tipo de verificação de casos que possam ser
emendados para solução de novos problemas.
Deve-se considerar que o sistema FAR-OFF, nos testes aqui apresentados, não
permitia o uso do sistema generativo como alternativa para solução de um problema
“from scratch”. Como forma de aproximar os resultados e obter ainda um sistema
mais rápido e que solucione um maior número de problemas, pode-se usar uma
heurística para decidir quando é mais eficiente resgatar casos e quando é mais
eficiente planejar “from scratch”.
Uma heurística para esta decisão é comparar o valor da ADG do caso-footprint
mais similar com o valor estimado da distância entre D0 e Df diretamente. Se o valor
da ADG for menor, escolhe-se o processo de planejamento baseado em casos com
possibilidade de usar o processo generativo caso a adaptação dos casos resgatados
falhem. Se o valor da FF-heurística aplicado entre D0 e Df diretamente for menor,
então tenta-se planejar “from scratch” e caso falhe, continua o processo com o
planejador baseado em casos.
Com estes procedimentos, o sistema FAR-OFF poderá apresentar resultados tão
eficientes quanto os sistemas generativos quando os problemas e os domínios forem
simples, e apresentar a capacidade de solucionar um número maior de problemas e o
desempenho do sistema baseado em casos quando os problemas e os domínios são
mais complexos.
Fazendo uma avaliação geral, o sistema FAR-OFF obteve nos testes um
desempenho bom pois conseguiu, além da capacidade de solucionar um número
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grande problemas, que é importante para aplicações em domínios reais, acompanhar
o desempenho do sistema generativo FF para problemas simples. Acredita-se que,
para problemas mais complexos, em modelos do tipo ADL, o sistema FAR-OFF deve
ter um desempenho melhor que o sistema generativo.
Embora o sistema FAR-OFF seja um planejador independente do domínio de
aplicação, há certos tipos de domínio que ele não consegue planejar corretamente,
pois estes domínios, chamados de domínios não-continuáveis, não permitem
emendar planos.

7.4.4.1.Domínios não-continuáveis
Há domínios de planejamento onde não é possível emendar planos, pois as
especificação dos estados finais nestes domínios são diferentes das especificações
dos estados iniciais. Isto é causado porque, dependendo da definição das ações do
domínio, há predicados (fatos) que só estão presentes no estado inicial de
planejamento e outros predicados (fatos) que se encontram apenas no estado final ou
objetivo de um plano.
Esses domínios não são suportados pelo sistema FAR-OFF, que faz emendas de
planos. A similaridade ADG também não suporta este tipo de domínio, pois não é
possível considerar o Wi de um caso armazenado como um objetivo para
determinação da FF-heurística, pois Wi não tem a especificação de um estado final,
mas sim de um estado inicial.
Na maioria das vezes, esses domínios podem ser redefinidos de modo a
permitir a continuidade de planos, i.e., um estado final de um plano se tornar o estado
inicial de outro. Um exemplo de domínio não-continuável é o MICONIC-STRIPS.
Este domínio considera o predicado served(passageiro) que pertence a um objetivo e
não é encontrado em um estado inicial. Por outro lado, há os predicados
origin(passageiro,andar) e destin(passageiro,andar) que indicam o local de origem
do passageiro e o seu local de destino, e que não são encontrados no estado final.
Entretanto, se o

domínio

for redefinido

com predicados do

tipo

at(passageiro,andarorigem) e o objetivo, ao invés de ser o predicado served, for o
predicado at(passageiro,andardestino), o domínio seria continuável, embora se
tornasse um domínio similar ao domínio de logística e muito simples.
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7.5. Sumário
Neste capítulo foi definido o sistema FAR-OFF e todos seus métodos e técnicas.
Apresentou-se diversos testes em quatro domínios do tipo-STRIPS, que mostram o
desempenho e a influência dos métodos e técnicas empregados no sistema FAR-OFF,
e compara seus resultados com o sistema generativo implementado que foi baseado
no sistema FF.
Os resultados apontam que o sistema FAR-OFF soluciona mais problemas que o
sistema generativo FF implementado, inclusive mais que o sistema FF original, pois
soluciona mais problemas nos domínios considerados nos testes.
Entretanto, por diversas vezes, o tempo de planejamento do sistema FAR-OFF é
maior que a do planejamento generativo, e a solução é relativamente maior que as
encontradas pelo sistema FF.
Com o método SQUIRE, o tamanho da solução diminui, mas o tempo de
planejamento do sistema FAR-OFF aumenta ainda mais. Isso aponta que outras
técnicas devem ainda ser incorporadas e o sistema estendido para domínios mais
complexos, uma vez que em domínios simples do tipo-STRIPS o desempenho dos
sistemas generativos é, em geral, muito bom.
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CAPÍTULO 8

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

8.1. Considerações Finais
Neste trabalho, apresentou-se um completo sistema de planejamento baseado
em casos, chamado FAR-OFF (Fast and Accurate Retrieval on Fast Forward), que
integra o mais novo paradigma de planejamento conhecido por planejamento por
busca heurística.
De fato, o sistema FAR-OFF é o primeiro sistema de PBC baseado em busca
heurística. Isto pois, além de usar uma heurística para determinar e resgatar casos
similares, também utiliza o sistema FF (HOFFMANN; NEBEL, 2001) para adaptar
os casos resgatados.
Com intuito de prover mais eficiência ao sistema FAR-OFF, foi desenvolvida
uma política de manutenção de base de casos, chamada mínimo-prejuízo. Esta
política visa manter a base de casos com um número limite de casos por meio da
escolha de casos a serem removidos da base de casos. Este método consegue, ainda,
lidar com o problema de espaço para armazenamento de casos, controlando a
quantidade ocupada pela memória de casos.
Essa política, aliada a nova regra de similaridade, chamada ADG (Action
Distance-Guided), desenvolvida para aumentar a precisão no resgate de casos, e o
método de resgate baseado em casos-footprint (SMYTH; MCKENNA, 1999b),
possibilitaram o desenvolvimento de uma etapa de resgate de casos rápida e precisa.
A fase de adaptação do sistema FAR-OFF foi desenvolvida para completar o
caso resgatado, tornando-o uma solução. Entretanto, o tamanho da solução, por
muitas vezes, é muito maior que o necessário. Para resolver esse problema e diminuir
o tamanho do plano solução, foi proposto o método SQUIRE (Solution Quality
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Improvement by Replanning), que detecta os pontos do plano que poderão ser
replanejados e diminuídos.
Com todos esses métodos aplicados, o sistema FAR-OFF consegue resolver
mais problemas que o sistema generativo baseado no sistema FF e, por várias vezes,
possui um tempo de resgate de casos menor que o tempo de planejamento “from
scratch”.
Além dos resultados promissores, que indicam que os sistemas de
planejamento baseado em casos pode ser uma boa alternativa, pois solucionam mais
problemas que os sistemas generativos, as novas técnicas introduzidas pelo sistema
FAR-OFF também contribuem para avançar o estado da arte na área de planejamento
e de raciocínio baseado em casos.
A técnica SQUIRE (capítulo 6), por exemplo, pode ser usada pelos mais
diversos sistemas de planejamento, sejam eles baseado em casos ou não. A política
de remoção de casos, mínimo-prejuízo, também pode ser aplicada em outros
sistemas de raciocínio baseado em casos como uma política de manutenção de base
de casos.
De fato, a boa performance do sistema FAR-OFF se deve ao uso dessas novas
técnicas de raciocínio baseado em casos e de replanejamento, que conferem ao
sistema FAR-OFF a precisão necessária para possibilitá-lo, em domínios mais
complexos, a capacidade de solucionar mais problemas que os sistemas generativos.
O sistema FAR-OFF, portanto, é uma nova alternativa de planejamento, em
detrimento aos planejadores generativos, que pode e deve ser ampliada com uso de
outras técnicas de planejamento e de sua extensão para tratar de domínios mais
complexos. Este é um importante passo para o desenvolvimento de sistemas de
planejamento mais rápidos e que solucionam um grande número de problemas, que
podem ser aplicados em um espectro maior de domínios.

8.2. Trabalhos Futuros
O sistema FAR-OFF, embora tenha apresentado bons resultados, ainda possui
diversas limitações. Essas limitações acarretam em um tempo maior de
processamento, tanto para encontrar a solução do problema, quanto para resgatar
casos similares, bem como impedem o sistema FAR-OFF de encontrar soluções de
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melhor qualidade. A seguir serão apontadas tais limitações e as possíveis propostas
de como superá-las.

8.2.1. Abstração de casos
Um caso, no mundo de blocos, por exemplo, retira o bloco A de cima do bloco
B e o coloca em cima da mesa. Este caso, se não abstraído, não poderia ser usado
para solucionar um problema que requer-se a retirada do bloco C de cima do bloco B
e o coloca-se em cima da mesa. Isto pois, sem abstração, o bloco A não é o bloco C,
e os planos seriam considerados diferentes.
Uma proposta de trabalho futuro, então, é a inclusão de técnicas de abstração
de variáveis, permitindo por exemplo, no mundo de blocos, os blocos sejam tratados
apenas como blocos, e não blocos A, B ou C. Com essa proposta, espera-se obter:
• Uma base de casos menor, pois casos que se diferenciam pelos valores das
variáveis seriam considerados um só.
• Diminui o tamanho da solução encontrada pois casos abstraídos são mais fáceis
de serem adaptados para uma solução.
• Aumentaria a eficiência do sistema, pois diminuiria o tempo de resgate e
adaptação, pelos dois fatores descritos acima.

A abstração de casos poderá mexer com a estrutura da base de casos, exigindo
uma nova formulação de casos-footprint.

8.2.2. Novo Resgate baseado em Casos-footprint
O desempenho do resgate de casos, baseado em casos-footprint, depende da
forma como a competência dos casos foi determinada.
O atual modelo considera a regra ADG e as características Wi e Wf do caso.
Entretanto, tal modelo apresenta limitação que pode comprometer o desempenho e a
qualidade da solução.
Há, em certos domínios, casos que são, devido a sua estrutura, similares a
muitos outros casos armazenados. Estes casos acabam possuindo uma RelatedSet
muito grande, além do que será um caso-footprint com grandes chances de ser
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escolhido como caso similar. Por ter uma RelatedSet muito grande, o processo de
resgate pode se tornar ineficiente, pois irá percorrer muitos casos na base de casos.
Na verdade, tal problema existe pois a competência dos casos é determinada
tanto pela característica Wi do caso quanto pela característica Wf. Uma forma de
contornar o problema e aumentar a eficiência e precisão é considerar duas estruturas
diferentes baseadas em casos-footprint para uma mesma base de casos:

uma

considerando apenas os estados iniciais (ou Wi dos casos) e outra considerando
apenas os estados finais (ou Wf dos casos).
Essa nova estruturação permitiria separar e evitar casos que são similares
apenas para um dos estados, final ou inicial, e que requer muita adaptação para o
outro estado. O processo de resgate, portanto, encontraria k casos-footprint similares
em cada estrutura, e por meio da interseção dos RelatedSet de todos, poderia ser
possível determinar casos similares tanto para o estado inicial como para o estado
final.
Entretanto, tal proposta precisa ser muito bem implementada e analisada pois
pode acarretar numa maior lentidão ao processo de resgate.

8.2.3. Emenda de casos
Com a estruturação proposta acima, pode-se avançar ainda mais no resgate de
casos similares e, consequentemente, melhorar a qualidade da solução.
Com as duas estruturas, uma para estado inicial e outra para o estado final, é
possível detectar casos que podem ser emendados, totalmente ou parcialmente, na
etapa de resgate para formar um novo caso que seja similar tanto do estado inicial
quanto ao estado final.
Esta proposta foi inicialmente desenvolvida na dissertação de mestrado
(TONIDANDEL, 1999), e chama-se cruzamento similar. A idéia por traz de tal
proposta é detectar casos que são similares apenas com um estado, inicial ou final, e
que podem ser emendados com outros casos que são similares apenas com o outro
estado e, assim, formar um novo caso.
A detecção do local de emenda entre casos pode ser um processo ineficiente,
pois podem haver pontos intermediários entre os casos que poderiam ser emendados
mas que exigiriam muito processamento computacional para serem encontrados.
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Tal proposta, então, deverá ser implementada com o desenvolvimento de
alguma nova técnica que permita o processo detectar pontos de emendas de forma
eficiente.

8.2.4. Melhora do Método SQUIRE
O método SQUIRE, embora tenha apresentado bons resultados, ainda possui
problemas na detecção dos locais onde replanejar. Uma proposta para melhorar o
método SQUIRE, além de considerar novas heurísticas, é a de usar métodos de
aprendizado ("learning") que podem extrair conhecimento da base de casos e
identificar se certos pontos são mesmo pontos de replanejamento.
Entretanto, tal proposta deve ser muito bem analisada, pois o uso de
aprendizado ("learning") pode acarretar uma maior lentidão ao método, embora
aumente sua precisão.

8.2.5. Extensão do sistema FAR-OFF para ações ADL
As ações do tipo STRIPS são muito limitadas, e não permitem trabalhar com
efeitos condicionais. Para isto, deve-se considerar uma descrição mais poderosa, que
é a ação tipo ADL (PEDNAULT, 1989).
A extensão para ADL pode ser feita naturalmente, pois Hoffmann; Nebel
(2001) definiram a FF-heurística para trabalhar com ações ADL e seus efeitos
condicionais. Considerando que o sistema FAR-OFF usa a regra de similaridade
ADG, o método SQUIRE e o próprio sistema FF para encontrar sua solução, e todos
esses métodos usam a FF-heurística, é possível estender o sistema FAR-OFF para
trabalhar com ações condicionais do tipo ADL.

8.2.6. Extensão do sistema FAR-OFF para variáveis numéricas
Atualmente, diversos domínios de planejamento estão considerando variáveis
numéricas que identificam tempo e recursos que podem ser usados durante o
processo de planejamento.
Um trabalho recente de Hoffmann (2002b) estende a FF-heurística para
trabalhar com variáveis numéricas, criando assim o
(HOFFMANN, 2002b).

sistema FF-métrico
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Com o uso desta nova FF-heurística, pode ser possível estender o sistema FAROFF para trabalhar com variáveis numéricas. Entretanto, técnicas como o resgate
baseado em casos-footprint ou mesmo o método SQUIRE podem ter que ser
modificados para suportar tais variáveis numéricas de forma eficiente.
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APÊNDICE A

MANUAL DE USO DO SISTEMA FAR-OFF

1. Introdução
O programa FAR-OFF foi implementado em linguagem Borland® Delphi 6,
para plataforma Microsoft Windows®. Sua implementação permite realizar diversos
testes, incluindo a maioria dos teses realizados e apresentados nesta tese.
A seguir, será detalhado o funcionamento e operação do sistema FAR-OFF
implementado.

2. Tela Principal

Figura 1 – Tela principal
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Na tela principal, o usuário poderá configurar o sistema de planejamento
generativo implementado, baseado no FF, e poderá carregar o domínio, o problema e
a base de casos para testes. Pode ainda configurar algumas características do sistema.
A configuração do sistema generativo se dá pela escolha de algumas
características de funcionamento. Alterando-se a configuração, pode-se verificar os
diferentes comportamentos do sistema FF para cada uma das heurísticas e métodos
utilizados em sua implementação. As características que podem mudar no sistema
generativo estão descritas a seguir:

Goal ordering
Conforme o artigo (KOEHLER; HOFFMANN, 2000), a ordenação de sub-objetivos
é implementado no sistema FF. Esta opção permite habilitar e desabilitar tal
ordenação no sistema FF implementado.

MinH in BFS
Quando MinH está marcado, a busca em largura (Breadth-First Search) expande
todos os estados da árvore para depois escolher aquele com menor heurística. Se não
estiver marcado, o sistema FF implementado expande a árvore somente até achar um
estado cuja heurística é menor que o nó raiz da árvore.

Heuristic for the final
Quando o sistema FF está usando a ordenação de sub-objetivos, o objetivo é dividido
em grupos. O mesmo sistema FF usa a heurística added-goal deletion que é baseada
no objetivo. No entanto, esse objetivo pode ser o objetivo final do problema ou o
objetivo do grupo ordenado. Quando está opção está marcada, a heurística addedgoal deletion será baseada no objetivo final. Quando não marcada, estará baseada no
objetivo do grupo. A opção não marcada é a padrão e original do sistema FF.

Try all groups
Os grupos de objetivos são ordenados e executados separadamente. Esta opção
permite definir se o sistema deve ou não tentar os demais grupos se um deles falhar.
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Cut the plan
Esta opção permite retirar ações do plano entre dois estados intermediários iguais.
Esta opção reduz o tamanho do plano final.

Hash Key
Este é o número da chave da hash table usada na busca em largura (BFS).

ADG Final Value Type
Esta é uma configuração para o sistema de planejamento baseado em casos. Ele
determina se o segundo valor da regra ADG, a similaridade final, irá ou não
considerar Wi como objetivo.

A tela para tal configuração é apresentada na figura 2.

Figura 2 – Tela da Configuração do sistema Generativo

3. Janela de Status
Esta janela permite carregar domínios, relações de predicados, problemas e
base de casos. Para realizar testes, um domínio e um problema precisam ser
carregados. Para gerar base de casos aleatórias pelo processo do Semeador de Base
de Casos, além do domínio e do problema, uma relação de predicados deve ser
carregada ou criada.
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Pela janela de Status (figura 3) é possível verificar o Status da memória, as
ações do domínio, os predicados e os objetos. É possível ainda gravar base de casos
ou mesmo estabelecer ou reconfigurar a relação de predicados.

Permite
carregar
(load)
e
visualizar [<] um domínio em
.pddl
Permite carregar (load) uma
relação de predicados pré-definida
e armazenada em arquivo .rsd
Permite carregar (load) um
problema de planejamento, em
pddl, no domínio especificado
Permite carregar (load), salvar (save)
visualizar os casos [<] e arrumar a
competência de uma base de casos
Informações sobre o préprocessamento e o grafo inicial
com todos os fatos e ações

Informações sobre a memória do
computador com o uso do
programa

Figura 3 - Janela de Status

Carregando e visualizando um domínio
Ao solicitar o carregamento do domínio pelo botão load, a seguinte janela
aparecerá:
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Informações sobre o
domínio que foi
escolhido.
Se estiver correto,
pode-se apertar
LOAD para carregar
o domínio.

Figura 4 – Janela de carregamento de domínios.

Basta escolher o domínio, escrito em pddl, do tipo STRIPS, clicar no nome do
arquivo, verificar se tudo está correto e apertar o botão LOAD.
Para visualizar as características de um domínio, basta apertar o botão [<].

Carregando um problema
O carregamento de um problema é similar ao carregamento de um domínio. A
diferença é que o arquivo em pddl tem que ser um arquivo contendo um problema do
mesmo domínio antes carregado.
Ao carregar um problema, o sistema irá criar o grafo inicial. Este grafo inicial é
um pré-processamento que, baseado nos objetos considerados nos problemas e nos
predicados e operadores definidos no domínio, irá gerar todas as ações e todos os
fatos possíveis para o problema, excetuando alguns predicados não relevantes, como
por exemplo, aqueles que possuem objetos iguais para variáveis diferentes.
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Ao fazer esse pré-processamento, criando este grafo inicial, o sistema irá
apresentar numa pequena janela dentro da janela de status a quantidade de ações e
fatos gerados. Ações e fatos estão interligados conforme especificações de
precondição, lista de adições e lista de remoções das ações.
O sistema tem um limite para a quantidade de ações e fatos, que é imposto
pelas alocações nas memórias das variáveis globais.

Carregando e visualizando uma base de casos
Para carregar uma base de casos, basta apertar o botão load referente a base
de casos. A seguinte janela aparecerá:

Informações sobre o base de
casos. Se é extensível, número
de casos, entre outros.
Lê os casos do arquivo e os
relaciona com o grafo inicial
Lê os estados iniciais e finais
dos casos para base de casos
extensíveis
Lê os valores ADG para uma
base de casos extensível
Recomputa a competência de
uma base de casos extensível
Lê os casos-footprint
Lê os RelatedSets

Figura 5 – Janela para carregamento de base de casos

Ao escolher uma base de casos, cuja extensão do arquivo é ccb, para ser
carregada, o sistema irá verificar automaticamente se ela é extensível ou não. Ao
apertar o botão LOAD, o sistema irá ler todos os casos da base de casos, transformar
cada ações e cada fato de Wi e Wf do caso de acordo com o grafo inicial gerado, irá
carregar informações de casos-footprint e RelatedSets, e outras informações caso a
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base de casos seja extensível. O limite de número de casos aceito pelo sistema é de
5000 casos para uma base de casos.
Para visualizar os casos carregados, basta apertar o botão [<], e navegar pelos
casos da base de casos carregada.

4. Carregando e alterando uma relação de predicados
Para carregar uma relação de predicados, basta apertar o botão load e escolher
um arquivo com extensão rsd. A relação de predicados é importante para o semeador
de base de casos que, conforme visto na tese, necessita dessas relações para criar
estados consistentes e totalmente aleatórios.
Ao se carregar uma relação de predicados, é possível visualizá-la e alterá-la.
No campo do domínio, apertando o botão [<], uma nova janela se abrirá. Nesta
janela, clicando no predicado, abaixo da janela, o qual pretende-se estabelecer e
definir relações, a seguinte janela se abrirá:

PREDICADO que está
sendo caracterizado
Característica do
PREDICADO
Predicados
que não
podem estar em um
estado junto com o
PREDICADO
Restrições do
PREDICADO a
considerar em um estado

Figura 6 – Janela de configuração, visualização e definição de relações de
predicados.

Nesta janela é possível estabelecer todas as configurações de relações e tipos de
predicados possíveis e definidas na tese.
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5. Executando um teste de planejamento
Clique na figura Planning, e a seguinte janela aparecerá:

Aplicação da FF-heurística para
estimar o número de ações de uma
possível solução

Tipo de Planejamento a ser usado

Configuração do PBC
Configuração do teste. Se repete o
planejamento x vezes, ou mostra o
tempo de resgate, ou estatística.
Define Regra de Similaridade
Aplica método SQUIRE na
solução
Resumo do resultado do
planejamento
Janela de monitoramento
Problema a ser resolvido

Figura 7 – Janela de planejamento

Pela figura acima, percebe-se que é possível fazer um planejamento usando
diversas configurações. Os dados apresentados como solução são os apresentados na
figura 8.
Se escolher o uso do método SQUIRE, uma nova janela aparecerá após a janela
de planejamento contendo a solução após o uso do método. Se foi escolhida a
apresentação de dados estatísticos, uma outra janela aparecerá após as janelas de
solução com os dados estatísticos do planejamento.
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Figura 8 – Janela com solução do problema

Pode-se ainda acompanhar a evolução do planejamento, monitorando os
passos. Basta escolher as opções de monitoramento mínimo, total, só da heurística,
ou nenhum.

6. O semeador de base de casos
Com o domínio, a relação de predicados e um problema carregado, é possível
criar uma base de casos com o semeador de base de casos. Clique na figura
SEEDING, e a seguinte tela aparecerá:
Cria uma base
de casos com
uma
porcentagem
fixa de casos
footprint

Cria uma base
de casos com
um número
fixo de casos

Aplica-se o
método
mínimoprejuízo ou
determina os
casosfootprint

Figura 9 – Configuração do Semeador de Casos
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Baseado nas configuração definidas, o semeador irá gerar base de casos com
diversos casos aleatoriamente criados.

7. Configuração da estrutura de uma base de casos
Após carregado uma base de casos extensível, é possível redefinir o limite de
similaridade e criar diferentes quantidades de casos-footprint e RelatedSet. Pode-se
também, aplicar a manutenção de base de casos baseada na política de mínimoprejuízo. Basta clicar no botão Redef. Competence na janela Status e a seguinte
janela aparecerá:

Figura 10 – Reconfigurando a competência e a estrutura da base de casos.

6. Grupo de testes
Neste ambiente é possível gerar diversos tipos de testes. Todos os testes criam
arquivos textos (.txt) com a solução dos problemas e permitem que sejam lidos por
outros programas. A janela do Grupo de testes (Batch tests) é a seguinte:
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Figura 11 – Janela de testes.

8. AJUDA ON-LINE
Em cada parte do programa, há um ponto de interrogação amarelo. Em caso de
dúvida, aperte este botão e receba ajuda sobre o contexto e a janela em que se está
operando.

Este trabalho teve o apoio integral da

