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Resumo

Esta dissertação tem como objetivo estudar a combinação de duas técnicas de
planejamento em inteligência artificial: planejamento hierárquico e planejamento sob
incerteza Knightiana. Cada uma delas possui vantagens distintas, mas que podem ser
combinadas, permitindo um ganho de eficiência para o planejamento sob incerteza e
maior robustez a planos gerados por planejadores hierárquicos.

Primeiramente, estudamos um meio de efetuar uma transformação, de modo sis-
temático, que permite habilitar algoritmos de planejamento determińıstico com busca
progressiva no espaço de estados a tratar problemas com ações não-determińısticas, sem
considerar a distribuição de probabilidades de efeitos das ações (incerteza Knightiana).

Em seguida, esta transformação é aplicada a um algoritmo de planejamento hi-
erárquico que efetua decomposição a partir das tarefas sem predecessoras, de modo
progressivo. O planejador obtido é competitivo com planejadores que representam o
estado-da-arte em planejamento sob incerteza, devido à informação adicional que pode
ser fornecida ao planejador, na forma de métodos de decomposição de tarefas.

Palavras-chave: planejamento em IA, planejamento hierárquico, planejamento não-
determińıstico
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Abstract

This dissertation’s objective is to study the combination of two artificial intelli-
gence planning techniques, namely: hierarchical planning and planning under Knight-
ian uncertainty. Each one of these has distinct advantages, but they can be combined,
allowing the planning under uncertainty a performance gain and giving the hierarchical
planning the ability to produce more robust plans.

First, we study a way of performing a transformation, in a sistematic way, that en-
ables forward-chaining deterministic planning algorithms to deal with non-deterministic
actions, that doesn’t take into account the probability distribution of actions’ effects
(Knightian uncertainty).

Afterwards, this transformation is applied to a hierarchical planning algorithm
that progressively performs decomposition starting from tasks without predecessors.
The obtained planner is competitive with state-of-the-art non-deterministic planners,
thanks to the additional information that can be given to the planner, in the form of
task decomposition methods.

Keywords: AI planning, hierarchical planning, non-deterministic planning
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4.4 Planejamento forte, forte ćıclico e fraco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.4.1 Planejamento forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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x SUMÁRIO
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n rótulo de N
r termo
s estado de S
s0 estado inicial
tu tarefa associada a um nó de uma rede de tarefas
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5.4 Falta de expressividade de poĺıticas no planejamento hierárquico não-
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6.6 Gráfico de tempo de execução de ND-HSHOP em escala logaŕıtmica. . . 77
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Caṕıtulo 1

Introdução

“First, we shape our structures.
Then, our structures shape us.”

– Winston Churchill

A Inteligência Artificial (IA) é a sub-área da Ciência da Computação interessada
na construção de agentes de software inteligentes [RN03]. Uma das principais caracte-
ŕısticas de um agente inteligente é a capacidade de planejar suas ações para: realizar
tarefas, satisfazer determinados objetivos ou ainda, de uma maneira mais geral, resol-
ver problemas. Assim, planejamento em IA [GNT04] , ou planejamento automatizado,
consiste na construção de planos de ações que, ao serem executados, permitem que o
agente alcance seus objetivos (ou metas).

Há diversas formas de planejamento para fins espećıficos, como planejamento de
projeto [Bel89], de sensoriamento [Kri95], navegação robótica [LaV06, pt. II] e progra-
mação automatizada [McL06], entre outras. Apesar de existirem soluções espećıficas
para alguns desses problemas, o planejamento em IA concentra-se em soluções inde-
pendentes de domı́nio, isto é, no desenvolvimento de sistemas de planejamento que
possam ser reutilizados em diferentes domı́nios de aplicação, com o intuito de reduzir o
esforço necessário à criação de novos planejadores [GNT04] e possibilitar a construção
de agentes autônomos.

Uma meta de planejamento simples pode ser uma descrição de um conjunto de
propriedades do ambiente (ou estado do mundo) que devem ser verdadeiras. Uma des-
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

crição de estado do mundo é completa se ela especifica todas as propriedades relevantes
do ambiente. Por exemplo, para um agente carteiro, a propriedade g dada por “todas
as correspondências devem estar sob a mesa da secretária” define um conjunto de es-
tados do mundo, ou seja, todos os estados em que g é verdadeira. Dizemos assim que
g é uma sub-meta do agente de planejamento e Sg é o conjunto de estados em que g é
verdadeira. Sg é chamado de conjunto de estados meta.

No instante em que um agente inteligente decide planejar para alguma sub-meta,
ele observa o ambiente a fim de determinar qual é o estado do mundo em que ele se
encontra. Este estado é chamado de estado inicial; é a partir deste estado que o plano
deverá ser executado. Dependendo da capacidade de observação do agente, dizemos
que este possui observabilidade total ou observabilidade parcial do ambiente.

Após a execução de uma ação (ou plano) o agente encontra-se em um novo estado do
mundo. Planejar envolve a antecipação das conseqüências das ações, isto é, raciocinar
sobre os estados que o agente pode alcançar com suas ações, antes mesmo de executá-
las. Uma ação pode ser determińıstica quando todas as suas conseqüências (efeitos da
ação) são totalmente previśıveis e, dado o estado do mundo, é posśıvel prever qual será
o próximo estado. Quando mais que um estado pode ser previsto, dizemos que a ação
é não-determińıstica. Neste caso, o agente deve ser capaz de planejar sob incerteza.

Uma outra fonte de incerteza, além da observabilidade parcial e uso de ações não-
determińısticas, é a presença de outros agentes atuando no mesmo ambiente, do que
decorrem ações exógenas, ações que fogem ao controle do agente, mas que também
alteram o estado do mundo.

O uso e escolha de linguagens para a descrição de ações, estados e planos é fun-
damental no desenvolvimento de sistemas de planejamento. Planos podem ser de
diferentes tipos: os mais simples podem ser representados como seqüências de ações,
totalmente ou parcialmente ordenadas. Um plano condicional possui ramificações de-
finidas por condições que deverão ser testadas somente durante sua execução. Um
plano pode ser uma poĺıtica: uma função que mapeia estados do mundo em ações,
representando planos na forma de um agente reativo espećıfico para o problema. Exis-
tem ainda planos estendidos, que são poĺıticas que mapeiam estados e contextos de
execução (históricos) a ações.
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O planejamento clássico [GNT04, cap. 2] faz suposições restritivas sobre: o modelo
do mundo (ou modelo do ambiente); o tipo de plano desejado; o tipo de meta; a
capacidade do agente em termos de observação do estado do mundo e interação com o
ambiente. No planejamento clássico, o ambiente pode ser modelado como um sistema
de transição de estados determińıstico, completamente observável, sem ações exógenas,
com tempo impĺıcito e metas especificadas através de estados desejados (metas de
alcançabilidade), com soluções que possam ser dadas por seqüências de ações. Mesmo
sob todas estas restrições, o planejamento clássico é um problema NP-dif́ıcil [ENS95] e,
ainda assim, problemas de interesse prático, em sua maioria, não podem ser resolvidos
sob tais suposições.

Uma variação de planejamento clássico é o planejamento hierárquico [Yan90] [EHN94b],
em que o controle de busca é efetuado pela decomposição de tarefas de alto ńıvel em
tarefas mais espećıficas, até o ńıvel de ações primitivas (isto é, ações que podem ser
executadas diretamente pelo sistema de controle). Os diferentes métodos de decompo-
sição de uma tarefa em sub-tarefas são especificados pelo projetista do domı́nio. Os
métodos de decomposição permitem maior controle sobre a busca de soluções, o que
contribui para o fato de que o planejamento hierárquico seja a técnica mais utilizada em
aplicações do mundo real. A utilização deste conhecimento adicional sobre o domı́nio
permite derivar planejadores que obtêm soluções em tempo polinomial em relação ao
tamanho do problema para casos que, através do planejamento clássico, só poderiam
ser solucionados em tempo exponencial [EHN94a].

Uma outra caracteŕıstica de aplicações reais é a incerteza sobre o estado do mundo
e os efeitos das ações. Tradicionalmente, a incerteza é modelada como um jogo entre
duas entidades [BG79] [Per07]: (i) o agente, que planeja suas ações para atingir suas
metas e (ii) a natureza, cujas intenções são desconhecidas e cujas ações (consideradas
eventos exógenos) podem interferir com as ações do agente, modificando seus efeitos.
Do ponto de vista do agente, ações podem falhar ou ter efeitos diferentes em situações
espećıficas (e.g., no lançamento de um dado, onde o resultado é determinado pela
natureza) em que ocorrem eventos exógenos, sobre os quais o agente não tem controle
ou até mesmo conhecimento da existência. A incerteza do agente deve ser levada em
consideração para que os planos sintetizados sejam válidos (i.e., corretos).

Existem extensões do planejamento clássico para lidar com domı́nios de planeja-
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mento não-determińıstico, em que uma ação pode levar o agente a diferentes estados
do mundo. Quando é posśıvel identificar distribuições de probabilidades nos efeitos
das ações e associar recompensas aos estados do mundo, a técnica predominantemente
utilizada é a representação de problemas através de um Processo de Decisão de Mar-
kov (Markov Decision Process) (MDP) [How60]. Nesse caso, o objetivo do planejador
é obter uma poĺıtica que maximiza a recompensa obtida pela visitação dos estados,
com base nas probabilidades dos efeitos das ações [BG01]. Quando as distribuições de
probabilidade não são conhecidas, a técnica mais utilizada é a de verificação de mode-
los [Rov01]. Soluções podem ser poĺıticas de diferentes ńıveis de garantias de alcance
de metas, caracterizadas, em ńıvel decrescente de garantia, como fortes, fortes ćıclicas
ou fracas.

Uma outra abordagem promissora para resolver problemas de planejamento é a de
planejamento progressivo hierárquico, originalmente proposta para fornecer heuŕısticas
eficientes de controle de busca para domı́nios com efeitos determińısticos [NAI+03].
Kuter et al. [KN04] propõem uma forma de generalizar essa abordagem, de modo
a tratar o caso não-determińıstico, tornando posśıvel reutilizar uma classe de outras
técnicas de planejamento progressivo. Esta técnica baseia-se na propriedade de que
planejadores que utilizam busca progressiva no espaço de estados sempre têm conhe-
cimento completo do estado corrente do mundo, enquanto o emprego de planejamento
hierárquico possibilita uma redução do espaço de busca. Entretanto, não existe uma
implementação dispońıvel do planejador descrito por Kuter et al. [KN04, KNPT05].
As técnicas de planejamento hierárquico e planejamento sob incerteza Knightiana apre-
sentam suas caracteŕısticas próprias, bem como fazem diferentes suposições sobre os
problemas de planejamento. É, portanto, de grande utilidade integrar essas diferen-
tes técnicas de planejamento, como é a proposta dos algoritmos ND-SHOP [KN04] e
YoYo [KNPT05].

1.1 Objetivos e organização da dissertação

O objetivo deste trabalho é implementar algoritmos para resolver problemas que en-
volvam planejamento sob incerteza Knightiana e planejamento hierárquico com busca
progressiva. O sistema desenvolvido será comparado em termos de desempenho com
algoritmos clássicos de planejamento sob incerteza, que não fazem decomposição hie-
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rárquica. Assim, será posśıvel mostrar como o conhecimento sobre tarefas hierárquicas
em um domı́nio não-determińıstico pode resultar em algoritmos mais eficientes de pla-
nejamento.

Esta dissertação está estruturada nos seguintes caṕıtulos:

• No Caṕıtulo 2 é definido um modelo geral utilizado em planejamento, bem como
as suposições restritivas do planejamento clássico. Além disso, são definidas
formas de representação simbólica de estados e ações.

• No Caṕıtulo 3 são apresentadas duas formas de planejamento hierárquico: uma
mais geral e expressiva, mas com maior complexidade, e outra, simplificada e es-
pecializada para lidar com busca progressiva. Além disso, enumeram-se algumas
posśıveis extensões, discutindo suas vantagens e desvantagens.

• No Caṕıtulo 4 introduz-se o conceito de não-determinismo e suas conseqüências
no processo de planejamento. Além disso, é dada uma breve revisão sobre a
verificação de modelos aplicada a sistemas de planejamento.

• No Caṕıtulo 5 é feita a união das técnicas listadas anteriormente, mostrando
como é posśıvel obter um planejador hierárquico não-determińıstico baseado em
busca progressiva. Também são descritas duas extensões para o planejamento
hierárquico sob incerteza: a primeira visa permitir que se faça uso de técnicas
utilizadas em verificação de modelos simbólicos para conseguir maior eficiência na
busca. A segunda permite um meio de encontrar planos para alguns problemas
que não aceitam poĺıticas como soluções válidas.

• No Caṕıtulo 6 são apresentados os resultados de testes com diversos problemas
não-determińısticos, assim como a metodologia de testes utilizada nesta disser-
tação.

• Finalmente, no Caṕıtulo 7 são exibidas as conclusões tomadas a partir dos expe-
rimentos analisados e uma lista de posśıveis trabalhos futuros.

• Notas sobre a implementação dos algoritmos, junto com uma parte comentada do
código fonte, podem ser encontradas no Apêndice A. Também, no Apêndice B, é
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resumido o formalismo utilizado pela Lógica de Tempo Ramificado (Computation
Tree Logic) (CTL).



Caṕıtulo 2

Planejamento

Planejamento, em sua forma mais geral, envolve diversos aspectos do mundo, como,
por exemplo: tempo, recursos, otimização, entre outros. Além disso, há diversas manei-
ras de representar as ações do agente e seus efeitos. O planejamento clássico trabalha
com um modelo simplificado e bem fundamentado do mundo, que serve como base para
técnicas mais sofisticadas de planejamento. Este caṕıtulo apresentada o planejamento
clássico, além de uma breve revisão sobre os principais algoritmos utilizados.

2.1 Modelo conceitual para planejamento

Definição 2.1.1. O formalismo mais comum para ambientes de planejamento é um
sistema de transição de estados [GNT04, cap. 1], uma 4-tupla Σ = 〈S,A, E , γ〉, onde:

• S = {s1, s2, . . .} é um conjunto finito ou recursivamente enumerável de estados;

• A = {a1, a2, . . .} é um conjunto finito ou recursivamente enumerável de ações;

• E = {e1, e2, . . .} é um conjunto finito ou recursivamente enumerável de eventos;

• γ : S ×A× E → 2S é uma função de transição de estados. �

Estados representam configurações espećıficas de ambientes. Ações e eventos re-
presentam os acontecimentos que levam um ambiente a mudar de estado. A diferença
entre ações e eventos é que eventos não estão sob controle do agente e podem ocorrer
independentemente das ações, que são controladas pelo agente planejador.

7
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(a) Grafo da transição de estados.

γ

S A E 2S

s1 a1 ε {s2}
s2 a2 ε {s5}
s2 no-op e1 {s3}
s3 a2 ε {s6}
s4 a2 ε {s5}
s4 a3 ε {s1, s5}
s5 a1 e1 {s3}
s5 a5 ε {s7}
s6 a3 ε {s5, s7}
s8 ∀a ∈ A ε ∅
(b) Especificação da função γ.

Figura 2.1: Exemplo de sistema de transição de estados.

Um sistema de transição de estados Σ pode ser representado como um grafo di-
recionado, onde nós representam estados e transições são arestas anotadas com pares
ação-evento (Figura 2.1(a)). A função γ pode ser explicitamente representada através
de uma tabela (Figura 2.1(b)), mas, em geral, é dada através de representações sim-
bólicas mais compactas [GNT04, cap. 2]. Também utiliza-se a ação nula no-op ∈ A e
o evento nulo ε ∈ E para denotar transições causadas exclusivamente por eventos ou
ações, respectivamente (onde a omissão de uma ação ou evento na notação de transições
implica a ocorrência de um ou outro).

Definição 2.1.2. Uma ação a é aplicável a um estado s, ou a ∈ A(s) se e só se
γ(s, a) 6= ∅. Por definição, A(s) ⊆ A. Se a é aplicada no estado s, isto leva o ambiente
a um estado s′ ∈ γ(s, a, e). �

É conveniente visualizar o problema de planejamento através de uma interação
entre três componentes (Figura 2.2):

1. Um sistema de transição de estados Σ, que evolui de acordo com a sua função
de transição de estados γ, reagindo aos eventos e ações às quais é submetido;

2. Um controlador, que recebe, como entrada, o estado corrente s do sistema (atra-
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vés de observações) e provê, como sáıda, uma ação a, de acordo com algum
plano;

3. Um planejador, que tem como entrada uma descrição do sistema Σ, uma situ-
ação inicial e uma meta. Sintetiza um plano para ser fornecido ao controlador,
com o intuito de atingir o objetivo. Em alguns casos, o planejador necessita de
realimentação por parte do controlador, na forma de informação sobre o estado
da execução do plano. Planejadores que dependem de realimentação (Figura 2.2,
seta tracejada) são classificados como planejadores de malha fechada. Caso con-
trário, são ditos que trabalham em malha aberta.

O controlador trabalha online com Σ. Já o planejador não se comunica diretamente
com Σ e trabalha offline se não recebe realimentação. Este último concentra-se não no
estado atual do mundo em tempo de planejamento, mas em quais estados o ambiente
modelado possa vir a estar enquanto o controlador executa o plano.

O modelo do mundo geralmente não considera todas as caracteŕısticas do sistema
f́ısico a ser controlado, tanto por questões de eficiência quanto de viabilidade. Portanto,
é comum supor que o controlador seja robusto o suficiente para lidar com as diferenças
entre Σ e o mundo real.

Outro elemento importante pode ser adicionado ao modelo: a informação que o
controlador possui sobre o estado atual do mundo pode ser incompleta. O conhecimento
parcial do estado pode ser modelado a partir de um conjunto O de observações, como
uma função de observação η : S → 2O, que associa, a cada estado s, um conjunto η(s) =
{o1, o2, . . .} ⊆ O de posśıveis observações. As percepções do controlador tornam-se
então a observação O = η(s).

2.2 Planejamento clássico

O formalismo clássico para planejamento baseia-se em um modelo restrito, a fim de
manter uma semântica bem definida, e utiliza o mesmo conceito de estados e operadores
que o Stanford Research Institute Planning System (STRIPS) [FN71], considerado um
dos sistemas pioneiros em planejamento automatizado.

Definição 2.2.1. Um sistema de transição de estados restrito, supondo determinismo
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Figura 2.2: Modelo conceitual para planejamento.

nos efeitos das ações, é uma 3-tupla Σ′ = 〈S,A, γ〉, onde:

• S = {s1, s2, . . .} é o conjunto finito ou recursivamente enumerável de estados;

• A = {a1, a2, . . .} é o conjunto finito ou recursivamente enumerável de ações;

• γ : S ×A → S é a função (parcial) de transição de estados. �

Definição 2.2.2. Um problema de planejamento clássico é a 3-tupla P = 〈Σ′, s0, Sg〉,
onde:

• Σ′ um sistema de transição de estados restrito, ou domı́nio de planejamento;

• s0 é um estado inicial;

• Sg é uma meta (ou objetivo) de alcançabilidade, formada por estados meta. �

Dado um problema, um planejador clássico deve devolver um plano: uma seqüência
de n ações π = (a1, . . . , an) que, se executadas a partir de s0, levam a um estado
meta, ou seja, γ(s0, a1) = s1, γ(s1, a2) = s2, . . . , γ(sn−1, an) = sn, onde sn ∈ Sg. O
planejamento clássico parte das seguintes suposições restritivas [GNT04]:

• Σ′ é finito, ou seja, é composto de um número finito de estados;
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• Σ′ é completamente observável, o que significa que é sempre posśıvel saber
com exatidão qual o estado atual do mundo;

• Σ′ é determińıstico, onde ações levam o sistema a um único estado posśıvel;

• Σ′ é estático, o que implica que não ocorrem eventos exógenos, externos ao
agente, isto é, somente o agente manipula o mundo;

• Metas restritas, especificadas por um conjunto de estados meta;

• Planos seqüenciais, representados simplesmente como uma seqüência de ações
a serem executadas na ordem indicada (parcial ou total);

• Tempo impĺıcito, supondo tempo discreto (episódico), onde apenas uma ação
ocorre por vez e não há informação sobre sua duração;

• Planejamento offline , caracterizando a independência do planejador em rela-
ção ao controlador, sem realimentação sobre a execução do plano (malha aberta).
Por exemplo, na Figura 2.2, o estado de execução (indicado pela seta tracejada)
não seria comunicado ao planejador.

2.2.1 Representação de estados e ações

Problemas de planejamento reais normalmente envolvem uma grande quantidade
de estados e ações, o que torna sua enumeração expĺıcita inviável, devido à explosão
combinatória causada pela representação dos estados individuais dos objetos envolvi-
dos nos problemas. Portanto, é necessário utilizar meios simbólicos de representação
e manipulação do mundo. Ghallab et al. [GNT04] apresentam três representações
tradicionais de estados e ações:

Representação em teoria dos conjuntos. Cada estado do mundo é um conjunto
de proposições. Cada ação é uma expressão sintática especificando quais propo-
sições devem fazer parte do estado para que a ação seja aplicável, junto com as
proposições que a ação irá adicionar e/ou remover para gerar um novo estado do
mundo;



12 CAPÍTULO 2. PLANEJAMENTO

Representação clássica. Estados e ações são como os descritos pela representação
em teoria dos conjuntos, com a diferença de que literais de uma linguagem lógica
de primeira ordem e conectivos lógicos são utilizados no lugar das proposições.
É a representação mais utilizada pelos planejadores tradicionais;

Representação com variáveis de estado. Cada estado é representado por uma tu-
pla de n variáveis de estado 〈x1, . . . , xn〉. Uma ação é representada por uma
função parcial, que mapeia certa tupla em uma outra tupla de valores das n va-
riáveis de estado. Esta abordagem é útil na representação de domı́nios nos quais
um estado é um conjunto de atributos que recebem valores de domı́nios finitos e
cujos valores variam no tempo.

As duas primeiras formas de representação são discutidas a seguir. O planejador
implementado durante esta dissertação faz uso destes dois formalismos. A terceira
representação (variáveis de estado) não foi utilizada e, portanto, por brevidade na
apresentação, não será discutida. É posśıvel consultar o trabalho de Ghallab et al.
[GNT04], cap. 2 para maiores detalhes.

Representação em teoria dos conjuntos

É posśıvel representar estados e ações utilizando a teoria dos conjuntos. Partimos
da hipótese do mundo fechado, ou seja, o que não é representado explicitamente é
interpretado como falso, o que torna posśıvel representar estados como conjuntos de
proposições.

Definição 2.2.3. Seja L = {p1, . . . , pn} um conjunto finito de śımbolos de proposi-
ções. Um domı́nio de planejamento em teoria dos conjuntos sobre L é um sistema de
transição de estados restrito Σ = 〈S,A, γ〉, tal que:

• S ⊆ 2L, isto é, cada estado s ∈ S é composto por um sub-conjunto de L, onde
dizemos que p é verdadeira se e só se p ∈ s, e se p /∈ s então p é falsa no estado
do mundo representado por s (hipótese do mundo fechado);

• Cada ação a ∈ A é uma 3-tupla de sub-conjuntos de L, denotada por:

a = 〈precond(a), efeitos−(a), efeitos+(a)〉.
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O conjunto precond(a) é chamado de conjunto de pré-condições de a e os conjun-
tos efeitos−(a) e efeitos+(a) são chamados de efeitos de a. Estes dois conjuntos
devem ser disjuntos, isto é, efeitos−(a) ∩ efeitos+(a) = ∅. A ação a é aplicável a
um estado s se precond(a) ⊆ s;

• A função de transição de estados é γ(s, a) = (s \ efeitos−(a)) ∪ efeitos+(a), se
a ∈ A é aplicável a s ∈ S. Caso contrário, γ(s, a) é indefinida;

• S tem a propriedade de que se s ∈ S, então, para cada ação a aplicável a s,
γ(s, a) ∈ S, isto é, a aplicação de uma ação a um estado sempre leva a um outro
estado válido. �

Definição 2.2.4. Um problema de planejamento em teoria dos conjuntos é uma 3-
tupla P = 〈Σ, s0, g〉, onde:

• s0, o estado inicial, é um membro de S;

• g ⊆ L é um conjunto de proposições que estados devem satisfazer para que sejam
estados meta. O conjunto de estados meta é Sg = {s ∈ S|g ⊆ s}.

�

Definição 2.2.5. Um plano é uma seqüência de ações π = (aa, . . . , ak), onde k ≥ 0.
O comprimento do plano é |π| = k, o número de ações. Se π1 = (a1, . . . , ak) e π2 =
(a′1, . . . , a

′
j) são planos, então sua concatenação é o plano π1·π2 = (a1, . . . , ak, a

′
1, . . . , a

′
j).

�

Representação clássica

A representação clássica generaliza a representação em teoria dos conjuntos utili-
zando notação proveniente de uma linguagem de primeira ordem L, na qual existe um
número finito de śımbolos de predicados e constantes mas não śımbolos de funções.
Portanto, todo termo de L é ou um śımbolo de variável ou um śımbolo de constante.

Entretanto, apesar do uso de uma linguagem lógica de primeira ordem, um estado
não é representado por um conjunto de fórmulas, e sim, apenas, por um conjunto
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de literais totalmente instanciados, verdadeiros sob alguma interpretação. Além de
permitir representações mais compactas, a representação clássica de estados e ações
promove o desacoplamento entre domı́nios e problemas de planejamento, separando-os
em sua estrutura de ações e suas constantes, respectivamente.

Definição 2.2.6. A representação clássica de um estado é um conjunto de átomos
totalmente instanciados (ou ground), isto é, com termos compostos exclusivamente de
śımbolos de constantes. Assim como na representação em teoria dos conjuntos, um
átomo p é verdadeiro em s se e só se p ∈ s. Se g é um conjunto de literais (átomos
simples e átomos negados), dizemos que s satisfaz g, ou s |= g, quando existe uma
substituição σ tal que todo literal positivo de σ(g) está em s e nenhum literal negativo
de σ(g) está em s. �

O planejamento clássico costuma utilizar a suposição de mundo fechado: se um
átomo não aparece na especificação de um estado, então o valor-verdade do literal
correspondente é considerado falso, ao invés de indefinido. Adicionalmente, o valor-
verdade de átomos pode variar de estado para estado. Alguns predicados podem ser
considerados como uma função do conjunto de estados e são chamados de fluentes, ou
relações flex́ıveis. Outros são invariantes, fornecidos como meio de estabelecer relações
ŕıgidas entre objetos.

Definição 2.2.7. No planejamento clássico, um operador de planejamento é uma 3-
tupla o = 〈nome(o),precond(o), efeitos(o)〉, cujos elementos são os seguintes:

• nome(o), o nome do operador, é uma expressão sintática da forma n(x1, . . . , xk),
onde n é um śımbolo de operador, x1, . . . , xk são os śımbolos variáveis que apa-
recem que qualquer parte de o e n é único (não existem dois operadores com o
mesmo nome);

• precond(o) e efeitos(o) são as pré-condições e efeitos de o, respectivamente, e
são generalizações de uma ação representada em teoria dos conjuntos: utilizam
conjuntos de literais ao invés de conjuntos de proposições. �

Exemplo 2.2.8. O mundo dos blocos [CL03] é o domı́nio tradicionalmente mais utili-
zado na pesquisa em planejamento. Sua forma mais simples consiste em um conjunto
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carregar(x) precond: sobre(x,mesa), livre(x)
efeitos: ¬sobre(x,mesa),¬livre(x), segurando(x)

deixar(x) precond: segurando(x)
efeitos: ¬segurando(x), sobre(x,mesa), livre(x)

desempilhar(x, y) precond: sobre(x, y), livre(x)
efeitos: ¬sobre(x, y),¬livre(x), segurando(x), livre(y)

empilhar(x, y) precond: segurando(x), livre(y)
efeitos: ¬segurando(x),¬livre(y), sobre(x, y), livre(x)

Tabela 2.1: Operadores clássicos para o domı́nio do mundo dos blocos.

de blocos, unicamente identificados, dispostos sobre uma mesa ou empilhados sobre
algum outro bloco. Uma garra robótica pode pegar um bloco e movê-lo para outra lo-
calização, denotada pelo objeto sobre o qual o bloco deverá estar localizado. Um bloco
é dito livre se nenhum outro estiver no topo deste. Um estado é caracterizado pela
localização de todos os blocos (i.e., a configuração das pilhas). A tarefa do planejador
é então encontrar uma seqüência de ações que transforma um dado estado inicial em
um dado estado meta. Encontrar uma solução ótima é um problema NP-dif́ıcil [GN92].
Uma descrição clássica dos operadores do mundo dos blocos é dada na Tabela 2.1. �

2.2.2 Algoritmos para planejamento clássico

Busca no espaço de estados

Os algoritmos mais simples para planejamento clássico efetuam busca no espaço
de estados [GNT04, cap. 5]. Nestes algoritmos, o espaço de busca é um subconjunto
do espaço de estados, onde cada nó corresponde a um estado do mundo e cada aresta
indica uma posśıvel transição. Os algoritmos de planejamento no espaço de estados
podem ser progressivos ou regressivos.

O procedimento de busca progressiva começa pelo estado inicial e aplica, não-deter-
ministicamente 1, a função de transição de estados, produzindo sub-problemas. Estes
sub-problemas buscam soluções parciais, pois são parte da solução final devolvida como
resposta para o problema original. A busca termina quando um destes sub-problemas

1No Algoritmo 1, a escolha não-determińıstica representa os pontos de retrocesso (backtracking) da
busca, onde novas escolhas são feitas quando a busca falha durante o processo.
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alcança um estado meta, ou falha se não houver nenhum plano posśıvel para os sub-
problemas.

Uma caracteŕıstica importante do planejamento progressivo (Algoritmo 1) é que
permite ao planejador ter conhecimento sobre o estado completo do mundo a qual-
quer instante. Isto deve-se ao fato de que este opera a partir de um estado inicial,
completamente especificado, e aplica sempre ações totalmente instanciadas aos esta-
dos, resultando em mais especificações completas de estados. É posśıvel tirar proveito
desta propriedade de diversas maneiras, sendo que esta dissertação explora algumas
destas possibilidades.

Algoritmo 1: PlanejamentoProgressivo (s0, Sg,D)
Entrada: Estado inicial s0, Meta Sg, Domı́nio D
Sáıda: Plano π
ińıcio1

π ← ∅; s← s0;2

repita3

se s ∈ Sg então devolva π;4

A← {a | a é uma ação (instância total de um operador em D) e5

a ∈ A(s)};
se A = ∅ então devolva falha;6

não-deterministicamente escolha a ∈ A;7

π ← π.a;8

s← γ(s, a);9

fim10

fim11

O planejamento no espaço de estados também pode ser efetuado por uma busca
regressiva (Algoritmo 2). O procedimento começa pelos estados meta e aplica a função
inversa da transição, produzindo sub-metas. A busca termina quando uma destas
sub-metas é satisfeita pelo estado inicial.

Busca no espaço de planos

Outro meio de encontrar planos para problemas de planejamento clássico é realizar
planejamento no espaço de planos [GNT04, cap. 5]. Neste caso, o espaço de busca é o
de planos parcialmente especificados, sendo que os nós representam planos parciais e as
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Algoritmo 2: PlanejamentoRegressivo (s0, Sg,D)
Entrada: Estado inicial s0, Meta Sg, Domı́nio D
Sáıda: Plano π
ińıcio1

π ← ∅;2

repita3

se s0 ∈ Sg então devolva π;4

A← {a | a é uma ação (instância total de um operador em D) e a é5

relevante para Sg};
se A = ∅ então devolva falha;6

não-deterministicamente escolha a ∈ A;7

π ← a.π;8

Sg ← γ−1(Sg, a);9

fim10

fim11

arestas representam operações de refinamento de planos. Uma operação de refinamento
adiciona restrições ao plano, e pode ter uma dentre as seguintes formas: introdução
de ações, v́ınculos causais, restrições de ordem entre ações ou atribuição de variáveis.
Todas estas formas de refinamento evitam adicionar ao plano restrições que não sejam
estritamente necessárias, o que caracteriza o prinćıpio do comprometimento mı́nimo
[Wel94]. A busca ocorre de forma progressiva, iniciando-se a partir de um nó inicial,
representando o plano vazio, e prossegue com o refinamento, até que um nó contendo
um plano que alcance as metas de planejamento seja encontrado. Não há como efetuar
uma busca regressiva no espaço de planos, pois o nó inicial seria exatamente o próprio
plano que se está buscando.

2.2.3 Outras técnicas de planejamento clássico

Grafo de planejamento

Graphplan [BF97] é outro método de planejamento clássico, que utiliza como espaço
de busca um grafo de planejamento. Graphplan devolve uma seqüência de conjuntos
de ações, por exemplo:

π = ({a1, a2}, {a3, a4}, {a5, . . .}, . . .),
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que representa todas as seqüências começando em a1 e a2 em qualquer ordem, seguidas
por a3 e a4, também em qualquer ordem, e assim por diante. Diferentemente do plane-
jamento no espaço de planos, o Graphplan estabelece fortes compromissos: ações são
consideradas totalmente instanciadas (ground) e devem ocorrer em passos espećıficos.
Esta técnica de planejamento depende da análise de alcançabilidade e do refinamento
disjuntivo [Kam97]. A análise de alcançabilidade serve para determinar se um estado
é alcançável a partir de algum outro estado s0. O refinamento disjuntivo consiste em
lidar com uma ou mais falhas através de uma disjunção de soluções. Como, em geral,
falhas não são independentes e suas soluções podem interferir, relações de dependência
são colocadas como restrições a serem respeitadas em um estágio posterior.

A estrutura utilizada é um grafo em camadas alternadas de proposições e ações,
onde cada camada de proposições representa, através de sua combinação, os posśıveis
estados alcançáveis a partir do estado inicial, pela aplicação de ações das camadas
anteriores. Arestas são adicionadas ligando uma proposição a uma ação quando uma
proposição é pré-condição desta. Do mesmo modo, ações ligam-se a proposições para
denotar efeitos. Além disso, são adicionadas restrições de exclusão mútua entre pares
de ações ou de proposições, a fim de representar escolhas de ações que não podem
ocorrer simultaneamente em uma camada. Esta forma de planejamento apresenta
duas fases distintas: uma de expansão do grafo de planejamento, adicionando um
par de camadas de ações e proposições, e outra de tentativa de extração de planos,
respeitando as restrições de exclusão mútua. Estas fases alternam-se iterativamente
até que algum plano seja encontrado.

Planejamento como satisfazibilidade

A idéia por detrás do planejamento como satisfazibilidade é mapear um problema
de planejamento a um outro problema bem conhecido, para o qual já existem algo-
ritmos eficientes. Um plano é então extráıdo da solução deste outro problema. Mais
especificamente, a idéia é reduzir um problema de planejamento a um problema de
satisfazibilidade proposicional (também conhecido como SAT [DLL62]), ou seja, que
procura dizer se uma fórmula proposicional é satisfaźıvel. Avanços no desempenho
de algoritmos para SAT permitem lidar com problemas mais complexos sem que seja
necessário introduzir melhorias em algoritmos de planejamento. Esta técnica foi ori-
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ginalmente proposta pelo planejador SatPlan [KS92], mas existem diferentes formas
de codificação de problemas de planejamento como problemas SAT: um exemplo é sua
utilização na fase de extração de planos de Graphplan, como faz o planejador Blackbox
[KS99].
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Caṕıtulo 3

Planejamento Hierárquico

O planejamento hierárquico [GNT04, cap. 11], ou Rede Hierárquica de Tarefas
(Hierarchical Task Network) (HTN) [EHN96], fornece uma forma particular de especi-
ficação de regras de controle de busca, aproveitando-se da natureza hierárquica inerente
a muitos problemas práticos. Dentre as mais diversas áreas de aplicação, podemos ci-
tar seu uso em: web semântica [SPW+04], otimização de navegação de robôs [BHH03],
geração automatizada de cursos baseada em tarefas pedagógicas [Ull05], planejamento
de operações militares [Wil88] e planejamento semi-automático para montagem dos
foguetes Ariane-V da Agência Espacial Européia (ESA) [PV93]. Seu sucesso deve-se
parcialmente ao fato de que métodos HTN fornecem um meio conveniente de represen-
tar “receitas” de soluções de problemas, correspondentes ao modo como especialistas
de domı́nio humanos raciocinam ao planejar.

Assim como no planejamento clássico, cada estado do mundo é representado por
um conjunto de átomos, e cada ação corresponde a uma transição de estados determi-
ńıstica. Também como no clássico, a entrada para o planejamento hierárquico inclui
um conjunto de operadores. Adicionalmente, o projetista do domı́nio deve especificar
diferentes métodos de decomposição de tarefas, junto com suas pré-condições para que
sejam aplicáveis. Um método corresponde a um meio de decompor alguma tarefa, ou
seja, expand́ı-la em um conjunto de sub-tarefas (tarefas menores). Um exemplo de
decomposição pode ser visto na Figura 3.1, onde existe um método que decompõe a
tarefa “construir casa” no conjunto de tarefas apresentado. Conjuntos de tarefas são
representados através de redes de tarefas, que também expressam restrições sobre sua

21



22 CAPÍTULO 3. PLANEJAMENTO HIERÁRQUICO

ordem de execução, podendo ser tanto uma ordem total quanto uma ordem parcial; esta
última permite maior expressividade, mas, em contrapartida, aumenta a complexidade
do problema de planejamento. Uma rede de tarefas é composta por ações primitivas
e tarefas compostas e assemelha-se a um plano parcialmente ordenado, por apresentar
um conjunto de passos (tarefas) e restrições, mas difere delas por possuir ações abs-
tratas (tarefas compostas), representando outras redes de tarefas. Diferentemente do
planejamento clássico, no planejamento HTN, o objetivo é, ao invés de alcançar um
estado meta, realizar um conjunto de tarefas, decompondo-as em sub-tarefas, através
de métodos, até que a rede de tarefas possua apenas ações primitivas.

A função do planejador hierárquico é selecionar métodos para cada tarefa com-
posta, decompondo-as de modo com que restrições sejam respeitadas. Esse processo
é recursivo e termina quando a rede é composta apenas por ações primitivas, isto
é, ações que não podem mais ser decompostas. Cada método aplicável a uma tarefa,
substituindo-a por uma rede de tarefas, representa uma ramificação na árvore de busca
do problema. Um planejador HTN irá aplicar um operador somente se orientado por
um método a fazê-lo; portanto, cada método é parte da especificação de uma função
de ramificação. O uso de hierarquias reduz drasticamente o espaço de busca, pois,
ao invés de escolher ações individualmente, o planejador hierárquico utiliza caminhos
inteiros como escolhas de posśıveis componentes do plano, o que basicamente permite
obter maior eficiência devido ao maior controle sobre o feixe de busca.

Há diferentes formalismos para planejamento hierárquico [Yan90] [EHN94b], pois
as contribuições partiram de mais de um planejador, onde pode-se citar: Nets Of Ac-
tion Hierarchies (NOAH) [Sac75], utilizando a linguagem Semantics Of User Programs
(SOUP), com busca no espaço de planos e planos em ordem parcial; NONLIN [Tat77]
com v́ınculos causais; SIPE-2 [Wil90], permitindo ordens arbitrárias de ações; O-Plan
[CT91], permitindo maior modularidade e flexibilidade; Universal Method Composition
Planner (UMCP) [EHN94c], com um sólido formalismo. Existe também uma aborda-
gem h́ıbrida [KMS98], para domı́nios parcialmente hierárquicos. Além disso, o poder
de expressão do planejamento hierárquico é maior que o do planejamento clássico,
permitindo que todo problema clássico seja representado por um hierárquico, onde o
contrário não se aplica [EHN94a].

Existem também, além da decomposição hierárquica, outras diferentes abordagens
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Figura 3.1: Exemplo de decomposição de tarefa composta.

para se efetuar o controle sobre o espaço de busca, incluindo poda de ações aplicá-
veis, através do uso de fórmulas em lógica temporal, expressando propriedades sobre
caminhos posśıveis. Dentre os planejadores baseados nestas técnicas, pode-se citar:
TLPlan [BK00], utilizando Logica de Tempo Linear (Linear Temporal Logic) (LTL)
[Pnu77], e TALplanner [DK99], utilizando Lógicas de Ação Temporal (Temporal Ac-
tion Logics) (TAL) [DGKK98]. No Apêndice B é apresentado um meio de controle de
busca que utiliza lógica CTL.

3.1 Planejamento com redes hierárquicas de tarefas

O formalismo para HTN desta dissertação é o mesmo utilizado por Erol et al.
[EHN96]. O uso de cŕıticas [EHNT95] é deixado de lado, pois certos tipos de cŕıticas
podem comprometer a corretude e a completude do algoritmo.

A linguagem L para planejamento HTN é uma linguagem de primeira ordem
com algumas extensões, similar a NONLIN [Tat77]. O vocabulário de L é a 6-tupla
〈V, C,P,F , T ,N〉, onde:

• V é um conjunto infinito de śımbolos de variáveis;
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• C é um conjunto finito de śımbolos de constantes;

• P é um conjunto finito de śımbolos de predicados;

• F é um conjunto finito de śımbolos de tarefas primitivas (denotando ações);

• T é um conjunto finito de śımbolos de tarefas compostas;

• N é um conjunto infinito de śımbolos utilizados para rotular tarefas.

Todos os conjuntos de śımbolos de L são mutuamente disjuntos.

Como no planejamento clássico, um estado é uma lista de átomos totalmente ins-
tanciados. Os átomos pertencentes à lista são verdadeiros no estado e os que não
aparecem são falsos neste estado.

Um novo tipo de śımbolo é um śımbolo de tarefa. Todo śımbolo de operador é um
śımbolo de tarefa primitiva, e existem alguns śımbolos de tarefas adicionais chamados
de śımbolos de tarefas compostas. Uma tarefa é uma expressão da forma t(r1, . . . , rk)
tal que t é um śımbolo de tarefa, e r1, . . . , rk são termos. Se t é um śımbolo de
operador, então a tarefa é primitiva; caso contrário, a tarefa é não-primitiva. A tarefa é
totalmente instanciada se todos os termos são totalmente instanciados; caso contrário,
ela é parcialmente instanciada. Uma ação a = (nome(a),pre(a), efeitos(a)) executa
uma tarefa primitiva totalmente instanciada t em um estado s se nome(a) = t e a é
aplicável a s.

Definição 3.1.1. Tipos de tarefas:

• Uma tarefa primitiva é uma construção sintática da forma executar[f(r1, . . . , rk)],
onde f ∈ F e r1, . . . , rk são termos;

• Uma tarefa meta é uma construção sintática da forma obter[l], onde l é um literal;

• Uma tarefa composta é uma construção sintática da forma realizar[t(r1, . . . , rk)],
onde t ∈ T e r1, . . . , rn são termos. �

Tarefas meta e tarefas compostas são ambas também denominadas tarefas não-pri-
mitivas.
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Definição 3.1.2. Uma rede de tarefas é uma construção sintática da forma [(n1 :
α1) . . . (nm : αm), φ], onde:

• Cada αi é uma tarefa;

• ni ∈ N é um rótulo para αi (para distinguir diferentes ocorrências de αi na rede);

• φ é uma fórmula booleana constrúıda a partir de:

– restrições de substituição de variáveis, tais como (v = v′) e (v = c),
onde v, v′ ∈ V e c ∈ C;

– restrições de ordem, tais como (n ≺ n′), onde n, n′ ∈ N , significando que
a tarefa rotulada n deve preceder a tarefa rotulada n′; Algumas restrições
de ordem são também impĺıcitas pela hierarquia de tarefas;

– restrições sobre estados, tais como (n, l), (l, n′) e (n, l, n′), onde l é
um literal e v, v′ ∈ V, significando que l deve ser verdadeiro no estado
imediatamente posterior a n, imediatamente anterior a n′ e em todos os
estados entre n e n′, respectivamente. �

Um vértice de um grafo direcionado com grau de entrada zero é chamado de fonte e
um vértice com grau de sáıda zero é chamado de sorvedouro. Relações de precedência
(n ≺ n′) entre tarefas compostas implicam em um conjunto de restrições de ordem,
dos sorvedouros para as fontes:

{(ns ≺ n′f ) | ns ∈ sorvedouros(n), n′f ∈ fontes(n′)}.

Para que a decomposição de redes de tarefas possa proceder em qualquer ordem,
faz-se necessário um mecanismo de manutenção de histórico. Este deve permitir a
representação de restrições que o algoritmo de planejamento ainda não tenha analisado.
A manutenção de históricos em HTN é feita através da representação de restrições na
rede de tarefas.

Uma rede de tarefas contendo apenas tarefas primitivas é denominada rede de
tarefas primitiva. Um plano é uma seqüência π de tarefas primitivas totalmente ins-
tanciadas.
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Definição 3.1.3. Um operador tem a forma:

[operador f(v1, . . . , vk)(pre : l1, . . . , lm)(efeitos : l′1, . . . , l
′
n)],

onde:

• f é um śımbolo de tarefa primitiva;

• l1, . . . , lm são literais descrevendo as condições para que f seja executável;

• l′1, . . . , l′n são literais descrevendo os efeitos de f ;

• v1, . . . , vk são os śımbolos de variáveis que aparecem nos literais. �

Definição 3.1.4. Um método HTN é uma construção da forma (α, d), onde α é uma
tarefa não-primitiva e d é uma rede de tarefas. Significa que um modo de realizar a
tarefa α é completar a rede de tarefas d, ou seja, realizar todas as sub-tarefas da rede
de tarefas sem violar sua fórmula de restrição. �

Para cada tarefa meta existe, implicitamente, um método da forma

(obter[l], [(n : executar[f ]), (l, n)]),

contendo apenas uma tarefa primitiva fict́ıcia f , sem efeitos, e uma restrição de que o
literal l seja verdadeiro no estado imediatamente anterior a executar[f ].

A descrição de métodos HTN omite a especificação de pré-condições, pois estas são
representadas através de restrições do tipo (l, n).

3.2 Planejamento com redes simples de tarefas

Esta seção descreve uma linguagem para uma versão simplificada, um caso restrito
de planejamento HTN, denominada Rede Simples de Tarefas (Simple Task Network)
(STN) [GNT04]. No planejamento STN, associa-se dois tipos de restrições a um mé-
todo: restrições de ordem e de pré-condições. Representa-se restrições de ordem dire-
tamente na rede de tarefas através das arestas de um d́ıgrafo. Diferente de HTN, não
se mantém histórico destas pré-condições na rede de tarefas: ao invés, pré-condições
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são forçadas através da construção das redes de tarefas, de modo a satisfazê-las. Este é
o propósito do conjunto de arestas {(v, u′) | u′ ∈ succ1(u)} na definição 3.2.1. O único
tipo de procedimento de planejamento viável para uso desta técnica é a decomposição
progressiva [GNT04].

As definições de termos, literais, operadores, ações e planos são as mesmas do
planejamento clássico. A definição de γ(s, a), o resultado da aplicação de uma ação a
a um estado s, é também a mesma do planejamento clássico. No entanto, a linguagem
inclui também tarefas, métodos e redes de tarefas, de um modo simplificado.

Definição 3.2.1. Uma rede simples de tarefas é um grafo direcionado (ou d́ıgrafo)
aćıclico w = (U,E) onde U é o conjunto de nós, E é o conjunto de arestas e cada
nó u ∈ U contém uma tarefa tu. w é totalmente instanciada se todas as tarefas
{tu | u ∈ U} são totalmente instanciadas; caso contrário, w é parcialmente instanciada.
w é primitiva se todas as tarefas {tu | u ∈ U} são primitivas; caso contrário, w é não-
primitiva (ou composta). �

As arestas de w definem uma ordem parcial de U . Formalmente, u ≺ v se, e somente
se, existe um caminho de u para v. Se a ordem parcial possui apenas uma linearização
posśıvel, ou seja, se é também uma ordem total, dizemos que w é totalmente ordenada.
Neste caso, algumas vezes dispensa-se a notação de grafo para w e, ao invés, escreve-se
w como a seqüência de tarefas w = 〈t1, . . . , tk〉, onde t1 é a tarefa no primeiro nó de U ,
t2 é a tarefa no segundo nó de U e assim por diante. Se w é totalmente instanciada,
primitiva, totalmente ordenada e existem ações a1, . . . , ak cujos nomes são t1, . . . , tk,
então w corresponde ao plano πw = 〈a1, . . . , ak〉.

Definição 3.2.2. Um método STN é uma 4-tupla da forma:

m = 〈nome(m), tarefa(m), pre(m), rede(m)〉 ,

onde:

• nome(m) é o nome do método, uma expressão do tipo m(x1, . . . , xk), onde
x1, . . . , xk são todos os śımbolos de variáveis que ocorrem em m;

• tarefa(m) é uma tarefa não-primitiva;
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• pre(m) é um conjunto de literais especificando as pré-condições do método;

• rede(m) é uma rede de tarefas contendo as sub-tarefas de m. �

Na definição (3.2.2), nome(m) tem o mesmo propósito do nome de um operador
de planejamento clássico; permite referência desamb́ıgua a instâncias de substituição
do método, sem que seja necessário descrever explicitamente as pré-condições e efeitos.
tarefa(m) diz a que tipo de tarefa m pode ser aplicado, pre(m) especifica que condições
o estado atual deve satisfazer para que m seja aplicável, e rede(m) especifica as sub-
tarefas a realizar para que complete tarefa(m).

Um método m é totalmente ordenado se rede(m) é totalmente ordenada. Neste
caso, ao invés de utilizar um d́ıgrafo, é posśıvel utilizar uma lista sub-tarefas(m) =
〈t1, . . . , tk〉 como representação compacta de:

rede(m) = ({u1, . . . , uk} , {(u1, u2), (u2, u3), . . . , (uk−1, uk)}) .

Definição 3.2.3. Uma instância de métodom é aplicável a um estado s se pre+(m) ⊆ s
e pre−(m) ∩ s = ∅. �

Um planejador STN efetua uma busca progressiva no espaço de estados, guiada pela
decomposição da rede de tarefas inicial (Figura 3.2). A decomposição aplica métodos
a tarefas sem predecessores, até o ńıvel de tarefas primitivas, e procura extrair planos
válidos (Algoritmo 3).

Quando um método m é utilizado para decompor uma tarefa t, tal que t é parte
de um nó u de uma rede de tarefas w, obtemos a nova rede de tarefas δ(w, u,m, σ)
(Def. 3.2.4). Intuitivamente, u é removido de w, uma cópia wu de sub-tarefas(m) é
inserida em w no lugar de u, e toda restrição de ordem que se aplicava a u passa a
valer para todo nó de wu.

Definição 3.2.4. Seja w = (U,E) uma rede de tarefas, u um nó de w sem predeces-
sores, e m um método relevante para tu sob alguma substituição σ. Seja succ(u) o
conjunto de todos os sucessores imediatos de u, isto é, succ(u) = {u′ ∈ U | (u, u′) ∈ E},
e succ1(u) o conjunto de sucessores imediatos para os quais u é o único predecessor.
Seja (U ′, E′) o resultado da remoção de u e todas as arestas que contenham u e seja
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Figura 3.2: Exemplo de decomposição de tarefas em ordem total.

(Um, Em) uma cópia de rede(m). Se (Um, Em) não é vazio, então o resultado da de-
composição de u em w sob σ é o conjunto de redes de tarefas:

δ(w, u,m, σ) = {(σ(U ′ ∪ Um), σ(Ev)) | v ∈ sub-tarefas(m)},

onde
Ev = Em ∪ (Um × succ(u)) ∪ {(v, u′) | u′ ∈ succ1(u)}.

Caso contrário, δ(w, u,m, σ) = {(σ(U ′), σ(E′))}. �

Devido a essa estratégia progressiva, o planejador sempre mantém controle do es-
tado atual do mundo (em tempo de planejamento) e pode se beneficiar desta informa-
ção (para extração de heuŕısticas, calcular custos de planos, entre demais usos [Ilg05]).
Também é posśıvel ver STN como uma busca regressiva, onde as tarefas correspondem
às metas e a decomposição age como regressão.

O algoritmo para planejamento hierárquico em ordem parcial (Algoritmo 3) baseia-
se nos três casos em que um plano πw = (a1, . . . , ak) é uma solução para um problema
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Algoritmo 3: DecomposiçãoOrdemParcial (s, w,D,M)
Entrada: Estado inicial s, Rede de tarefas w, Domı́nio D, Conjunto de

métodos M
Sáıda: Plano π
ińıcio1

se w = ∅ então devolva plano vazio;2

não-deterministicamente escolha u ∈ w, sem predecessores em w;3

se tu é uma tarefa primitiva então4

A← {(a, σ) | a é uma ação de D, σ é uma substituição tal que5

nome(a) = σ(tu) e a é aplicável a s};
se A = ∅ então devolva falha;6

não-deterministicamente escolha (a, σ) ∈ A;7

π ←DecomposiçãoOrdemParcial(γ(s, a), σ(w \ {u}),D,M);8

se π = falha então devolva falha;9

senão devolva a.π;10

senão11

M ← {(m,σ) | m é um método totalmente instanciado de M, σ é uma12

substituição tal que nome(m) = σ(tu) e m é aplicável a s};
se M = ∅ então devolva falha;13

não-deterministicamente escolha (m,σ) ∈M ;14

não-deterministicamente escolha w′ ∈ δ(w, u,m, σ);15

devolva DecomposiçãoOrdemParcial(s, w′,D,M);16

fim17

P = (s0, w,D,M):

1. Se w é vazia, então π é uma solução para P se π é vazio, ou seja, k = 0;

2. Se existe um nó de tarefa primitiva u ∈ w que não tem predecessores em w, então
π é uma solução para P se a1 é aplicável a tu em s0 e o plano π′ = (a2, . . . , ak)
é uma solução para o problema P ′ = (γ(s0, a1), w \ {u},D,M). Intuitivamente,
P ′ é o problema produzido pela execução da primeira ação de π e remoção da
tarefa correspondente de w;

3. Existe um nó de tarefa não-primitiva u ∈ w que não tem predecessores em
w. Supondo que existe uma instância m de algum método em M tal que m é
relevante para tu e aplicável em s0, então π é uma solução para P se existe
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uma rede de tarefas w′ ∈ δ(w, u,m, σ) tal que π é uma solução para P ′ =
(s0, w

′,D,M).

Se π é uma solução para P = (s0, w,D,M), então para cada nó de tarefa u ∈ U
existe uma árvore de decomposição cujas folhas são as ações de π.

3.3 Extensões

É relativamente fácil incorporar extensões ao planejamento hierárquico, visto que
os procedimentos de decomposição STN planejam progressivamente a partir do estado
inicial. Têm conhecimento em tempo de planejamento do estado atual do mundo a cada
passo do planejamento. Isto torna fácil executar procedimentos arbitrários envolvendo
o estado atual [GNT04, cap. 11], incluindo computações numéricas complexas, infe-
rência axiomática e chamadas a pacotes de software espećıficos de domı́nio (tal como
sistemas de bancos de dados e raciocinadores probabiĺısticos). Dentre os problemas
envolvidos na incorporação de técnicas adicionais, pode-se citar:

• Śımbolos de Funções. Se deixamos a linguagem L de planejamento HTN
conter śımbolos de funções, então os argumentos de um átomo ou tarefa não
são mais restritos a ser śımbolos constantes e śımbolos variáveis. Ao invés, estes
podem ser termos arbitrariamente complexos, fazendo com que o planejamento
torne-se um problema indecid́ıvel.

• Axiomas. Para incorporar inferência axiomática, é necessário utilizar um pro-
vador de teoremas como uma sub-rotina do procedimento de planejamento. A
abordagem mais simples é restringir os axiomas a cláusulas de Horn e utilizar
um provador de teoremas baseado nestas.

• Procedimentos Anexados. Pode-se modificar o algoritmo de avaliação de pré-
condições (que, no caso de se ter também inferência axiomática incorporada, seria
o provador de teoremas em cláusulas de Horn) para reconhecer que certos termos
ou śımbolos de predicados devem ser avaliados através do uso de procedimentos
anexados ao invés do uso do mecanismo normal de prova de teoremas.
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3.3.1 Extensões adicionais

• Efeitos de Alto Nı́vel. Alguns planejadores HTN permitem ao usuário declarar
na descrição do domı́nio de planejamento que várias tarefas não-primitivas, ou
os métodos para estas tarefas, alcançarão vários efeitos.

• Pré-condições Externas. Supondo que para decompor alguma tarefa t, decide-
se usar algum método m. Além disso, supondo que existe alguma condição c tal
que, não importando qual sub-plano seja produzido abaixo de m, pelo menos
uma ação no sub-plano irá requerer c como pré-condição e o sub-plano não irá
conter nenhuma ação que alcança c. Neste caso, para que o sub-plano apareça
como parte de um plano solução π, a pré-condição c deve de algum modo ser
alcançada em algum outro lugar em π. Portanto, dizemos que a pré-condição c
é externa ao método m.

• Tempo. É posśıvel generalizar processos de decomposição de tarefas para fazer
certos tipos de planejamento temporal, por exemplo, lidar com ações que têm
durações de tempo e podem se sobrepor entre si.

• Grafos de Planejamento. Esta extensão é diferente das demais por ser uma ex-
tensão do algoritmo de planejamento mas não da representação HTN: é posśıvel
modificar o algoritmo de decomposição para fazer uso de grafos de planejamento.
O algoritmo modificado gera uma árvore de decomposição e um grafo de plane-
jamento. O tamanho do grafo de planejamento é reduzido através da geração de
somente aquelas ações que fazem par com tarefas na árvore de decomposição, e o
tamanho da árvore de decomposição é reduzido através da decomposição de tare-
fas somente se o grafo de planejamento pode verificar todos os seus predecessores.
[MK98]

3.3.2 Planejadores hierárquicos

A famı́lia Simple Hierarchical Ordered Planner (SHOP) [NCLMA99] de planejado-
res permite planejamento hierárquico utilizando o caso restrito de HTN denominado
STN, em ordem total (SHOP) e em ordem parcial (SHOP2) [NAI+03]. Dentre suas
propriedades interessantes está o fato de que a busca é feita progressivamente, de modo
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que o planejador conheça sempre o estado atual. Isto torna posśıvel um maior poder
de expressão: axiomas, manipulação simbólica e numérica, execução de procedimentos
externos durante o planejamento.

JSHOP2 [IN04] é uma re-implementação em Java de seu antecessor, SHOP2, escrito
em Common Lisp. A principal diferença entre eles é uma fase adicional em JSHOP2,
que, a partir da descrição de um domı́nio, gera código Java de um planejador especia-
lizado, dependente de domı́nio. Este planejador obtido é tira proveito de otimizações
feitas pelo próprio compilador Java, tornando-o mais eficiente que sua versão interpre-
tada, pois utiliza arrays de tamanho fixo como estruturas de dados para representar
operadores e métodos. Resultados experimentais sugerem que o ganho obtido pela
técnica de compilação é de aproximadamente até uma ordem de magnitude [IN04].

Os planejadores SHOP têm sido utilizados em aplicações diversas [NAI+05], como
planejamento de evacuação, combate a incêndio em florestas, integração de sistemas de
software, controle de véıculos autônomos e seleção de materiais para manufatura, além
de diversas aplicações à web semântica [WPS+03] [WSH+03] [SPW+04] [AKN05].

Esta fase intermediária de compilação pode ser vista como um processo de especia-
lização de programas, através de sua avaliação parcial [Jon92]. Se um programa recebe
mais de uma entrada e algumas destas variam com menos freqüência que outras, então
a especialização do programa em respeito a estas entradas produz uma versão mais es-
pećıfica e geralmente mais eficiente. No caso do JSHOP2, o domı́nio de planejamento
é tratado como a entrada menos variável e os planejadores espećıficos de domı́nio são
suas especializações.

O modelo de decomposição de tarefas de JSHOP2 é a base para a função Efetua-

Decomposição (Algoritmo 12) do algoritmo do planejador YoYo (Seção 5.2.1).

3.3.3 Vantagens e desvantagens

Comparados aos planejadores clássicos, a principal vantagem da abordagem HTN
é sua sofisticada representação de conhecimento e racioćınio sob ações compostas. Eles
podem representar e solucionar uma variedade de problemas de planejamento; com
um bom conjunto de métodos de decomposição, eles podem solucionar problemas de
planejamento clássico com maior eficiência. A principal desvantagem de planejadores
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Figura 3.3: Processo de compilação de planejadores dependentes de domı́nio em JSHOP2.

HTN é que autores de domı́nios necessitam especificar um conjunto de métodos. O
planejamento clássico necessita apenas do conjunto de operadores de planejamento.

Comparando HTNs com regras de controle [BK00], é dif́ıcil dizer que tipo de técnica
de controle é mais efetiva. Planejadores hierárquicos têm sido mais utilizados em
aplicações práticas, mas isto deve-se parcialmente ao fato de serem mais antigos. HTNs
dão a um planejador informação sobre quais opções considerar, e regras de controle
sobre quais opções não considerar. Os dois tipos de informação são úteis em diferentes
situações e combiná-las pode ser vantajoso [SBTM02].



Caṕıtulo 4

Planejamento sob Incerteza

Agentes raramente têm acesso à informação completa sobre o ambiente. Assim,
um agente inteligente deve ser capaz de agir sob incerteza. A decisão racional depende
tanto da importância relativa de vários objetivos a serem alcançados quanto da chance
de que estes serão alcançados [RN03].

O planejamento sob incerteza relaxa as suposições que o planejamento clássico
(Seção 2.2) faz sobre efeitos das ações, observabilidade e tipos de metas:

• Quanto ao efeito das ações, um problema de planejamento pode ser determińıstico
(como supõe o planejamento clássico), probabiĺıstico, ou não-determińıstico
(também chamado de possibiĺıstico [vR01] ou sob incerteza Knightiana [Kni21]
[TCdB07]);

• A observabilidade pode ser, além de total, também parcial, onde apenas parte do
estado do mundo pode ser conhecido pelo agente, ou até nula, quando nenhuma
informação sobre o ambiente pode ser obtida;

• Metas podem ser de alcançabilidade, estendidas ou de maximização de utilidade
(ou otimização).

4.1 Fontes de incerteza em planejamento

4.1.1 Não-determinismo nos efeitos de ações

Determinismo é uma visão simplificada do mundo que supõe que este evolui ao

35
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longo de um único caminho, totalmente previśıvel dado o conhecimento de seu histó-
rico [RN03]. Em alguns casos, modelar um sistema pressupondo determinismo pode ser
uma abstração útil. Segundo a visão determinista, é necessário apenas estender propri-
amente um modelo para que se possa prever com antecedência os eventos que podem
ocorrer no ambiente modelado. Por exemplo, com um modelo perfeito, o lançamento
de um dado seria totalmente determinado.

Entretanto, a tentativa de tratar todo sistema como sendo determińıstico é uma
suposição irrealista e impraticável. A suposição de ações não-determińısticas assume
uma postura mais realista. É mais útil modelar todos os posśıveis resultados do lan-
çamento de um dado e raciocinar sobre múltiplas possibilidades, sendo que nenhuma
delas é certa. Pode ser melhor modelar o fato de que um componente pode parar ou
falhar e planejar para tratamento de exceções ou mecanismos de recuperação.

O planejamento em domı́nios não-determińısticos (i.e., domı́nios com ações não-
determińısticas) apresenta uma caracteŕıstica que o difere do planejamento clássico: um
plano pode resultar em múltiplos caminhos diferentes de execução. Como conseqüência,
planos não devem ser especificados como uma seqüência de ações, mas como poĺıticas,
que mapeiam estados em ações.

O não-determinismo pode ser também representado pela associação de probabili-
dades aos posśıveis resultados de ações. Isto permite modelar o fato de que alguns
resultados têm maior chance de ocorrer que outros. O planejamento sob incerteza
Knightiana representa uma abordagem qualitativa, enquanto uma abordagem quanti-
tativa leva em consideração distribuições de probabilidades nos efeitos de ações.

Em aplicações mais complexas, pode ser muito dif́ıcil obter as distribuições de
probabilidades corretas, tanto por falta de dados estat́ısticos quanto pelo fato de que,
em alguns casos, a meta é, garantir que certas condições ocorram. Nesta dissertação, o
interesse é encontrar poĺıticas para domı́nios com incerteza nos efeitos das ações, sem
conhecer as distribuições de probabilidade. Dessa forma, procura-se encontrar soluções
com diferentes garantias de alcance de metas.
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4.1.2 Observabilidade parcial

Em várias aplicações, o estado de um sistema é apenas parcialmente observável em
tempo de execução e, como conseqüência, diferentes estados do sistema são indistin-
gúıveis do ponto de vista do controlador.

Muitas aplicações apresentam uma ou mais das seguintes situações: (i) algumas
variáveis do sistema podem nunca ser observáveis pelo controlador; (ii) algumas va-
riáveis podem ser observáveis somente em alguns estados ou após alguma ação de
sensoriamento ser executada.

A principal conseqüência da observabilidade parcial é que as observações do agente
não correspondem a um único estado. No planejamento sob incerteza Knightiana, a
função de observação devolve um conjunto de estados, o que torna o espaço de busca o
conjunto potência de S, denominado conjunto de estados de crença [GNT04]. Assim,
o problema de planejamento pode ser reformulado como planejamento no espaço de
crenças sob observabilidade total e planos gerados são poĺıticas que mapeiam estados
de crença a ações. No caso do planejamento probabiĺıstico, o espaço de crenças é
representado através de distribuições de probabilidades sobre o conjunto de estados.
Observações devolvem distribuições de probabilidades sobre conjuntos de estados, o
que torna o espaço de busca potencialmente infinito. Esta dissertação trata apenas de
problemas de planejamento sob observabilidade total.

4.2 Técnicas de planejamento sob incerteza

Russel e Norvig [RN03] classificam domı́nios quanto à sua quantidade de não-
determinismo em quatro tipos de de planejamento:

Não-determinismo Limitado. Neste caso espećıfico de não-determinismo as ações
podem ter efeitos impreviśıveis, mas os efeitos posśıveis podem ser listados nos
axiomas de descrição de ações. Existem dois tipos de planejamento sob não-
determinismo limitado:

Planejamento Conformante. Também conhecido como planejamento sem
sensores [CR00], este tipo de planejamento visa a construção de planos
seqüenciais que possam ser executados sem percepção. Estas soluções são
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fortes sob observabilidade nula, ou seja, garantem atingir um estado meta
a despeito do não-determinismo do domı́nio, para todos os estados iniciais
determinados e todos os efeitos incertos de ações. Nenhuma ação deve ser
executada em estados que não satisfaçam as pré-condições e qualquer estado
que resulte da execução do plano garante ser um estado meta.

Planejamento Contingente. Lida com o não-determinismo limitado constru-
indo um plano condicional com diferentes ramificações para as diferentes
contingências que possam vir a ser necessárias durante a execução do plano.
Também conhecido como condicional, permite superar a incerteza até certo
ponto, mas apenas se ações de sensoriamento puderem obter a informação
necessária, e somente se não houver muitas contingências diferentes.

Não-determinismo Ilimitado. Quando o conjunto de pré-condições ou efeitos pos-
śıveis é desconhecido ou grande demais para ser enumerado completamente, o
não-determinismo é classificado como ilimitado. Existem duas técnicas para li-
dar com esse tipo de não-determinismo:

Monitoramento e Replanejamento. Neste caso espećıfico, o agente pode usar
qualquer das técnicas de planejamento precedentes para construir um plano,
mas também utiliza o monitoramento de execução para julgar se o plano
falha durante sua execução e precisa ser revisto. Presumivelmente, tais pla-
nos funcionarão a maior parte do tempo, mas surgirão problemas quando os
acontecimentos contrariarem a teoria do agente, obrigando-o a buscar um
novo plano;

Planejamento Cont́ınuo. Projetado para persistir ao longo de inúmeras exe-
cuções, o planejamento cont́ınuo pode lidar com o abandono e criação de
novas metas, respeitando prioridades entre elas. Em alguns casos metas
devem ser deixadas de lado até que uma nova meta — de maior prioridade
e algumas vezes conflitante — seja atingida.

O assunto tratado nesta dissertação é classificado como planejamento contingente.
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Figura 4.1: Exemplo de sistema de transição de estados não-determińıstico.

4.3 Modelo formal

Definição 4.3.1. Um domı́nio de planejamento não-determińıstico baseia-se em um
sistema de transição de estados não-determińıstico (Figura 4.1), uma 3-tupla Σ′′ =
〈S,A, γ〉, onde:

• S = {s1, s2, . . .} é o conjunto finito ou recursivamente enumerável de estados;

• A = {a1, a2, . . .} é o conjunto finito ou recursivamente enumerável de ações;

• γ : S ×A → 2S é a função de transição de estados. �

Quando o ambiente de planejamento evolui deterministicamente, a cada ação exe-
cutada, o agente sabe exatamente qual é o próximo estado do ambiente e, portanto,
pode escolher com absoluta certeza qual será a próxima ação a ser executada [Per07].
Por outro lado, em ambientes não-determińısticos, o agente deve estar preparado para
lidar com situações em que as coisas não acontecem conforme era esperado.
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Planos seqüenciais, como os utilizados no planejamento clássico, não são suficiente-
mente expressivos para representar contingências. Assim, utiliza-se a noção de poĺıtica
π, que diz qual é a melhor ação, dado um determinado estado, definida como uma fun-
ção parcial de estados a ações, π : S 7→ A, podendo ser representada como um conjunto
π = {(si, ai)}ki=1, onde k ≥ 0 é o tamanho da poĺıtica. O conjunto de estados para os
quais π tem alguma ação associada é denotado pelo conjunto Sπ = {s | (s, a) ∈ π}.

Intuitivamente, uma poĺıtica define um padrão de comportamento para o agente
[Per07]. Estes comportamentos podem apresentar diferentes qualidades de garantia de
alcance de metas (Seção 4.4).

Definição 4.3.2. A estrutura de execução Σπ de uma poĺıtica π é um grafo direcionado
(ou d́ıgrafo) no qual nós representam estados alcançáveis através de ações de π e arestas
são posśıveis transições de estados causadas por ações de π. Existe um caminho em
Σπ de s1 até s2 se e só se s1 é π-ancestral de s2 (s2 é π-descendente de s1). Se um nó
n qualquer de Σπ não possui descendentes, é dito que n é um nó terminal. �

4.4 Planejamento forte, forte ćıclico e fraco

Poĺıticas, como soluções de problemas de planejamento, podem ser caracterizadas
nas seguintes classes [CPRT03] [Per06]:

Soluções Fortes. São poĺıticas que atingem a meta, garantidamente, a despeito do
não-determinismo, ou seja, todos os caminhos no d́ıgrafo Σπ são finitos e atingem
a meta. Formalmente, uma poĺıtica π é uma solução forte para P se e só se Σπ

é aćıclico e todo nó terminal em Σπ está em Sg;

Soluções Fortes Ćıclicas. São poĺıticas que atingem a meta, supondo que os ciclos
sejam eventualmente interrompidos. Formalmente, uma poĺıtica π é uma solução
forte ćıclica para P se e só se, para cada nó em Σπ, existe um caminho até um
nó terminal em Σπ e todo nó terminal em Σπ está em Sg;

Soluções Fracas. São poĺıticas que podem atingir a meta, mas não garantidamente.
Formalmente, uma poĺıtica π é uma solução fraca para P se e só se, para cada
estado em S0, existe pelo menos um caminho que leva a um estado em Sg que é
nó terminal em Σπ.
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Toda solução forte é também uma solução forte ćıclica e toda solução forte ćıclica
é também uma solução fraca [CPRT03]. Soluções estritamente fracas e soluções fortes
correspondem a dois casos extremos de satisfação de metas de alcançabilidade simples.
Intuitivamente, soluções estritamente fracas correspondem a planos otimistas e soluções
fortes correspondem a planos seguros. Entretanto, na prática, há casos em que soluções
estritamente fracas não são aceitáveis e soluções fortes não existem. Nestes casos,
soluções estritamente fortes ćıclicas podem ser uma alternativa viável.

Exemplo 4.4.1. Utilizando a Figura 4.1 como exemplo e adotando s1 como estado
inicial e s4 como estado meta, podemos classificar a poĺıtica π1 = {(s1,move(l1, l4))}
como uma poĺıtica forte ćıclica: a aplicação da ação move(l1, l4) no estado inicial
s1 pode levar o agente diretamente à meta s4 ou de volta a s1, onde novamente
esta ação será aplicada, sob a suposição de que eventualmente este ciclo de tenta-
tiva e erro se interrompa. Uma solução forte para o problema consiste na poĺıtica
π2 = {(s1,move(l1, l2)), (s2,move(l2, l3)), (s3,move(l3, l4)), (s5,move(l5, l4))}. Esta po-
ĺıtica π2 não é ćıclica e sempre leva ao estado meta s4. Já uma solução fraca pode ser
dada por π3 = π2 \ {(s5,move(l5, l4))}, que não especifica nenhuma ação para o caso
em que o agente possa ter acidentalmente alcançado s5. �

Nos algoritmos seguintes, Sabertos representa um conjunto de estados que ainda não
foram considerados pelo planejador, permitindo com que possam operar sobre poĺıticas
parciais, ainda em construção.

4.4.1 Planejamento forte

Definição 4.4.2. A pré-imagem forte de um conjunto S de estados é definida como:

PréImagemForte(S) = {(s, a) | ∀s ∈ S. ∀a ∈ A. γ(s, a) 6= ∅ ∧ γ(s, a) ⊆ S}.

�

Intuitivamente, a pré-imagem forte de um conjunto de estados S é o conjunto de
todo estado s, tal que todos os seus sucessores (estados resultantes da aplicação de a
em s) encontram-se em S.

No planejamento forte, uma poĺıtica π deve apresentar um caminho aćıclico até
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um estado meta para todo estado alcançável a partir dos estados iniciais. Portanto, a
estrutura de execução Σπ deve ser aćıclica. O algoritmo que verifica se uma poĺıtica
é forte (Algoritmo 4) efetua uma busca regressiva, começando a partir dos estados
meta e estados em aberto, aplicando a função de pré-imagem forte (Definição 4.4.2)
até alcançar os estados iniciais. A cada iteração são removidos pares de estado-ação
de π que já foram verificados e pertencem à pré-imagem forte dos estados meta. Ao
final da busca, se ainda existe algum par de estado-ação na poĺıtica π, então a poĺıtica
induz um ciclo na estrutura de execução Σπ e, portanto, não é uma solução forte.

Algoritmo 4: VerificaForte(π, Sabertos, Sg, S0)
Entrada: Poĺıtica π, Conjunto de estados em aberto Sabertos, Conjunto de

estados meta Sg, Conjunto de estados iniciais S0

ińıcio1

S′ ← ∅;S ← Sg ∪ Sabertos;2

enquanto S′ 6= S faça3

S′ ← S;4

S ← S ∪ {s′ | (s′, a) ∈ π e γ(s′, a) ⊆ S};5

π ← π \ {(s, a) | s ∈ S e (s, a) ∈ π};6

se S0 ⊆ S e π = ∅ então devolva verdadeiro;7

devolva falso;8

fim9

4.4.2 Planejamento forte ćıclico

O algoritmo que determina se uma poĺıtica é forte ćıclica (Algoritmo 5) efetua
uma busca regressiva em Σπ. Consiste em certificar-se de que todo par estado-ação na
poĺıtica parcial π é verificado pela busca. Ao final da busca, se existe algum par de
estado-ação não removido de π, então π viola a suposição do planejamento forte ćıclico
de que ciclos sejam eventualmente interrompidos, ou seja, existe um ciclo induzido por
π a partir do qual não há possibilidade de alcançar estados meta ou em aberto.

4.4.3 Planejamento fraco

Definição 4.4.3. A pré-imagem fraca de um conjunto S de estados é definida como:

PréImagemFraca(S) = {(s, a) | ∀s ∈ S. ∀a ∈ A. γ(s, a) 6= ∅ ∧ γ(s, a) ∩ S 6= ∅}.
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Algoritmo 5: VerificaForteĆıclico(π, Sabertos, Sg, S0)
Entrada: Poĺıtica π, Conjunto de estados em aberto Sabertos, Conjunto de

estados meta Sg, Conjunto de estados iniciais S0

ińıcio1

S′ ← ∅;S ← Sg ∪ Sabertos;2

enquanto S′ 6= S faça3

S′ ← S;4

S ← S ∪ {s′ | (s′, a) ∈ π e S ∩ γ(s′, a) 6= ∅};5

π ← π \ {(s, a) | s ∈ S e (s, a) ∈ π};6

se S0 ⊆ S e π = ∅ então devolva verdadeiro;7

devolva falso;8

fim9

�

Intuitivamente, a pré-imagem fraca de um conjunto de estados S é o conjunto de
todo estado s, tal que pelo menos um de seus sucessores (resultantes da aplicação de
a) encontre-se em S.

O algoritmo para verificar se uma poĺıtica é fraca (Algoritmo 6) efetua uma busca
por Σπ por caminhos aćıclicos, que, a partir de cada estado inicial s ∈ S0 de P, levam
a um estado meta. Para isso, o algoritmo utiliza uma busca regressiva, a partir dos
estados meta e dos estados em Sabertos, até os estados iniciais S0. Esta busca regressiva
é baseada na função de pré-imagem fraca (Definição 4.4.3). A busca termina quando
todos os estados que podem ser alcançados através da pré-imagem do objetivo e de
Sabertos estão em S. A este ponto, S contém todos os estados a partir dos quais existe
um caminho aćıclico até um estado meta. Depois disso, simplesmente verifica se os
estados iniciais estão todos em S. Em caso afirmativo, a poĺıtica parcial π não viola
os requisitos do planejamento fraco.

4.5 Planejamento baseado em verificação de modelos

Planejamento baseado em verificação de modelos [GNT04] é uma abordagem para
planejamento sob incerteza que lida com não-determinismo, observabilidade parcial e
metas estendidas. A idéia principal é resolver problemas de planejamento na teoria
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Algoritmo 6: VerificaFraco(π, Sabertos, Sg, S0)
Entrada: Poĺıtica π, Conjunto de estados em aberto Sabertos, Conjunto de

estados meta Sg, Conjunto de estados iniciais S0

ińıcio1

S′′ ← ∅;S ← Sg ∪ Sabertos;2

enquanto S′′ 6= S faça3

S′′ ← S;4

S′ ← {s′ | (s′, a) ∈ π e γ(s′, a) ∩ S 6= ∅};5

π ← π \ {(s, a) | s ∈ S e (s, a) ∈ π};6

S ← S ∪ S′′;7

se S0 ⊆ S então devolva verdadeiro;8

devolva falso;9

fim10

dos modelos. Dados um sistema de transição de estados e uma fórmula temporal,
planejamento baseado em verificação de modelos gera planos que controlam a evolução
do sistema tal que todos os comportamentos do modelo façam com que a fórmula seja
verdadeira. É baseado nas seguintes convenções:

• Um domı́nio de planejamento é um sistema de transição de estados não-determi-
ńıstico, como na Definição 4.3.1.

• Fórmulas em lógica temporal expressam metas de alcançabilidade, ou seja, um
conjunto desejado de estados meta, assim como metas temporais com condições
em todos os caminhos de execução do plano.

• Planos resultam em comportamentos condicionais e iterativos (similares a pro-
gramas com comandos condicionais e laços) e, em geral, são estritamente mais
expressivos que planos que simplesmente mapeiam estados a ações a serem exe-
cutadas.

• Dados um sistema de transição de estados e uma fórmula temporal, planejamento
baseado em verificação de modelos gera planos que controlam a evolução do
sistema tal que todos os comportamentos do modelo façam com que a fórmula
seja verdadeira. A validação de planos pode ser formulada como um problema
de verificação de modelos.
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• Algoritmos de planejamento podem usar técnicas de verificação de modelos sim-
bólicos. Em particular, conjuntos de estados são representados por fórmulas pro-
posicionais, e busca no espaço de estados é executada através de transformações
lógicas sobre estas fórmulas. Os algoritmos podem ser implementados através do
uso de técnicas simbólicas, que se beneficiam de representações através de um
Diagrama de Decisão Binária (Binary Decision Diagram) (BDD) [Bry92], per-
mitindo a manipulação e armazenamento de estados e ações de forma compacta.

A principal vantagem do planejamento baseado em verificação de modelos é a
habilidade de planejar sob incerteza de modo formal, dando garantias fortes sobre a
validade dos planos gerados.

4.5.1 Verificação de modelos

Verificação de Modelos (VM) [MOSS99] é uma técnica de verificação formal de
sistemas que visa provar propriedades com base na exploração exaustiva dos estados
do sistema. O problema de verificação de modelos consiste em determinar se uma
propriedade se mantém no sistema, devolvendo sucesso em caso afirmativo, ou, caso
contrário, como resposta negativa, um contra-exemplo (e.g., um estado do modelo K
onde a propriedade ϕ é violada). Mais formalmente, dados um modelo K, descrevendo
a dinâmica de um sistema, e uma fórmula ϕ, descrevendo uma propriedade, verificação

de modelos consiste em resolver o problema K
?

|= ϕ.

Definição 4.5.1. Seja P 6= ∅ um conjunto finito de proposições atômicas. Uma estru-
tura de Kripke sobre P é uma 3-tupla K = 〈S, T ,L〉, onde:

• S 6= ∅ é um conjunto finito de estados;

• T ⊆ S × S é uma relação de acessibilidade (ou transição de estados), onde ∀s ∈
S. ∃s′ ∈ S. (s, s′) ∈ T ;

• L : S 7→ 2P é uma função de interpretação de estados. �

Intuitivamente, as proposições em P representam propriedades de estados e L(s)
denota o conjunto de proposições que descrevem um estado s. Supõe-se que P contém
as proposições > e ⊥ e que, para todo s ∈ S, temos > ∈ L(s) e ⊥ /∈ L(s).
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Seja K uma estrutura de Kripke. Dizemos que K é total se, para todo s ∈ S, existe
um s′ ∈ S tal que (s, s′) ∈ T ; caso contrário, dizemos que K é parcial.

Estruturas de Kripke foram originalmente propostas como um modelo semântico
para lógicas modais [Kri63], cujas fórmulas utilizam a modalidade 2 para expressar
necessidade e a modalidade dual, 3, para expresar possibilidade. No contexto de
verificação de modelos, entretanto, onde estruturas de Kripke são interpretadas como
modelos temporais [Eme90], os estados numa estrutura de Kripke denotam instantes
no tempo (i.e., estados do mundo) e, portanto, as modalidades são utilizadas para
expressar aspectos temporais: 2 e 3 têm, respectivamente, a semântica de sempre e
eventualmente.

4.5.2 Domı́nios de planejamento

Definição 4.5.2. Um domı́nio de planejamento qualitativo (ou estrutura de Kripke
com ações) ) com assinatura (P,A) é definido por uma tupla D = 〈S, T ,L〉, onde:

• S 6= ∅ é um conjunto finito de estados;

• T ⊆ S ×A× S é uma função de transição de estados;

• L : S 7→ 2P é uma função de rotulação de estados. �

Um domı́nio de planejamento qualitativo difere de uma estrutura de Kripke (De-
finição 4.5.1) quanto à presença de ações rotulando transições entre estados, o que
possibilita sua seleção por parte do planejador.

4.5.3 Verificação de modelos simbólicos

Modelos realistas necessitam de um enorme número de estados. Uma abordagem
simbólica [JEK+90] para verificação de modelos utiliza fórmulas proposicionais para
representar, de modo compacto, modelos de estados finitos e transformações sobre
fórmulas. A exploração do espaço de estados utiliza então estas formas compactas
para ganhar eficiência.

Diferente dos algoritmos tradicionais, que verificam estados individualmente, os
algoritmos de verificação de modelos simbólicos efetuam busca regressiva sobre con-
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juntos de estados e transições. Um tratado sobre planejamento em domı́nios não-
determińısticos, utilizando verificação de modelos simbólicos, pode ser encontrado no
trabalho de Roveri [Rov01].

4.5.4 Planejadores baseados em verificação de modelos

Model Based Planner (MBP) [BCP+01] é um planejador baseado em VM, consi-
derado o estado da arte em planejamento sob incerteza Knightiana [BPR02]. MBP
utiliza técnicas de verificação de modelos simbólicos para efetuar uma busca regressiva
baseada em funções de pré-imagem de conjuntos de estados e manipula conjuntos de
estados e ações na forma de BDDs, através da biblioteca CUDD [Som98], também
considerada estado da arte em seu domı́nio de aplicação.

4.5.5 Limitações dessa abordagem

Como mostra Pereira [Per07], a lógica CTL [EC82], mais detalhada no Apêndice B,
não é adequada para formalizar algoritmos para śıntese de poĺıticas para metas de
alcançabilidade estendidas.

Definição 4.5.3 ([Per07]). Uma meta de alcançabilidade estendida é um par de fór-
mulas 〈ϕ1, ϕ2〉, onde ϕ1 especifica uma condição a ser presevada durante a execução de
uma poĺıtica e ϕ2 é uma condição a ser alcançada ao final da execução dessa poĺıtica.

Este tipo de meta pode ser utilizada como uma forma de controle de busca, onde ϕ1

faz com que a visitação de estados não promissores possa ser evitada. TLPlan [BK00]
e TALPlanner [DK99] utilizam outros tipos de lógicas temporais para especificar res-
trições sobre caminhos visitados.

Kuter et al. [KNRG07] sugerem que a utilização de conhecimento adicional so-
bre o domı́nio pode não ser apenas desejável, mas essencial à resolução de problemas
de grande porte sob incerteza. Entretanto, definir ϕ1 pode ser extremamente dif́ıcil
em certos domı́nios onde é prefeŕıvel especificar os estados desejados ao invés de es-
tados a evitar. O planejamento hierárquico (Caṕıtulo 3) fornece meios de especificar
“caminhos” desejáveis na estrutura do domı́nio de planejamento qualitativo. O Ca-
ṕıtulo 5 mostra como utilizar hierarquias de tarefas no tratamento de problemas de
planejamento sob incerteza Knightiana.
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Caṕıtulo 5

Planejamento Hierárquico sob Incerteza

Em domı́nios de planejamento determińısticos, muito trabalho tem sido feito com
o objetivo de melhorar a eficiência de planejadores, procurando preveńı-los de visitar
estados não promissores. A maior parte desses trabalhos concentra-se em planejadores
que utilizam busca heuŕıstica progressiva no espaço de estados, tais como HSP [BG99],
FF [HN01], TLPlan [BK00], TALplanner [DK99], e SHOP2 [NAI+03]. Estes plane-
jadores conhecem sempre o estado atual do mundo, o que facilita o uso de algumas
técnicas eficientes de poda do espaço de busca, especialmente em planejadores que
permitem usar formas de poda espećıficas de domı́nio (isto é, heuŕısticas).

Kuter e Nau [KN04] apresentam um meio de transportar estas melhorias de efici-
ência para planejamento sob incerteza Knightiana. Dentre suas contribuições, pode-se
citar uma técnica geral de ND-transformação de planejadores progressivos determińısti-
cos em planejadores progressivos não-determińısticos. Este processo de transformação
preserva a corretude e a completude do algoritmo original [KN04]. Um exemplo de
uso desta técnica é descrito por Kuter et al. [KNPT05], que modifica o planejador
hierárquico SHOP2, preparando-o para lidar com planejamento não-determińıstico.

Neste caṕıtulo, será mostrado passo a passo o processo de transformação de planeja-
dores determińısticos em planejadores não-determińısticos. Chamaremos esse processo
de ND-transformação (“non-determinization” [KN04]).

49
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(a) Estrutura de Kripke com ações compostas. (b) Espaço de busca induzido pela hierarquia.

Figura 5.1: Exemplo de poda do espaço de busca através de ações compostas.

5.1 ND-transformação de planejadores progressivos

Kuter e Nau [KN04] descrevem uma técnica geral para produzir, a partir de pla-
nejadores progressivos para domı́nios determińısticos, suas versões não-determińısticas
(i.e., que tratam problemas com ações que apresentam efeitos não-determińısticos).
Tal transformação deve passar pelas seguintes etapas:

1. Modificar o algoritmo de planejamento progressivo heuŕıstico Planejamento Pro-
gressivo (Forward Chaining Planning) (FCP) (Algoritmo 7) para sintetizar poĺı-
ticas ao invés de planos seqüenciais;

2. Modificar o FCP para a construção de poĺıticas considerando os conjuntos de
estados alcançados a partir de S0 e para os quais não existem ações associadas,
considerando apenas soluções fortes ćıclicas;

3. Modificar o algoritmo para possibilitar a escolha de diferentes garantias de su-
cesso, isto é, além de buscar soluções fortes ćıclicas, buscar também soluções
fortes ou fracas.

A base para a técnica é composta de dois algoritmos de planejamento: FCP (Algo-
ritmo 7), para domı́nios determińısticos, e um procedimento correspondente, com algu-
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Algoritmo 7: FCP (s0, g,D, α)
Entrada: Estado inicial s0, Meta g, Domı́nio D, Função de seleção de ações α
Sáıda: Plano π
ińıcio1

π ← ∅; s← s0;2

repita3

se s satisfaz g então devolva π;4

A← {(s, a) | a é uma instância total de um operador em D, a ∈ A(s) e5

a ∈ α(s)};
se A = ∅ então devolva falha;6

não-deterministicamente escolha (s, a) ∈ A;7

π ← π ∪ {(s, a)};8

s← γ(s, a);9

fim10

fim11

mas modificações, Planejamento Progressivo Não-Determińıstico (Non-Deterministic
Forward Chaining Planning (ND-FCP)) (Algoritmo 8).

O propósito da utilização de procedimentos abstratos é permitir mostrar a ND-
transformação de forma mais clara, isto é, mostrar como planejadores progressivos
podem ser modificados, de forma sistemática, para lidar com ações não-determińısticas.

Formalmente, um planejador Λ é uma instância de FCP se existe uma substituição
de certas partes do procedimento FCP de modo que este se comporte como Λ. Se
um planejador Λ pode ser descrito como uma instância do procedimento FCP (um
algoritmo progressivo determińıstico), a instância correspondente ND-Λ de ND-FCP
(algoritmo progressivo não-determińıstico) será a ND-transformação ćıclica forte de Λ.
ND-SHOP2 [KN04] é resultante da ND-transformação de SHOP2 [NAI+03].

Em instâncias de FCP, a relação de satisfação de metas e a função α variam, de
acordo com o algoritmo de planejamento Λ usado como base. A relação ssatisfazg

depende de Λ e pode ir além da simples verificação s ∈ Sg. A função de seleção de
ações α é utilizada para podar o espaço de busca: devolve um sub-conjunto das ações
A(s) aplicáveis a s, que são denominadas ações que satisfazem α(s). Alguns exemplos
de instâncias de FCP podem ser:
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• No caso mais simples, planejamento STRIPS, α(s) apenas devolve as ações a
aplicáveis a s e a relação de satisfação s ∈ Sg se mantém, onde g é substitúıdo
por Sg;

• Já em SHOP2 [NAI+03], a busca é controlada pelo conjunto de métodos utili-
zados para decompor sub-tarefas, e α(s) nos procedimentos denota o conjunto
de ações que podem ser produzidas por estes métodos. Em casos com metas pu-
ramente de decomposição, qualquer s, se alcançado através das decomposições,
satisfaz g. Em outras palavras, se a rede de tarefas w alcançada junto a s é vazia,
então s satisfaz g;

• Outro planejador que pode ser utilizado é TLPlan [BK00], que tem a busca
controlada por uma fórmula φ especificada em LTL [Pnu77], uma lógica temporal
de tempo linear. Para cada estado s, α(s) é o conjunto de todas as ações a
aplicáveis a s, tal que o estado sucessor γ(s, a) satisfaça φ.

Um ponto importante a notar é que a função α pode vir a carregar consigo um
estado interno. No caso do planejamento hierárquico, a manutenção da hierarquia de
decomposição corrente é de responsabilidade de α, que pode mudar durante a escolha
não-determińıstica. Por se tratar de procedimentos abstratos, FCP e ND-FCP mantêm
este fato impĺıcito.

FCP (Algoritmo 7) começa com um estado inicial s0 e efetua uma busca progres-
siva (Algoritmo 1), explorando outros estados, sucessivamente, através da escolha e
aplicação de ações. A busca termina quando um estado que satisfaz a meta g é alcan-
çado. Ao invés de examinar todas as ações aplicáveis a s, FCP considera somente o
sub-conjunto de ações que satisfazem α(s).

Como FCP, ND-FCP (Algoritmo 8) também planeja progressivamente a partir dos
estados pertencentes ao conjunto de estados iniciais S0, mas o critério de sucesso é
mais complexo. Em FCP, um plano π é uma solução se seu estado final satisfaz a
condição meta g. Para que uma poĺıtica em ND-FCP seja uma solução, todo estado na
estrutura de execução de π deve ter pelo menos um π-descendente que satisfaz a meta.
Estados que já têm um caminho em Σπ que leva a um estado meta são denotados
estados resolvidos. Do contrário, são chamados de estados em aberto. A busca termina
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quando todos os estados alcançáveis são resolvidos, se existir uma poĺıtica solução.
Caso contrário, devolve falha.

Algoritmo 8: ND-FCP (S0, g,D′, α′)
Entrada: Conjunto inicial S0, Meta g, Domı́nio D′, Função de seleção de ações

α′

Sáıda: Plano π
ińıcio1

π ← ∅;S ← S0;Sresolvidos ← ∅;2

repita3

se S = ∅ então devolva π;4

selecione um estado s ∈ S e remova-o de S;5

se s satisfaz g então insira s em Sresolvidos;6

senão se s /∈ Sπ então7

A← {(s, a) | a é uma instância total de um operador em D′,8

a ∈ A(s) e a ∈ α′(s)};
se A = ∅ então devolva falha;9

não-deterministicamente escolha (s, a) ∈ A;10

π ← π ∪ {(s, a)};11

S ← S ∪ γ(s, a);12

senão se s não tem π-descendentes em (S ∪ Sresolvidos) \ Sπ então13

devolva falha ;
fim14

fim15

5.1.1 Propriedades teóricas

Definição 5.1.1. Um domı́nio de planejamento é fortemente conexo se, para dois
estados s e s′ quaisquer, existe uma seqüência de ações que alcança s′ se executada a
partir de s. �

Em suma, domı́nios fortemente conexos não possuem ações irreverśıveis. Qualquer
ND-transformação de um domı́nio deste tipo será também fortemente conexa.

Um teorema de Kuter e Nau [KN04] prova que se o número de posśıveis sucessores
de cada estado é limitado por uma constante, então ND-Λ encontra poĺıticas em tempo
polinomial em relação ao tamanho da poĺıtica solução.
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Teorema 5.1.2 ([KN04]). Seja Λ uma instância de FCP. Suponha que Λ encontre
planos seqüenciais em tempo O(p(|π|)) em domı́nios de planejamento fortemente co-
nexos, onde |π| é o tamanho do plano solução e p é uma função monotônica. Então,
ND-Λ encontra poĺıticas em tempo O(p(|Σπ′ |)), onde |Σpi′ | é o tamanho da estrutura
de execução da poĺıtica devolvida por ND-Λ. �

O resultado de complexidade é válido também para domı́nios de planejamento que
não são fortemente conexos.

Teorema 5.1.3 ([KN04]). Seja Λ uma instância de FCP e suponha que o tempo de
execução de Λ seja O(p(|π|)), onde π é o tamanho do plano solução devolvido por Λ,
e p seja uma função monotônica. Então, ND-Λ encontra poĺıticas em tempo médio
O(p(n) + xdn

y ), onde n = |Σπ′ | é o tamanho da estrutura de execução da poĺıtica
solução π′ devolvida por ND-Λ, x é o número máximo de pares estado-ação que são
adicionados a qualquer poĺıtica depois que ND-Λ visita um estado beco-sem-sáıda, y é
o número máximo de ações aplicáveis a qualquer estado, e em todo estado s, 0 ≤ d ≤ y
é o número máximo de ações aplicáveis a s que levam a estados beco-sem-sáıda. �

5.2 ND-transformação de planejadores HTN progressivos

YoYo [KNPT05] é um algoritmo de planejamento hierárquico progressivo que lida
com ações não-determińısticas. Sua vantagem sobre ND-SHOP2 [KN04] é que combina
o planejamento hierárquico com técnicas de verificação de modelos simbólicos. YoYo

pode utilizar BDDs [Bry92] para representar um conjunto de estados. Esta forma de
representação busca obter maior eficiência, pois permite tratar transições de conjuntos
de estados a seus sucessores de uma só vez. O uso de BDDs em YoYo é discutido na
Seção 5.3.

5.2.1 Algoritmo para planejamento forte ćıclico

A entrada para YoYo (Algoritmo 9) consiste no problema de planejamento P =
〈D, S0, Sg〉 em um domı́nio não-determińıstico D = 〈S,A, γ〉, uma rede de tarefas
inicial w e um conjuntoM de métodos para o domı́nio D. O algoritmo explora tuplas
da forma (S,w), denominadas situações, que são resolvidas pela decomposição da rede
de tarefas w nos estados de S.
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Algoritmo 9: YoYo(D, S0, Sg, w,M)
Entrada: Domı́nio de planejamento D, Conjunto de estados iniciais S0,

Conjunto de estados meta Sg, Rede de tarefas w, Conjunto de
métodos M

Sáıda: Plano π
ińıcio1

devolva YoYoAux(D, {(S0, w)}, Sg,M, ∅, {(S0, w)});2

fim3

Algoritmo 10: YoYoAux(D, X, Sg,M, π, x0)
Entrada: Domı́nio de planejamento D, Conjunto de situações X, Conjunto de

estados meta Sg, Conjunto de métodos M, Poĺıtica parcial π,
Situação inicial x0

Sáıda: Plano π
ińıcio1

X ← PodaSituações(X,Sg, π);2

se existe uma situação (S,w = ∅) ∈ X tal que S * Sg então devolva falha;3

se VerificaPoĺıtica(π,X, Sg, x0) então devolva falha;4

se X = ∅ então devolva π;5

escolha uma situação (S,w) de X e remova-a;6

F ← EfetuaDecomposição(S,w,D,M);7

se F = ∅ então devolva falha;8

X ′ ← EncontraSucessores(F,X);9

π′ ← π ∪ {(s, a) | (S′, a, w′) ∈ F e s ∈ S′};10

π ← YoYoAux(D, X ′, Sg,M, π′, x0);11

se π = falha então devolva falha;12

devolva π;13

fim14

Começando a partir da situação inicial (S0, w), YoYo recursivamente gera sucessi-
vos conjuntos de situações até que uma solução para o problema de planejamento dado
seja encontrada (Figura 5.2). A cada iteração do processo de planejamento YoYo pri-
meiro examina o conjunto X de situações à procura de ciclos e estados meta, utilizando
PodaSituações. Para cada situação (S,w) ∈ X, PodaSituações verifica o conjunto
de estados S e remove qualquer estado que já apareça na poĺıtica (já possuindo, por-
tanto, uma ação planejada para tal) ou no conjunto de estados meta (e, portanto,



56 CAPÍTULO 5. PLANEJAMENTO HIERÁRQUICO SOB INCERTEZA

Figura 5.2: Exemplo de solução ćıclica forte na decomposição com ações não-determińısticas.

nenhuma ação deve ser planejada para tal). Como resultado, o conjunto de situações
devolvido por PodaSituações é realmente o conjunto de situações que necessitam
ser exploradas e progredidas em sucessoras na busca. Tais situações são denominadas
situações abertas do feixe de busca em questão.

Após gerar as situações abertas a serem exploradas, YoYo verifica se existe uma
situação aberta (S,w) tal que não existam mais tarefas a ser executadas em w mas a
meta ainda não tenha sido alcançada (ou seja, S * Sg). Neste caso tem-se uma falha
na busca e, portanto, YoYo devolve falha a partir do feixe de busca corrente. Caso
contrário, YoYo usa VerificaPoĺıtica para verificar se a poĺıtica parcial gerada até
o momento adequa-se aos requisitos do tipo de solução buscada. A definição formal
desta rotina depende de se estar buscando soluções fortes ou ćıclicas fortes; portanto,
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Algoritmo 11: PodaSituações(X,Sg, π)
Entrada: Conjunto de situações X, Conjunto de estados meta Sg, Poĺıtica

parcial π
Sáıda: Conjunto simplificado de situações X ′

ińıcio1

X ′ ← ∅;2

para toda situação (S,w) ∈ X faça3

S′ ← S \ (Sg ∪ Sπ);4

se S′ = ∅ então X ′ ← X ′ ∪ {(S′, w)};5

devolva X ′;6

fim7

a discussão é deixada para a próxima seção.

Se a poĺıtica parcial π não adequa-se aos requisitos de uma solução para o problema
de entrada, então YoYo retorna do feixe de busca corrente com falha. Caso contrário,
e se não há mais situações abertas a serem exploradas, π é uma solução para o problema
de planejamento. Isto deve-se ao fato de que π não viola os requisitos do problema de
entrada, pois passou pela verificação de VerificaPoĺıtica no passo anterior, e não
tem mais tarefas para decompor.

Caso ainda existam situações abertas a explorar, então YoYo seleciona uma delas,
(S,w) e procura planejar uma ação para cada estado em S. EfetuaDecomposição,
basicamente um planejador STN, é responsável por esta operação, como segue: em
uma situação (S,w), seja t uma tarefa que não tem predecessores em w. Se t é uma
tarefa primitiva, então t pode ser executada diretamente no ambiente. Seja a uma
ação correspondente a t, e a possa ser aplicada a cada estado de S, ou seja, S ⊆ Sa.
Ressalta-se o fato de que aplicar uma ação a a um conjunto de estados S não gera
nenhuma nova situação aberta: S deve ser um sub-conjunto de Sa, pois, do contrário,
existe pelo menos um estado em S ao qual nenhuma ação é aplicável, e este é um ponto
de falha no planejamento.

Se t não é primitiva, então sucessivamente aplica-se métodos às tarefas não-primitivas
em w, até que uma ação seja gerada. Supondo a escolha da aplicação de um método
m a t, surgem duas posśıveis situações:
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Algoritmo 12: EfetuaDecomposição(S,w,D,M)
Entrada: Conjunto de estados S, Rede de tarefas w, Domı́nio de planejamento

D, Conjunto de métodos M
Sáıda: Conjunto de controle F
ińıcio1

F ← ∅;X ← {(S,w)};2

repita3

se X = ∅ então devolva F ;4

escolha uma tupla (S,w) ∈ X e remova-a;5

escolha uma tarefa t que não tenha predecessores em w;6

se t é uma tarefa primitiva então7

A← {a | a ∈ A é uma ação para t, e S ⊆ Sa};8

se A = ∅ então devolva ∅;9

escolha uma ação a de A;10

F ← F ∪ {(S, a, w \ {t})};11

senão12

M ← {m | m é um método em M para t, e S ∩ Sm 6= ∅};13

se M = ∅ então devolva ∅;14

escolha um método m de M ;15

X ← X ∪ {(S ∩ Sm, (w \ {t}) ∪ w′)};16

se S \ Sm 6= ∅ então X ← X ∪ {(S \ Sm, w)};17

fim18

fim19

1. A situação que surge da decomposição de t por m nos estados S ∩ Sm, nos quais
m é aplicável;

2. A situação que especifica os estados nos quais m não é aplicável, isto é, as situ-
ações (S \ Sm, w).

No primeiro caso, procede-se com a decomposição de sub-tarefas de t como especi-
fica m. No segundo caso, por outro lado, outros métodos para t devem ser utilizados.
Se não existem outros métodos para t em situações como (S \ Sm, w), então Efetua-

Decomposição devolve o conjunto vazio, fazendo YoYo reportar falha.

EfetuaDecomposição devolve um conjunto F da forma {(Si, ai, wi)}ki=0. Se
F = ∅, então o processo de decomposição falha, já que existe um estado s ∈ S tal que
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não é posśıvel escolher uma ação para s utilizando os métodos provenientes do domı́nio
de planejamento. Se F 6= ∅ então a rotina gerou uma ação ai para cada estado em S,
ou seja, S =

⋃
i Si, e uma rede de tarefas wi a ser completada após a aplicação desta

ação.

Supondo que EfetuaDecomposição tenha devolvido um conjunto F não-vazio de
tuplas da forma (S′, a, w′), YoYo deve proceder computando as situações sucessoras a
explorar, utilizando EfetuaDecomposição como segue: para cada tupla (S′, a, w′) ∈
F , primeiro gera-se o conjunto de estados posśıveis da aplicação de a a S′ a partir da
função:

succ(S′, a) = {s′′ | s′ ∈ S′e(s′, a, s′′) ∈ γ}, (5.1)

onde γ é a relação de transição de estados do domı́nio de planejamento. A situação
seguinte à aplicação de ações é definida como (succ(S′, a), w′).

Algoritmo 13: EncontraSucessores(F,X)
Entrada: Conjunto F de ações e redes de tarefas para estados, Conjunto de

situações X
Sáıda: Conjunto de próximas situações X ′

ińıcio1

X ′ ← X ∪ {(succ(S, a), w) | (S, a, w) ∈ F};2

X ′ ← {(Compõe(w,X ′), w) | (S,w) ∈ X ′};3

devolva X ′;4

fim5

Uma vez que YoYo tenha gerado o conjunto de todas as situações sucessoras a
explorar, são compostas as novas situações, provenientes das redes de tarefas especifi-
cadas. Formalmente,

Compõe(w,X) = {s | (S,w) ∈ X e s ∈ S}. (5.2)

A composição de um conjunto de situações é um passo de otimização do processo
de planejamento. A progressão de situações abertas pode criar um conjunto de si-
tuações nas quais mais de uma situação pode especificar a mesma rede de tarefas.
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A composição de tais situações não é requerida para a corretude, mas tem a vanta-
gem de permitir utilizar representações mais compactas, pelo fato de que estes estados
geralmente possuem caracteŕısticas comuns.

A poda causada pelo uso de planejamento hierárquico pode em alguns casos ignorar
planos que seriam válidos para problemas com metas de alcançabilidade simples. Isso
pode fazer com que, dependendo dos métodos de decomposição utilizados, planos com
garantias mais fortes não sejam encontrados. Por exemplo, MBP pode achar uma
solução forte para um problema em que ND-SHOP só encontra soluções fortes ćıclicas.
O contrário não se aplica.

A tese de [Kut06] apresenta uma generalização das técnicas de ND-transformação
e representações simbólicas, chamada de Separação de Espaço de Estados Progressiva
(Forward State-Space Splitting) (FS3). O algoritmo FS3

SHOP, uma instância de FS3

que utiliza planejamento STN, é similar ao empregado pelo planejador YoYo e sua
implementação é apresentada, a t́ıtulo de demonstração, no Apêndice A.

5.2.2 Algoritmo para planejamento forte

No planejamento forte, uma poĺıtica deve induzir uma estrutura de execução até
um estado meta, a partir de todo estado alcançável pela aplicação de ações da po-
ĺıtica, começando pelos estados iniciais. Além disso, não deve haver ciclos nessa es-
trutura de execução. Esta condição pode ser verificada através de VerificaPoĺı-

tica Forte, constrúıda a partir da função de pré-imagem regressiva forte de Cimatti
et al. [CPRT03]. Iniciando a partir do conjunto de estados nas situações abertas e
os estados meta, calcula o conjunto de estados na poĺıtica a partir da qual um es-
tado aberto ou um estado meta é alcançável. Durante o processo, remove os pares
estado-ação para estes estados calculados pela pré-imagem regressiva forte. Ao final
do processo, se resta algum par estado-ação na poĺıtica, isto significa que a poĺıtica
induz um ciclo na estrutura de execução e, portanto, não pode ser uma solução forte
para o problema de planejamento.

VerificaPoĺıtica Forte utiliza uma função denominada Estados, que devolve
o conjunto de todos os estados que aparecem em um dado conjunto de situações. Mais
formalmente:
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Estados(X) = {s | (S,w) ∈ X e s ∈ S}. (5.3)

Algoritmo 14: VerificaPoĺıtica Forte(π,X, Sg, x0)
ińıcio1

S′ ← ∅;2

S0 ← Estados(x0);3

S ← Sg ∪Estados(X);4

enquanto S′ 6= S faça5

S′ ← S;6

S ← S ∪ {s′ | (s′, a) ∈ π e γ(s′, a) ⊆ S};7

π ← π \ {(s, a) | s ∈ S e (s, a) ∈ π};8

se S0 ⊆ S e π = ∅ então devolva falso;9

devolva verdadeiro;10

fim11

5.3 Utilização de BDDs

Um Diagrama de Decisão Binária (Binary Decision Diagram) (BDD) [Bry92] re-
presenta uma fórmula booleana como um grafo direcionado aćıclico (d́ıgrafo), com raiz
(apenas um nó sem predecessores), onde nós internos (não-terminais) correspondem a
variáveis da função e nós terminais são rotulados com os valores ⊥ ou >. Cada nó
interno v é rotulado por uma variável var(v) e possui arestas ligando-o a dois outros
nós: lo(v), que representa o caso em que a variável é falsa, e hi(v) caso contrário. Para
uma dada valoração, o valor-verdade da função é determinado através de um caminho
a partir da raiz até um nó terminal, seguindo as arestas indicadas pelos valores das
variáveis. O valor da função é então dado pelo valor do nó terminal.

É posśıvel redefinir o algoritmo YoYo em termos de representações de conjuntos de
estados na forma de BDDs para tirar proveito da representação simbólica e compacta
que resulta do uso de BDDs [KNPT05]. É importante notar que, em alguns casos, a
representação por BDDs pode acabar sendo tão verbosa quanto a enumeração expĺıcita
de conjuntos, devido à ordem das variáveis. Entretanto, pacotes (ou bibliotecas) que
lidam com BDDs geralmente cuidam transparentemente da reordenação de variáveis.
A Figura 5.3 apresenta duas BDDs resultantes da fórmula (a1 ↔ b1)∧(a2 ↔ b2)∧(a3 ↔
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Figura 5.3: BDDs resultantes de diferentes ordens de variáveis para a mesma fórmula.

b3) [Rov01].

5.3.1 Representação de problemas de planejamento com BDDs

Em planejamento, um vetor s de proposições representa o estado atual do ambiente.
Um estado é uma valoração de {⊥,>} para cada proposição em s. Baseado nesta
formulação, um conjunto de estados S corresponde à fórmula S(s), tal que:

S(s) =
∨
s∈S

s(s).

Outro vetor s′ de variáveis proposicionais é utilizado para representar os estados
sucessores do ambiente. Similarmente, utiliza-se um vetor a de variáveis de ações para
representar um conjunto de ações. Uma poĺıtica π pode ser representada pela fórmula
π(s, a) nas variáveis s e a. Denota-se um conjunto de estados S com uma fórmula S(s)
no vetor de estados s. Representa-se uma situação como um par da forma (S(s), w),
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onde w é uma rede de tarefas.

A situação inicial pode ser representada por x0 = {(I(s), w)}, onde I(s) representa
o conjunto de estados iniciais e w é a rede de tarefas inicial. Similarmente, o conjunto
de estados meta é representado pela fórmula Sg(s) e as relações de transição de estados
por R(s, a, s′).

As operações de desigualdade entre conjuntos, diferença de conjuntos e relação de
sub-conjuntos constituem as primitivas básicas utilizadas em condicionais nos algorit-
mos da seção 5.2.1. Estas operações podem ser codificadas em termos de manipulações
lógicas nas fórmulas descritas anteriormente.

O resultado da aplicação de uma ação a ao conjunto de estados S pode ser repre-
sentado pela fórmula: ∃s′ : S(s) ∧R(s, a, s′) [s′, s], onde [s′, s] é chamada de operação
de deslocamento progressivo. Esta fórmula representa a função succ(S, a).

A função Estados (5.3) pode ser representada pelo operador de união de conjuntos
sobre as situações de interesse. Em particular, buscar o conjunto de todos os estados
de X = {x1, x2, . . . , xn} corresponde à fórmula S1(s) ∨ S2(s) ∨ . . . ∨ Sn(s), onde xi =
(Si, wi). PodaSituações (Algoritmo 11) pode ser representada como: S(s)∧¬(Sg(s)∨
∃a : π(s, a)).

As funções VerificaPoĺıtica para planejamento forte (Algoritmo 4) e forte ćı-
clico (Algoritmo 5) são baseadas em duas primitivas para o cálculo pré-imagens fra-
cas e fortes de um conjunto particular de estados. Estes cálculos correspondem a
∃a∃s′.π(s, a) ∧ S(s′) e ∃a∃s′.π(s, a) =⇒ S(s′), respectivamente.

EncontraSucessores (Algoritmo 13) corresponde às fórmulas S(s) =⇒ Sa(s) e
S(s)∧Sm(s), onde S(s) representa o conjunto de estados nos quais a verificação ocorre
e Sa(s) e Sm(s) representam o conjunto de todos os estados nos quais a ação a e o
método m são aplicáveis, respectivamente.

A atualização de uma poĺıtica π é efetuada por uma disjunção com um conjunto
de novos pares estado-ação π′, através da fórmula π(s, a) ∨ π′(s, a).
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5.4 Metas de decomposição sob incerteza

Todos os algoritmos utilizados até o momento partem da suposição de que apenas
ações primitivas são importantes para o plano gerado, desconsiderando o processo de
decomposição, que é visto aqui apenas como uma heuŕıstica dependente de domı́nio,
utilizada com a finalidade de se obter maior eficiência em domı́nios não-determińısticos.
Se apenas metas de alcançabilidade forem utilizadas, então é posśıvel desconsiderar a
relação entre decomposição e contextos de execução, como se existisse apenas um único
contexto (tornando sua representação desnecessária), o que possibilita a utilização de
poĺıticas simples para a representação de planos.

O planejamento sob incerteza Knightiana tradicionalmente lida com metas de al-
cançabilidade, enquanto o planejamento hierárquico trabalha com metas de decompo-
sição. As metas de decomposição têm como objetivo selecionar “caminhos” no sistema
de transição de estados e são satisfeitas contanto que as pré-condições das ações primi-
tivas sejam sempre aplicáveis. O estado final alcançado pelo plano é irrelevante para
as metas de decomposição.

O fato de existir, no planejamento sob incerteza Knightiana, a possibilidade de
se chegar a um estado do plano através de caminhos diferentes leva à necessidade de
um mecanismo de manutenção de histórico de estados visitados durante a seleção de
ações, para que metas de decomposição possam também ser respeitadas. Poĺıticas
determińısticas são funções do tipo π : S 7→ A, ou seja, especificam apenas uma
ação por estado. Poĺıticas não-determińısticas, da forma π′ : S 7→ 2A, devolvem um
conjunto de ações que podem ser executadas. Entretanto, ambos os tipos de poĺıticas
consideram apenas o estado atual na escolha de ações. Isso exclui a possibilidade de
utilizá-las para especificar ações baseadas em históricos.

5.4.1 Planos estendidos

Em domı́nios não-determińısticos, pode ser necessário que o agente busque alcançar
um determinado estado e, se não for posśıvel fazê-lo, garantir que algum estado seguro
seja mantido. Por exemplo, pode-se requerer que um robô tente chegar a um determi-
nado local, com a garantia de sempre evitar salas perigosas durante o trajeto, ou que
o robô mantenha-se movendo alternadamente entre uma localidade l1 e, se posśıvel,
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uma localidade l2. Para tanto, especifica-se que o robô deve passar sempre pelo local
l1, enquanto deve passar pelo local l2 somente se posśıvel: as garantias dos requisitos
para os dois locais são diferentes.

Metas estendidas [GNT04] deste tipo podem ser representadas de diferentes manei-
ras. Uma abordagem é representar metas com funções de utilidade, através de custos
e recompensas sobre estados e ações. Outra é envolver condições temporais, estabele-
cendo propriedades a ser mantidas ao invés de alcançadas. Neste caso, o planejamento
consiste em gerar planos que permitam que o agente satisfaça a fórmula temporal.
Planejamento sob incerteza com metas estendidas é um problema desafiador em am-
bos os casos, pois estas adicionam ainda mais complexidade a um problema já por si
complexo.

Em geral, um plano para uma meta estendida pode ser definido em termos de uma
função de ação que, dado um estado e um contexto de execução, codificando o estado
interno do agente, especifica a ação a ser executada, e em termos de uma função de
contexto que, dependendo do efeito da ação, especifica o próximo contexto de execução.

Definição 5.4.1. Um plano estendido, sobre um domı́nio de planejamento D, é uma
tupla Π = 〈C, c0, act, ctxt〉, onde:

• C é um conjunto de contextos de execução;

• c0 ∈ C é o contexto inicial;

• act : S × C 7→ A é a função de ação;

• ctxt : S × C × S 7→ C é a função de contexto. �

Se estamos num estado s e o contexto de execução é c, então act(s, c) devolve a
ação que deve ser executada pelo agente, enquanto ctxt(s, c, s′) associa a cada estado
s′ atingido o novo contexto de execução. Isto permite associar diferentes ações a um
mesmo estado, dependendo do contexto considerado. As funções act e ctxt são parciais,
já que alguns estados e contextos nunca são atingidos durante a execução do plano.

Dizemos que um plano Π é executável se, sempre que act(s, c) = a e ctxt(s, c, s′) =
c′, temos s′ ∈ T (s, a). Dizemos que um plano é completo se, sempre que act(s, c) = a

e s′ ∈ T (s, a), existe um contexto c′ tal que ctxt(s, c, s′) = c′ e act(s′, c′) está definida.
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A execução de um plano estendido resulta em mudanças de estados e contextos.
Assim, podemos descrevê-la em termos de transições entre pares estado-contexto. For-
malmente, dado um domı́nio D e um plano Π, uma transição de Π em D é uma tupla
(s, c) a0→ (s′, c′) tal que act(s, c) = a, s′ ∈ T (s, a) e ctxt(s, c, s′) = c′. Uma trajetória de
um plano Π, a partir de s0, é uma seqüência infinita (s0, c0) a0→ (s1, c1) a1→ (s2, c2) a2→
(s3, c3) . . ., em que (si, ci)

ai→ (si+1, ci+1) são transições.

Devido ao não-determinismo, um plano pode ter várias trajetórias. O conjunto
dessas trajetórias pode ser representado pela estrutura de Kripke induzida pelo plano,
ou seja, a estrutura de Kripke cujo conjunto de estados é o conjunto de pares estado-
contexto e cujo conjunto de transições corresponde às transições das trajetórias. Tal
estrutura de Kripke é também denominada estrutura de execução do plano Π.

Definição 5.4.2. A estrutura de execução de um plano Π num domı́nio D, a partir
do estado s0, é a estrutura de Kripke KΠ = 〈SΠ, TΠ,LΠ〉, onde:

• SΠ = {(s, c) : act(s, c) é definida };

• TΠ = {((s, c), (s′, c′)) : (s, c) a→ (s′, c′) para alguma ação a};

• LΠ(s, c) = {p : p ∈ L(s)}. �

Definimos quando uma meta ϕ é satisfeita em (s, c), denotado por (KΠ, (s, c)) |= ϕ,
usando a semântica padrão para fórmulas CTL (Apêndice B) sobre a estrutura de
Kripke KΠ.

Definição 5.4.3. Sejam D um domı́nio de planejamento e ϕ uma meta em D. Sejam
Π um plano e KΠ a estrutura de execução desse plano. O plano Π satisfaz a meta ϕ, a
partir do estado inicial s0, denotado por (Π, s0) |= ϕ, se (KΠ, (s0, c0)) |= ϕ. O plano Π
satisfaz a meta ϕ, a partir do conjunto de posśıveis estados iniciais S0, denotado por
(Π, S0) |= ϕ, se (KΠ, (s, c0)) |= ϕ, para cada s ∈ S0. �

5.4.2 Planos estendidos para metas de decomposição

É posśıvel utilizar o formalismo de planos estendidos (Seção 5.4.1), que consideram
também um contexto de execução na escolha de ações. O planejamento hierárquico com
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metas de decomposição e sob incerteza sobre o estado corrente necessita de soluções
como planos estendidos. A consideração sobre contextos de execução é necessária para
representar as diferentes redes de tarefas que podem levar a um mesmo estado e que
especificam diferentes ações para seus estados sucessores.

(a) Apesar dos métodos permitirem um plano
válido, uma poĺıtica não pode representar duas
ações diferentes para s3.

(b) Um plano estendido pode representar duas
versões de a3, em diferentes contextos de exe-
cução.

Figura 5.4: Falta de expressividade de poĺıticas no planejamento hierárquico não-
determińıstico.

Contextos devem ser criados para estados de planos onde tarefas se “cruzam”, como
mostra o exemplo (Figura 5.4(a)). Neste exemplo, há uma rede de tarefas onde o
método m1 é aplicável no estado s1 e m2 em s2, onde s1, s2 ∈ S0. m1 consiste na lista de
ações primitivas (a1, a4) e m2 consiste em (a3, a2). Para que ambos os métodos tenham
sucesso, entretanto, diferentes ações devem ser geradas para s3, dependendo da lista
de tarefas especificada pelo método utilizado. Utilizar uma poĺıtica não-determińıstica
não resolve o problema, pois em tempo de execução isto pode resultar no caminho
s1

a1→ s3
a2→ s4, que viola a meta de decomposição. Neste caso, faz-se necessário o

planejamento no sistema de transição de estados induzido pela introdução de contextos.
Somente a divisão do estado s3 em seus dois contextos posśıveis c1 e c2 (Figura 5.4(b))
permite especificar diferentes ações a tomar. Durante a execução do plano agora só
são posśıveis as trajetórias (s1, cd)

a1→ (s3, c1) a4→ (s5, cd)
no-op→ . . . e (s2, cd)

a3→ (s3, c2) a2→
(s4, cd)

no-op→ . . .. Somente s3 necessita de contextos diferentes, portanto os demais
estados podem receber um contexto padrão cd. O plano estendido solução Π é composto
do conjunto de contextos C = {cd, c1, c2}, o contexto inicial cd e as funções act e ctxt,
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act

s c a

s1 cd a1

s2 cd a3

s3 c1 a4

s3 c2 a2

ctxt

s c s′ c′

s1 cd s3 c1

s2 cd s3 c2

s3 c1 s5 cd
s3 c2 s4 cd

Figura 5.5: Tabelas das funções act e ctxt de Π para o exemplo 5.4.

exibidas nas tabelas da Figura 5.4.2.

Outra caracteŕıstica das metas de decomposição, causada pela ausência de um
conjunto de estados meta, é a impossibilidade do uso de algoritmos baseados em pré-
imagem, pois não há um conjunto de onde se possa iniciar a busca regressiva.



Caṕıtulo 6

Análise Emṕırica

Este caṕıtulo apresenta os resultados da utilização do planejador ND-HSHOP,
um sistema de planejamento hierárquico para domı́nios não-determińısticos. O ND-
HSHOP foi obtido pela aplicação da ND-transformação (Seção 5.1) ao HSHOP, uma
re-implementação feita neste trabalho da funcionalidade básica do planejador SHOP
[NCLMA99] na linguagem de programação Haskell [JH02]. Os nomes HSHOP e ND-
HSHOP foram adotados no intuito de seguir a mesma nomenclatura utilizada pela
famı́lia de planejadores SHOP. Notas adicionais sobre a implementação podem ser
encontradas no Apêndice A.

6.1 Metodologia para análise do planejador

Um dos objetivos dessa análise é mostrar a quantidade e tamanho dos problemas
que podem ser resolvidos com uma implementação do planejador hierárquico não-
determińıstico. Além disso, outro objetivo importante dos testes realizados sobre o
planejador implementado é analisar o ganho de desempenho do planejamento hierár-
quico não-determińıstico quando comparado ao planejamento não-determińıstico, isto
é, deseja-se analisar como o uso de conhecimento hierárquico sobre as ações do do-
mı́nio pode melhorar o planejamento em domı́nios não-determińısticos. Para isso, o
ND-HSHOP foi comparado ao planejador MBP (descrito na Seção 4.5.4), um planeja-
dor baseado baseado em técnicas de Verificação de Modelos com BDDs e que não usa
conhecimento hierárquico sobre as ações do domı́nio.

Adicionalmente, foi implementado, também em Haskell, um planejador baseado
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em pré-imagem como o MBP, mas sem fazer uso de BDDs, para que pudéssemos
estabelecer uma comparação justa entre planejadores sem e com hierarquias de ações.
Este planejador, denominado HMBP, foi também incluso nos testes. A Tabela 6.1
mostra as diferentes caracteŕısticas dos planejadores que foram usados nessa análise.

Planejador Descrição
MBP Planejador não-determińıstico baseado em Verificação de Modelos

e uso de BDDs para testes eficientes de satisfação de condições,
implementado em C++.

HMBP Planejador não-determińıstico baseado em Verificação de Modelos
sem o uso de BDDs, implementado em Haskell.

ND-HSHOP Planejador não-determińıstico que usa decomposição hierárquica
de ações compostas, sem uso de BDDs, implementado em Haskell.

Tabela 6.1: Caracteŕısticas dos planejadores utilizados nos testes.

Por se tratar de planejadores com caracteŕısticas bem diferentes, a análise reali-
zada foi feita através da medição do tempo absoluto gasto durante o planejamento e
do tamanho da poĺıtica encontrada pelos diferentes sistemas, para os problemas seleci-
onados. Os valores de tempo medidos foram obtidos a partir da média de 3 execuções.
Testes que levaram tempo maior que uma hora ou esgotaram a memória dispońıvel
foram descartados.

Os experimentos foram executados em um laptop Lenovo T60p com CPU Intel
T2600 dual-core com clock de 2.16 GHz, 2 GB de RAM. Como o MBP é distribúıdo
apenas na versão compilada para a plataforma Linux, os testes com os três planejadores
foram realizados na distribuição Ubuntu Linux 7.10. O compilador utilizado em ND-
HSHOP foi o Glasgow Haskell Compiler (GHC) 6.8.2, com a opção de otimização -O

habilitada e com 1 GB de espaço dispońıvel para o heap durante a execução (flags +RTS
-k1024m).

6.2 O domı́nio Predador-Presas

Selecionamos para os testes o domı́nio de planejamento chamado de Predador-
Presas [KS95], o mesmo utilizado por Kuter et al. [KNPT05] na avaliação do planejador
YoYo. A motivação para o teste com este domı́nio é que métodos de planejamento
hierárquico podem podar o espaço de busca, utilizando estratégias descritas por tarefas
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compostas [KNPT05].

Figura 6.1: Exemplo de estado de um problema com 2 presas em uma grade 5× 5.

Um problema no domı́nio Predador-Presas [KS95] consiste em gerar um plano para
um único agente predador, que deve agarrar várias presas movendo-se em uma grade
quadrada de tamanho n×n. O predador e as presas deslocam-se para regiões adjacentes
através de movimentos para o norte, sul, leste ou oeste. As presas apresentam uma
deficiência de velocidade em relação ao predador e, portanto, podem também descansar,
o que faz com que elas não se desloquem. O predador também possui a ação agarrar,
que é executável desde que este ocupe a mesma região de uma presa. O objetivo é
planejar ações para o predador de modo a agarrar todas as presas. As presas são
tratadas como diferentes agentes manipulando o mesmo ambiente, o que faz com que
suas ações sejam tratadas como eventos exógenos. O movimento destas (incluindo a
ação descansar) é responsável pelo não-determinismo do domı́nio. A descrição de um
problema é dada pelas posições do predador e de cada presa e, adicionalmente, para
cada presa, o predicado agarrada(x), que indica que a presa x já foi agarrada pelo
predador (e, portanto, também não se movimenta mais).

Apesar de simples, este domı́nio apresenta um alto grau de dificuldade para o
planejador, por possuir um grande fator de ramificação. O exemplo ilustrado pela
Figura 6.1 mostra um estado de um problema envolvendo uma grade 5× 5 e 2 presas,
em que existem 3 posśıveis ações para o predador e 5 para cada uma das presas, o que
resulta em 3× 5× 5 = 75 posśıveis estados sucessores. Em geral, o tamanho do espaço
de estados de problemas nesse domı́nio pode ser calculado através da equação |P pn | =
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Figura 6.2: Número de estados posśıveis em problemas Predador-Presas, com número de presas
variando de 1 a 10, para n = {2, 3, 4}.

∑p+1
i=1 (n2)i, onde P pn denota um problema de Predador-Presas em uma grade n×n com

p presas iniciais. Com as curvas de |P pn | plotadas em escala semi-log (Figura 6.2), onde
linhas retas no gráfico equivalem a curvas exponenciais, pode-se observar que uma das
caracteŕısticas desse domı́nio é que o número de estados cresce exponencialmente em
relação ao número de presas. Em compensação, o aumento do tamanho n da grade
resulta em um aumento polinomial, como é mostrado na Figura 6.3, em escala log-log.

6.3 Estratégias hierárquicas para Predador-Presas

Problemas no domı́nio Predador-Presas podem ser resolvidos sem o uso de co-
nhecimento hierárquico sobre ações compostas, utilizando apenas as ações primitivas
descritas na Seção 6.2. Entretanto, o uso de hierarquias de tarefas nos permite adotar
duas estratégias neste domı́nio:

1. O predador pode escolher perseguir uma presa x espećıfica, alcançá-la e agarrá-
la. Assim que a presa x for alcançada e agarrada, o predador irá escolher outra
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Figura 6.3: Número de estados posśıveis em problemas Predador-Presas, com tamanho da
grade variando de 1 a 100, para p = {1, 2, 3, 4}.

presa para perseguir, até que todas tenham sido agarradas;

2. Outro meio de aproveitar a decomposição de tarefas para podar o espaço de busca
é fazer com que o predador siga a presa x primeiro no sentido horizontal (leste-
oeste) e depois no vertical (norte-sul). Isto já reduz pela metade o número de
ações aplicáveis a considerar. Não há diferença de qualidade entre planos obtidos
pelo uso ou não deste método, pois a distância Manhattan imposta pela grade
faz com que qualquer caminho percorrido sem movimentos na direção oposta à
presa tenha o mesmo número de passos.

O conjunto de métodos adotados para o domı́nio Predador-Presas é apresentado na
Tabela 6.2. Na lista de pré-condições dos métodos, x e y representam as coordenadas do
predador, x′ e y′ representam as coordenadas da presa selecionada para ser perseguida
e preys representa o número de presas restantes. A Tabela 6.3 apresenta uma descrição
informal dos métodos.
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Tarefas
Métodos

Nome Pré-condição Lista de tarefas

catch preys
done preys = 0 ∅
more preys > 0 (catch prey, catch preys)

catch prey chase > (chase prey, catch)

chase prey
same x = x′ ∧ y = y′ ∅
diff x 6= x′ ∨ y 6= y′ (chase horizontal)

chase horizontal
chase e x < x′ (east, chase prey)
chase w x > x′ (west, chase prey)
horz ok x = x′ (chase vertical)

chase vertical
chase n y < y′ (north, chase prey)
chase s y > y′ (south, chase prey)
vert ok y = y′ ∅

Tabela 6.2: Métodos para decompor as ações do domı́nio Predador-Presas.

6.4 Um exemplo de uso do ND-HSHOP no domı́nio Predador-Presas

(a) Sistema de transição de estados para P 1
2 (b) Estrutura de execução da poĺıtica obtida por

ND-HSHOP.

Figura 6.4: Problema de Predador-Presas com uma presa em grade 2× 2.

O sistema de transição de estados de um teste em Predador-Presas com uma presa
em grade 2 × 2 é ilustrado na Figura 6.4(a). O ćırculo maior denota a posição do
predador e o menor a posição da presa. A Figura 6.4(b) mostra a estrutura de execução
da poĺıtica obtida por ND-HSHOP para este problema. Como esperado, sempre que a
presa está em uma posição diagonal em relação ao predador, este move-se na horizontal,
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Método Descrição
done Não há mais nenhuma presa a ser agarrada, portanto não há mais

nada a fazer.
more Ainda existe pelo menos uma presa não agarrada, então agarrá-la

e depois agarrar as restantes.
chase Perseguir presa e agarrá-la.
same Predador e presa na mesma posição, perseguição termina.

diff Predador e presa em posições diferentes, então persegúı-la primeiro
no sentido horizontal.

chase e Presa a leste do predador, então mover-se a leste e continuar
perseguindo-a.

chase w Presa a oeste do predador, então mover-se a oeste e continuar
perseguindo-a.

horz ok Predador e presa no mesmo eixo horizontal, persegúı-la na vertical.
chase n Presa ao norte do predador, então mover-se ao norte e continuar

perseguindo-a.
chase s Presa ao sul do predador, então mover-se ao sul e continuar

perseguindo-a.
vert ok Predador e presa no mesmo eixo vertical, perseguição termina.

Tabela 6.3: Descrição informal dos métodos utilizados em Predador-Presas.

guiado pelo método diff (Tabela 6.2), que decompõe a tarefa chase prey na tarefa
chase horizontal.

6.5 Análise de desempenho do ND-HSHOP

Nos experimentos com o domı́nio de Predador-Presas, foram utilizadas grades de
tamanho n ∈ {2, 3, . . . , 70}, em problemas de 1 a 4 presas. Os tamanhos das poĺıticas
obtidas (Figura 6.5) foram plotados em escala log-log, onde linhas retas no gráfico
equivalem a curvas polinomiais. O gráfico de tempo de execução (Figura 6.6), em
segundos, também é mostrado em escala log-log.

Os resultados mostram que ND-HSHOP consegue resolver um número grande de
problemas envolvendo uma presa, gerando planos de até 550.000 passos para cerca de
70 problemas, variando-se o tamanho da grade. O número de problemas resolvidos
decai sensivelmente para números de presas 2, 3 e 4 (Figura 6.5). Isso pode ser tam-
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Figura 6.5: Gráfico com número de estados das poĺıticas geradas por ND-HSHOP, para grades
n× n, com n = {2, 3, . . . , 70}.

bém verificado no gráfico de tempo da Figura 6.6, que mostra como o tempo cresce
rapidamente para problemas com mais presas. Na verdade, os problemas não puderam
ser resolvidos devido ao grande uso de memória. Este fato é justificado pela própria
caracteŕıstica do domı́nio Predador-Presas de que o número de estados cresce exponen-
cialmente com o número de presas (Figura 6.2). Cada problema com grade 3× 3, com
presas variando de 1 a 4, levou tempo aproximadamente 10 vezes maior que o problema
com uma presa a menos. Apesar do uso do método de perseguir uma presa por vez,
o fator de ramificação é muito grande, pois é preciso levar em conta o movimento das
demais presas.

6.6 Análise do uso de hierarquias

Para compararmos o ND-HSHOP com o MBP e o HMBP, isto é, com planejadores
não-determińısticos que não usam hierarquias, foram resolvidos problemas com apenas
1 presa, para grades de tamanho n variando de 1 a 70. Os testes terminaram quando
toda a memória dispońıvel foi consumida. As Figuras 6.7 e 6.8 mostram que o ND-
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Figura 6.6: Gráfico de tempo de execução de ND-HSHOP em escala logaŕıtmica.

HSHOP conseguiu resolver 2 vezes mais problemas que o MBP e aproximadamente 6
vezes mais problemas que o HMBP.

T(s)/Probl. 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70

MBP 0,104 2,104 13,36 57,76 235,1 1136 7453 — — — —
ND-HSHOP 0,024 0,076 0,820 1,384 3,476 8,388 19,20 45,12 172,2 613,4 2119

HMBP 0,812 228,0 — — — — — — — — —

Tabela 6.4: Comparação de tempo entre MBP, ND-HSHOP e HMBP, em problemas com uma
presa, variando o tamanho da grade.

A desvantagem de MBP em relação ao ND-HSHOP nos testes se deve ao fato de que
MBP faz busca regressiva em largura. Devido a essa estratégia de busca, estados não
alcançáveis a partir do estado inicial também foram considerados por MBP e inclúıdos
nas poĺıticas, aumentando seu tamanho desnecessariamente e tornando necessária a
computação adicional de ações para estes estados. Já o ND-HSHOP considera apenas
aqueles estados possivelmente alcançáveis durante a execução do plano, minimizando
o tamanho da poĺıtica obtida. Isso só é posśıvel através do uso da decomposição
hierárquica de ações compostas.
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Figura 6.7: Comparação de tempo entre MBP, ND-HSHOP e HMBP, em problemas com uma
presa. Tempo em escala logaŕıtmica.

Apesar de considerar mais estados que o necessário os caminhos de um estado
qualquer até um estado meta em uma poĺıtica obtida por MBP são minimais e, por
isso, esperava-se que esse planejador apresentasse um desempenho mais próximo do
ND-HSHOP. No entanto, a busca em profundidade com uso de hierarquias no ND-
HSHOP faz com que o primeiro caminho encontrado seja selecionado (sendo não ne-
cessariamente o menor caminho). Os testes, entretanto, mostram que, apesar de não
garantir uma solução ótima, ND-HSHOP é capaz de resolver um grande número de
problemas com poĺıticas envolvendo centenas de milhares de ações.

6.7 Sobre o uso da linguagem Haskell

A utilização de estruturas de dados nativas para representar estados de problemas
permitiu um uso mais eficiente da memória. Por se tratarem de estruturas de dados
persistentes (imutáveis), é posśıvel compartilhar partes que não mudam entre diferentes
representações de estados, o que por si só já é uma forma de representação compacta de
estados. Esse tipo de representação não é tão eficiente quanto o uso de BDDs pois não
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Figura 6.8: Comparação de tempo entre MBP e ND-HSHOP, em problemas com uma presa.
Tempo em escala linear.

permite a aplicação de um conjunto de ações a um conjunto de estados (Seção 5.3.1),
mas foi o que tornou posśıvel tratar problemas grandes, que exigiriam uma quantidade
proibitiva de memória caso contrário.
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Caṕıtulo 7

Conclusão

A recente tendência do uso de planejamento automatizado em aplicações práticas,
que dependem de planos seguros e de grande porte, vem cada vez mais tornando
inviável o uso do planejamento clássico em problemas reais.

Problemas práticos de planejamento envolvem a tomada de decisões sob incerteza,
o que envolve maior esforço computacional e, por isso, vem cada vez mais motivando
o uso de conhecimento espećıfico de domı́nio para compensar o aumento do espaço de
busca.

O planejamento hierárquico é a forma mais popular de uso de conhecimento es-
pećıfico em planejamento [GNT04] pois, além de podar o espaço de busca, fornece
métodos de decomposição de tarefas compostas (ações de alto ńıvel) em tarefas me-
nores, de uma maneira correspondente ao modo com que humanos raciocinam sobre
problemas complexos.

Nesta dissertação resolvemos problemas de planejamento não-determińıstico, tam-
bém conhecido como planejamento sob incerteza Knightiana [TCdB07], em que ações
são modeladas como transições de um estado a um conjunto de posśıveis estados su-
cessores, sem informação sobre custos ou distribuições de probabilidades e com obser-
vabilidade total. Examinamos um conjunto de algoritmos [KN04] [KNPT05] [Kut06]
para lidar com planejamento sob incerteza Knightiana, a partir de algoritmos de pla-
nejamento clássico já existentes, baseados em busca progressiva no espaço de estados
e em decomposição hierárquica de ações [KN04].
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A primeira técnica examinada foi um método de generalizar um algoritmo de pla-
nejamento clássico baseado em busca progressiva no espaço de estados, habilitando-o
a trabalhar com domı́nios não-determińısticos, chamada de ND-transformação de pla-
nejadores progressivos (Seção 5.1).

Em seguida, a ND-transformação foi aplicada a uma versão simplificada, re-escrita,
do planejador hierárquico SHOP [NCLMA99], levando à obtenção de ND-HSHOP (Se-
ção 5.2). O planejador obtido foi comparado com MBP [BCP+01], um planejador
regressivo baseado em verificação de modelos simbólicos, através de testes de desem-
penho em alguns domı́nios protot́ıpicos. Apesar da busca regressiva baseada em pré-
imagem ser considerada mais eficiente que a busca progressiva para planejamento sob
incerteza Knightiana, o uso de HTNs possibilitou obter maior desempenho ao custo de
uma maior verbosidade na descrição do domı́nio (Tabela 6.2).

Os resultados mostram que ND-HSHOP consegue resolver um número grande de
problemas envolvendo uma presa, gerando planos de até 550.000 passos para cerca de
70 problemas, variando-se o tamanho da grade. ND-HSHOP conseguiu resolver 2 vezes
mais problemas que o MBP e aproximadamente 6 vezes mais problemas que o HMBP.

A desvantagem de MBP em relação ao ND-HSHOP nos testes se deve ao fato de que
MBP faz busca regressiva em largura. Devido a essa estratégia de busca, estados não
alcançáveis a partir do estado inicial também foram considerados por MBP e inclúıdos
nas poĺıticas, aumentando seu tamanho desnecessariamente e tornando necessária a
computação adicional de ações para estes estados. Já o ND-HSHOP considera apenas
aqueles estados possivelmente alcançáveis durante a execução do plano, minimizando
o tamanho da poĺıtica obtida. Isso só é posśıvel através do uso da decomposição
hierárquica de ações compostas.

Com relação ao uso da linguagem Haskell, um resultado interessante da análise
emṕırica foi que, apesar de MBP fazer uso de BDDs para obter eficiência através de
representações compactas de estados e ações, a abordagem baseada em estruturas de
dados nativas de ND-HSHOP permitiu que este se mostrasse competitivo em termos
do uso de memória, mesmo sem o uso de BDDs.
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7.1 Trabalhos futuros

Uma contribuição do trabalho (Seção 5.4.2) foi mostrar que, para alguns problemas
em espećıfico, poĺıticas não são estruturas suficientemente expressivas para representar
alguns planos para problemas de planejamento hierárquico não-determińıstico, mesmo
sob a ausência de ações não-determińısticas, envolvendo apenas incerteza sobre o estado
corrente. Este caso pretende ser tratado em trabalhos posteriores.

Para trabalhos futuros, além de extensões temporais ou de escalonamento facili-
tadas pelo fato do planejamento ser efetuado de maneira progressiva, outro posśıvel
passo seria estendê-lo para lidar com efeitos não especificados no domı́nio, que não
pertencem à descrição do ambiente dada ao planejador (ou seja, atribúıdos ao não-
determinismo ilimitado), através do uso de técnicas de replanejamento. Esta última,
em contrapartida, também obteria benef́ıcios de uma especificação mais verbosa do
domı́nio, onde o conhecimento de falhas comuns pode ser adicionado a este, reduzindo
a necessidade do constante replanejamento por já gerar planos com ações contingentes
para o caso esperado.

Assim como é posśıvel efetuar a ND-transformação de planejadores progressivos
determińısticos, também podemos transformá-los em planejadores aptos a lidar com
observabilidade parcial [KNRG07]. Essa abordagem, denominada “condicionalização”,
utiliza a representação de problemas através de variáveis de estado e modela ações sen-
soriais como a observação do valor de uma dentre as variáveis desconhecidas no estado
corrente. Assim como mostram Kuter e Nau [KN04], a transformação é sistemática e
especificada através de um procedimento abstrato, neste caso chamado de Cond-FCP.
Aparentemente, as duas técnicas são complementares e podem ser unificadas, e isto
seria uma importante extensão deste trabalho, pois habilitaria o planejador a lidar com
mais uma dimensão de incerteza.

Existe também uma outra alternativa para planejamento com HTNs sob observa-
bilidade parcial [BK04], que utiliza estados de crença para representar a informação
incompleta sobre o estado do mundo. Além disso, obtém realimentação sobre a execu-
ção do plano, em um regime de malha fechada. A incorporação destas caracteŕısticas
ao planejador implementado possibilitaria tratar problemas que vão além da suposição
de observabilidade total.
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São também apresentados por Kuter [Kut06] meios de utilizar regras de controle
para melhorar a eficiência de algoritmos de planejamento baseados em MDPs com
busca progressiva, o que sugere que seja posśıvel adaptar as técnicas ao trabalho de
Trevizan et al. [TCdB07], sobre um modelo para planejamento com probabilidades
imprecisas, e possibilitar o uso de ações não-determińısticas e probabiĺısticas em um
mesmo domı́nio hierárquico.
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Apêndice: Implementação

A.1 Haskell

Para a implementação da técnica apresentada de planejamento hierárquico sob in-
certeza, foi utilizada a linguagem Haskell [HHJW07], uma linguagem de programação
funcional pura, com tipagem estática, funções de alta ordem e avaliação preguiçosa. A
programação funcional, fundamentada no λ-cálculo [Bar88], permite um estilo decla-
rativo de programação [Hug89]. As caracteŕısticas da linguagem são vantajosas para
uma certa classe de problemas, que lidam mais com manipulações simbólicas do que
entrada/sáıda. Um trabalho de [Erw04] mostra que Haskell pode ser tão adequado
quanto Prolog [SS94] para resolver problemas de lógica.

A tipagem estática permite, junto com a inferência automática de tipos, verifica-
ção da utilização correta de funções e estruturas de dados em tempo de compilação.
Programas errados são detectados prematuramente, o que resulta em um ganho de
produtividade. A verificação estática de tipos também evita que estes testes precisem
ser efetuados em tempo de execução, o que resulta em melhor desempenho. Testes
podem ser efetuados de forma mais simples, pois a ausência de efeitos colaterais nas
funções garante que resultados de funções dependam exclusivamente dos argumentos
da função.

Outra vantagem proporcionada por esse paradigma de programação é que estrutu-
ras de dados puramente funcionais exibem a propriedade de persistência [Oka98], ou
seja, são estruturas de dados imutáveis. Operações de modificação destas devolvem
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novas cópias das estruturas, com a alteração desejada. Na prática, entretanto, é posśı-
vel compartilhar as partes da estrutura original que não necessitam ser alteradas. Isso
facilita a implementação de busca com retrocesso (backtracking), sem que seja necessá-
rio manter controle das estruturas de dados explicitamente. Os ramos da computação
não-determińıstica recebem as cópias modificadas dessas estruturas.

A avaliação preguiçosa permite que partes de programas possam se comunicar fa-
cilmente com a ajuda de estruturas de dados potencialmente infinitas, facilitando a
implementação de estratégias generate-and-test. Neste molde, um planejador pode ser
representado como uma função que recebe um problema de planejamento (domı́nio,
constantes do problema, estados iniciais e estados meta) e devolve uma lista, possivel-
mente infinita, de planos solução. Quando o primeiro plano da lista é solicitado (e.g.,
para impressão na tela) então a primeira ação a ser impressa vai disparar a avaliação
de toda a computação estritamente necessária para a geração do plano. Isto ocorre
pois é necessário efetuar a busca completa até os estados meta para garantir que esta
primeira ação seja correta. Se apenas um plano é suficiente e o resto da lista de planos
é descartada, então não haverá nenhuma computação adicional.

É posśıvel tirar vantagem da avaliação preguiçosa também para facilitar a criação de
instâncias de operadores somente quando necessárias. Um operador mover(x, y, z), com
pré-condições (livre(x), livre(y), sobre(x, y)), especificado por alguma tarefa primitiva,
terá as variáveis x, y e z instanciadas no momento de aplicação da ação. As instâncias
aplicáveis serão derivadas através da unificação lógica do operador com os átomos
especificados pelo estado atual do mundo.

Bibliotecas existentes para manipulação de BDDs em Haskell vão desde interfaces
para bibliotecas externas em outras linguagens [Gam01] até implementações totalmente
nativas [Chr06]. Implementações tradicionais efetuam a construção de toda a estrutura
do BDD sem levar em consideração quais partes serão realmente necessárias. A utili-
zação de avaliação preguiçosa embutida na linguagem de programação permite efetuar
a construção de BDDs construção sob demanda de modo mais fácil.

Para a leitura de domı́nios e problemas, foi utilizada a biblioteca Parsec [Lei01],
que permite implementar parsers diretamente em Haskell. O objetivo foi ler uma versão
simplificada da linguagem de JSHOP2, contendo especificação de operadores, tarefas
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Figura A.1: Diagrama de classes UML mostrando as relações entre formalismos utilizados.

e métodos. Isto descarta funcionalidades adicionais como, por exemplo, especificação
de axiomas, śımbolos de funções e procedimentos anexados.

A representação por funções de mais altas ordens permite que seja utilizada uma
forma de especialização de programas [Jon92], através de sua avaliação parcial. Se um
programa recebe mais de uma entrada e algumas destas variam com menos freqüência
que outras, então a especialização do programa, em respeito a estas entradas, pro-
duz uma versão mais espećıfica do programa. No caso de planejamento, é posśıvel
criar funções para planejadores espećıficos de domı́nio apenas fornecendo o argumento
do domı́nio para a função de planejamento. Deste modo, foi posśıvel tirar proveito
de otimizações feitas pelo compilador e produzir planejadores espećıficos de domı́nio,
especializados e mais eficientes.
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A.2 Linguagem para planejamento

O modelo para planejamento hierárquico não-determińıstico (Figura A.1) pode ser
visto como uma extensão do planejamento clássico, que por sua vez baseia-se em uma
lógica de primeira ordem, livre de funções e quantificadores. A diferença é que ações
não-determińısticas são modeladas como operadores não-determińısticos, que podem
possuir mais de um efeito. Operadores são associados a tarefas primitivas, ligando-os ao
modelo de planejamento hierárquico. Domı́nios também devem especificar métodos de
decomposição de tarefas compostas. Métodos aproveitam o mecanismo de verificação
de pré-condições, assim como operadores. Um problema consiste na decomposição de
uma tarefa composta, sem perda de generalidade.
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A.3 Algoritmo FS3
SHOP

Esta seção foi escrita utilizando programação literal [Knu84] com a ferramenta
lhs2TeX [HL07], portanto condensando tanto o código quanto a documentação.

Alguns parâmetros necessitam ser passados ao compilador (no caso, o Glasgow
Haskell Compiler, GHC 6.6.1), para especificar o uso de certas extensões não presentes
no padrão da linguagem Haskell 98:

{-# OPTIONS_GHC -fglasgow-exts -fno-monomorphism-restriction #-}

As declarações expĺıcitas de tipos das funções (linhas utilizando a notação ::) abaixo
não são necessárias, pois a linguagem Haskell possui inferência de tipos em tempo de
compilação, mas estão presentes por motivos de clareza na apresentação e também
acabam por agir como um “contrato” com o compilador, que tenta verificar se os tipos
são satisfeitos.

A.3.1 Módulos utilizados

O código é estruturado em em sistema de módulos hierárquicos, sob a categoria de
algoritmos de planejamento.

module AI .Planning .Algorithm.FS3
SHOP where

O código utiliza o formalismo de de mônadas [Wad92] (provenientes da teoria
das categorias) em sua construção: Reader é utilizada para propagar as funções do
domı́nio implicitamente, e List permite especificar os pontos de retrocesso através da
representação de funções que podem potencialmente devolver mais de uma resposta.

import Control .Monad (Monad (return), sequence)
import Control .Monad .Reader (MonadReader , asks)
import Control .Monad .List (MonadPlus, guard ,msum)

O operador de catamorfismo com avaliação estrita foldl ′ é utilizado para tornar mais
eficientes algumas funções. Algumas funções auxiliares para funções parciais (Maybe)
também são utilizadas:
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import Data.List (foldl ′)
import Data.Maybe (catMaybes)

Também são utilizadas estruturas de dados para representação de mapas e conjun-
tos puramente funcionais. Estas estruturas apresentam a propriedade de persistência
e, portanto, são adequadas para o processo de busca com retrocesso:

import Data.Set (Set)
import Data.Map (Map)
import qualified Data.Set as S
import qualified Data.Map as M

Entre outras, as funções fazem uso das operações de união de conjuntos e de mapas,
denotadas, respectivamente, como ∪S , de Data.Set , e ∪M , de Data.Map.

A.3.2 Modelo

Tarefas são representadas através do tipo de dado algébrico Task , polimórfico em
relação ao tipo de estados e ações. O construtor Primitive referencia uma ação pri-
mitiva. Compound possui um String com o nome da tarefa composta e uma lista de
métodos de decomposição. O construtor End é utilizado para especificar fim prematuro
da uma lista de tarefas.

data Task s a = Primitive a
| Compound String [Method s a ]
| End

Métodos também são representados como um tipo de dado algébrico, mas com
um único construtor, que possui uma lista de sub-tarefas e uma função isRelevant ,
responsável pela verificação de pré-condições do método.

data Method s a = Method{isRelevant :: s → Bool
, subtasks :: [Task s a ]}

Um domı́nio é caracterizado pelas funções de aplicabilidade e de aplicação de ações,
respectivamente applyFn e applicableFn, encapsuladas em um tipo Domain.
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data Domain s a = Domain{applyFn :: s → a → Set s
, applicableFn :: s → a → Bool }

Situation é um tipo sinônimo representando situações (Seção 5.2.1), também po-
limórficas nos tipos de estados e informação de controle de busca. Control é outro
sinônimo de tipo representando a informação de controle para próximos estados, de
acordo com EfetuaDecomposição (Algoritmo 12). Especifica que ação deve ser
aplicada a cada conjunto de estados e a informação de controle que deve ser passada
aos estados sucessores destes.

type Situation s x = (Set s, x )
type Control s a x = [(Set s, a, x )]

No caso do planejamento hierárquico em ordem total, a informação de controle é
uma lista de tarefas. Isto é representado através das especializações de tipos:

type SituationH s a = Situation s [Task s a ]
type ControlH s a = Control s a [Task s a ]

Poĺıticas neste caso podem ser representadas através de simples mapas associativos
e, portanto, são apenas um sinônimo de tipo.

type Policy s a = Map s a

A.3.3 Algoritmo

O ponto de entrada do algoritmo é a função fs3
shop, que recebe uma lista de situações

em aberto, um conjunto de estados meta, uma poĺıtica parcial e um conjunto de estados
iniciais. Retorna uma lista das soluções posśıveis, na forma de poĺıticas ćıclicas fortes.

fs3
shop :: (MonadReader (Domain s a) m,MonadPlus m,Ord s,Ord (Set s),

Eq [Task s a ])
⇒ [SituationH s a ]→ Set s → Policy s a → Set s → m (Policy s a)
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fs3
shop open gs π s0 = do let open ′ = simplify open gs π

ok ← good π (statesOf open) gs s0

guard ok
fs3

shop
′ open ′ gs π s0

A função auxiliar fs3
shop

′ simplesmente devolve π quando a lista de situações é vazia.
Enquanto há uma situação sit , esta é decomposta em seu controle f . Caso f seja vazio,
a função devolve falha. Caso contrário, a partir dáı, são computadas as situações open ′

resultantes de f . As ações a para cada estado s são acumuladas na poĺıtica π′ e fs3
shop

′

é chamada recursivamente, para processar as situações remanescentes.

fs3
shop

′ :: (MonadReader (Domain s a) m,MonadPlus m,Ord s,Ord (Set s),
Eq [Task s a ])

⇒ [SituationH s a ]→ Set s → Policy s a → Set s → m (Policy s a)
fs3

shop
′ [ ] π = return π

fs3
shop

′ (sit : sits) gs π s0 = do f ← decompose sit
guard $ ¬ (null f )
open ′ ← successors f sits
let part = [(s, a) | (ss, a, )← f , s ← toListS ss ]

π′ = π ∪M fromListM part
fs3

shop open ′ gs π′ s0

PodaSituações (Algoritmo 11) é implementado através da função simplify :

simplify :: (MonadPlus m,Ord s)
⇒ m (Situation s x )→ Set s → Policy s a → m (Situation s x )

simplify open gs π = do let notExpansible = gs ∪S statesOfM π
(ss, x )← open
let ss ′ = ss \S notExpansible
guard $ ¬ (nullS ss ′)
return (ss ′, x )

A função decompose efetua o mesmo papel de EfetuaDecomposição (Algoritmo
12). Possui três casos para os construtores do tipo de dados algébrico Task s a, além
de tratar o casos de listas de situações vazias.
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decompose :: (MonadReader (Domain s a) m,MonadPlus m,Ord s)
⇒ SituationH s a → m (ControlH s a)

decompose sit = decompose ′ [sit ] [ ]

decompose ′ :: (MonadReader (Domain s a) m,MonadPlus m,Ord s)
⇒ [SituationH s a ]→ ControlH s a → m (ControlH s a)

decompose ′ [ ] f = return f
decompose ′ (( , [ ]) : ) = return [ ]
decompose ′ (( ,End : ) : ) f = return f
decompose ′ ((ss, ((Primitive a) : ts)) : sits) f = msum $ map decomp [a ]

where decomp a = do ok ← applToAll a ss
guard ok
let f ′ = (ss, a, ts) : f
decompose ′ sits f ′

decompose ′ ((ss, x@((Compound ms) : ts)) : sits) f = msum $ map decomp ms
where decomp m = do let (i , o) = splitRelv m ss

guard $ ¬ (nullS i)
let sits ′ = if nullS o then sits else (o, x ) : sits

sits ′′ = (i , subtasks m ++ ts) : sits ′

decompose ′ sits ′′ f

EncontraSucessores (Algoritmo 13) é implementado através da função successors:

successors :: (MonadReader (Domain s a) m,Eq [Task s a ],Ord s,Ord (Set s))
⇒ ControlH s a → [SituationH s a ]→ m [SituationH s a ]

successors f open = do open ′ ← sequence $ [compSucc ss a x | (ss, a, x )← f ]
let open ′′ = open ′ ++ open
return [(compose x open ′′, x ) | ( , x )← open ′′ ]

A função compSucc devolve uma situação contendo um conjunto de estados suces-
sores, obtidos pela aplicação da ação a a todos os estados de ss.

compSucc :: (MonadReader (Domain s a) m,Ord s,Ord (Set s))
⇒ Set s → a → [Task s a ]→ m (SituationH s a)

compSucc ss a x = do ss ′ ← next ss a
return (ss ′, x )
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Os estados de uma situação para os quais um certo método é relevante podem ser
identificados através da função splitRelv , que através de um método m e um conjunto
de estados, separa-os em um par de conjuntos de estados, onde o método é relevante
para os primeiros e irrelevante para os segundos.

splitRelv :: Ord s ⇒ Method s a → Set s → (Set s,Set s)
splitRelv m = foldS spl (∅S , ∅S)

where spl s (i , o) | isRelevant m s = (insertS s i , o)
| otherwise = (i , insertS s o)

A função compose é a implementação da definição de Compõe (5.2). Identifica
todos os estados do conjunto de situações, open, que estão sujeitos ao controle w .

compose :: (Eq x ,Ord s)⇒ x → [Situation s x ]→ Set s
compose x open = fromListS [s | (ss, x ′)← open, x ′ ≡ x , s ← toListS ss ]

A função next devolve um conjunto de estados sucessores, obtidos pela aplicação
da ação a a todos os estados de ss.

next :: (MonadReader (Domain s a) m,Ord s,Ord (Set s))
⇒ Set s → a → m (Set s)

next ss a = do γ ← asks applyFn
let sss = mapS (λs → γ s a) ss
return $ foldS unionS ∅S sss

A função applToAll verifica se uma dada ação a é aplicável a todos os estados de
um conjunto ss.

applToAll :: MonadReader (Domain s a) m ⇒ a → Set s → m Bool
applToAll a ss = do applicable ← asks applicableFn

let fn s b = b ∧ applicable s a
return $ foldS fn True ss

Como esta implementação em particular busca sempre por planos fortes ćıclicos,
good é apenas uma chamada a isStrongCyclic, com os mesmos argumentos (impĺıcitos,
devido ao uso de estilo pointfree).
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good :: (MonadReader (Domain s a) m,Eq (Set s),Ord s)
⇒ Policy s a → Set s → Set s → Set s → m Bool

good = isStrongCyclic

Verificar se uma poĺıtica π é ou pode ser estendida a uma poĺıtica ćıclica forte
depende do conjunto de estados em aberto ss, do conjunto de metas gs e dos estados
iniciais ss0.

isStrongCyclic :: (MonadReader (Domain s a) m,Eq (Set s),Ord s)
⇒ Policy s a → Set s → Set s → Set s → m Bool

isStrongCyclic π ss gs ss0 = do let initial = (ss ∪S gs, π)
(ss ′, π′)← fixedPointM cmpFst testSC initial
let ok = ss0 ⊆S ss ′ ∧ nullM π′

return ok
testSC :: (MonadReader (Domain s a) m,Ord s)

⇒ (Set s,Policy s a)→ m (Set s,Policy s a)
testSC (ss, π) = do sc ← weakPreImgPi ss π

let ss ′ = ss ∪S sc
π′ = deleteMany ss ′ π

return (ss ′, π′)

A função de pré-imagem fraca de uma poĺıtica, weakPreImgPi , é dada por:

weakPreImgPi :: (MonadReader (Domain s a) m,Ord s)
⇒ Set s → Policy s a → m (Set s)

weakPreImgPi ss π = do let fn (s, a) = leadsToStates s a ss
abc ← sequence ◦map fn $ toListM π
return ◦ fromListS $ catMaybes abc

leadsToStates verifica se existe algum estado sucessor de s atraves da aplicação de
a que se encontre em um conjunto de estados ss

leadsToStates :: (MonadReader (Domain s a) m,Ord s)
⇒ s → a → Set s → m (Maybe s)

leadsToStates s a ss = do γ ← asks applyFn
if or $ map (∈S ss) (toListS $ γ s a)
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then return (Just s)
else return Nothing

statesOfM denota o conjunto de estados presentes em uma poĺıtica, que, por ser
representada por um Map, torna posśıvel especificar a equivalência dessas funções.

statesOfM :: Policy s a → Set s
statesOfM = keysSetM

statesOf :: (Ord s)⇒ [SituationH s a ]→ Set s
statesOf open = unionsS $ map fst open

A.3.4 Funções auxiliares

A remoção de um conjunto de entradas de um mapa pode ser feita através da
função deleteMany , que beneficia-se do use de uma versão de foldl com avaliação
estrita, foldl ′. Desse modo, pode ser evitada a construção de estruturas contendo
versões intermediárias do conjunto, que nunca serão utilizadas.

deleteMany :: (Ord a)⇒ Set a → Map a b → Map a b
deleteMany s m = foldl ′ (flip deleteM ) m (toListS s)

O cálculo do ponto fixo de uma função f dentro de uma mônada m arbitrária é
efetuado através da aplicação sucessiva de f seguida de uma função de comparação
cmp, também arbitrária, entre dois valores consecutivos. Caso o resultado de cmp seja
verdadeiro, o elemento mais recente é devolvido.

fixedPointM :: Monad m ⇒ (a → a → Bool)→ (a → m a)→ a → m a
fixedPointM cmp f x = do y ← f x

if cmp x y
then return y
else fixedPointM cmp f y

Uma função de comparação utilizada anteriormente é cmpFst , que compara o pri-
meiro elemento de dois pares utilizando o operador padrão de comparação.
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cmpFst :: Eq a ⇒ (a, b)→ (a, c)→ Bool
cmpFst x y = fst x ≡ fst y

Detalhes de implementação

Para que seja posśıvel exibir uma rede de tarefas, Task s a deve ser uma instância
do typeclass Show :

instance Show a ⇒ Show (Task s a) where
show (Primitive a) = "Primitive " ++ show a
show (Compound n ) = n
show End = "END"

Tarefas devem ser também instâncias de Eq e Ord , para que possam ser utilizadas
por estruturas que fazem comparação de elementos, como Data.Set :

instance Eq a ⇒ Eq (Task s a) where
(Primitive a1 ) ≡ (Primitive a2 ) = a1 ≡ a2
(Compound n1 ) ≡ (Compound n2 ) = n1 ≡ n2

≡ = False
instance Ord a ⇒ Ord (Task s a) where

(Primitive a1 ) ‘compare‘ (Primitive a2 ) = a1 ‘compare‘ a2
(Compound n1 ) ‘compare‘ (Compound n2 ) = n1 ‘compare‘ n2
Primitive{ } ‘compare‘ Compound{ } = LT
Compound{ } ‘compare‘ Primitive{ } = GT
End ‘compare‘ = LT

‘compare‘ End = GT

Métodos também são instâncias de Eq e Ord pelos mesmos motivos que tarefas.

instance (Eq s,Eq a)⇒ Eq (Method s a) where
(Method ts1 ) ≡ (Method ts2 ) = ts1 ≡ ts2

instance (Ord s,Ord a)⇒ Ord (Method s a) where
(Method ts1 ) ‘compare‘ (Method ts2 ) = ts1 ‘compare‘ ts2
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Apêndice B

Apêndice: Um Estudo Sobre a Lógica CTL

B.1 Lógica de Tempo Ramificado (Computation Tree Logic) (CTL)

B.1.1 Lógica modal proposicional

A linguagem da lógica modal proposicional é constitúıda de um conjunto de propo-
sições atômicas P ⊃ {>,⊥}, o conectivo→ (ou qualquer outro conjunto funcionalmente
completo de conectivos proposicionais clássicos) e da modalidade 2. O conjunto de
fórmulas da lógica modal proposicional, denotado por Lm, é definido indutivamente,
assim como faz Pereira [Per06]:

ϕ
def= p ∈ P | ϕ1 → ϕ2 | 2ϕ.

Os demais conectivos da lógica proposicional e a modalidade dual 3 são definidos
como:

• ¬p def= ϕ→ ⊥

• ϕ1 ∧ ϕ2
def= (ϕ1 → (ϕ2 → ⊥))→ ⊥

• ϕ1 ∨ ϕ2
def= (ϕ1 → ⊥)→ ϕ2

• 3ϕ def= ¬2¬ϕ

Definição B.1.1. Um modelo de Kripke é um par 〈K, |=〉, onde K = 〈S, T ,L〉 é uma
estrutura de Kripke e |= é uma relação entre um estado s ∈ S e uma fórmula modal
ϕ ∈ Km, tal que:

• (K, s) |= p se e só p ∈ L(s);
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• (K, s) |= ϕ1 → ϕ2 se e só se (K, s) 6|= ϕ1 ou (K, s) |= ϕ2;

• (K, s) |= 2ϕ se e só se (K, s′) |= ϕ para todo s′ ∈ S tal que (s, s′) ∈ T . �

A relação |= é denominada relação de satisfação e a notação (K, s) |= ϕ significa
que o estado s, da estrutura de Kripke K, satisfaz a fórmula ϕ. Quando a estrutura
de K está clara no contexto, podemos escrever apenas s |= ϕ.

B.1.2 Árvores de computação

A árvore de computação obtida pelo desdobramento de uma estrutura de Kripke
K em uma árvore infinita, usando um estado s como raiz (i.e., o estado inicial), é
denotada por Υs

K. Também usamos Υs
K para denotar o conjunto de todos os caminhos

que partem de um estado s numa estrutura de Kripke K.

Um caminho numa árvore de computação Υs0
K é uma seqüencia infinita de estados

π = 〈s0, s1, . . .〉, tal que para cada par de estados consecutivos (si, si+1) ∈ π é um
elemento da relação de transição T . Dado um caminho π = 〈s0, s1, . . .〉, usamos πi
para denotar um estado si, de π e π[i...] para denotar um sufixo 〈si, si+1, . . .〉 de π.

B.1.3 A lógica de tempo ramificado CTL

Lógica de Tempo Ramificado (Computation Tree Logic) (CTL) [EC82] é uma lógica
proposicional de tempo ramificado, cujas fórmulas permitem especificar propriedades
sobre caminhos em uma árvore de computação. Na lógica CTL, os operadores tem-
porais da lógica LTL devem ser imediatamente precedidos por um quantificador de
caminhos (∀ ou ∃).

Os operadores temporais em CTL são os seguintes:

• ∀# (em todos os próximos estados)

• ∀2 (em todos os estados futuros, invariantemente)

• ∀3 (em todos os estados futuros, finalmente)

• ∀∪ (em todos os estados futuros, até)
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• ∃# (em algum dos próximos estados)

• ∃2 (em algum dos estados futuros, invariantemente)

• ∃3 (em algum dos estados futuros, finalmente)

• ∃∪ (em algum dos estados futuros, até)

O conjunto de fórmulas CTL é definido indutivamente como:

ϕ
def= p ∈ P | ϕ1 → ϕ2 | ∀#ϕ | ∀(ϕ1 ∪ ϕ2) | ∃(ϕ1 ∪ ϕ2).

Os demais conectivos lógicos são definidos em termos de ⊥ e →, da maneira usual.
Os demais operadores temporais são definidos conforme a seguir:

• ∀2ϕ def= ¬∃(> ∪ ¬ϕ)

• ∀3ϕ def= ∀(> ∪ ϕ)

• ∃#ϕ def= ¬∀#¬ϕ

• ∃2ϕ def= ¬∀(> ∪ ¬ϕ)

• ∃3ϕ def= ∃(> ∪ ϕ)

Definição B.1.2. Sejam K uma estrutura de Kripke, s um estado dessa estrutura e
ϕ uma fórmula CTL. A semântica das fórmulas CTL é definida como segue:

• s |= p se e só se p ∈ L(s);

• s |= ϕ1 → ϕ2 se e só se s 6|= ϕ1 ou s |= ϕ2;

• s |= ∀#ϕ se e só se, para todo caminho π ∈ Υs
K, π1 |= ϕ;

• s |= ∀#ϕ se e só se, para todo caminho π ∈ Υs
K, existe j ≥ 0 tal que πj |= ϕ2 e,

para todo i < j, πi |= ϕ1;

• s |= ∃#ϕ se e só se, para algum caminho π ∈ Υs
K, existe j ≥ 0 tal que πj |= ϕ2

e, para todo i < j, πi |= ϕ1. �

B.2 Planejamento com CTL

CTL é utilizada no planejamento através de verificação de modelos para especificar
propriedades sobre a evolução do estado do ambiente, mas apenas na validação de
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planos, e não para sua śıntese. α-CTL [Per06] é uma extensão que busca prover o
formalismo necessário para a śıntese de planos sem recorrer a interceptação de passos
do provador de teoremas CTL.
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[KS95] Sven Koenig e Reid G. Simmons. Real-time search in non-deterministic
domains. Em International Joint Conference on Artificial Intelligence
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23

[TCdB07] Felipe W. Trevizan, Fabio G. Cozman, e Leliane N. de Barros. Planning
under risk and knightian uncertainty. Em International Joint Conference
on Artificial Intelligence (IJCAI), 2007. 35, 81, 84

[Ull05] Carsten Ullrich. Course generation based on HTN planning. Em LWA,
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Índice Remissivo

π-ancestrabilidade, 40
π-descendência, 40
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