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Układanie planu

Dane są 3 miejsca A, B, i C oraz 3 obiekty: małpa (w A), pudło (w B)
oraz banany (w C). Celem małpy jest dobranie się do bananów, one
jednak wiszą wysoko, musi więc podsunąć pod nie pudło i wejść na
nie.
Małpa może wykonywać następujące akcje: Idź (w podane miejsce),
Wejdź (na pudło, trzeba być w tym samym miejscu), Zejdź (z pudła,
trzeba na nim być), Przesuń (pudło w podane miejsce, trzeba być w
tym samym miejscu co pudło), Zerwij (trzeba być na pudle w tym
samym miejscu co banany).

Małpa pragnie, by mieć banany
Aby zrealizować pragnienie układa plan.
Plan jest sekwencją akcji.
Małpa oczekuje, że po wykonaniu tych akcji będzie miała banany.
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Plan małpy

Małpa znajduje się w miejscu A. Pudło znajduje się w miejscu B. . .
Małpa idzie z miejsca A do miejsca B. Pudło znajduje się w
miejscu B. . .
Małpa znajduje się w miejscu B. Pudło znajduje się w miejscu B. . .
Małpa przesuwa pudło z miejsca B na miejsce C. . .
. . .
Małpa wchodzi na pudło.
. . .
Małpa zrywa banany.
. . .
Małpa schodzi z pudła.
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O planach

Plan ograniczony do wymienienia sekwencji akcji odpowiada
procedurze.
Opisy stanów odpowiadają niezmiennikom.
Programy komputerowe są podtypem planów.
Plany (i procesy) można wyrażać za pomocą różnych
formalizmów np:

I automatów skończonych
I diagramów przepływów (flow chart)
I sieci Petri
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Przyczyna (Cause) i oczekiwania (Expectation)

Wykonanie akcji pójścia z A do B jest przyczyną tego, że małpa
znajduje się w B.
Przyczyna to rola epistemiczna a więc rola, czyli prehensja.
Aktorem tej roli jest sytuacja (akcja) pojście z A do B.
Odniesieniem roli (tu skutkiem) jest znalezienie się małpy w B.
Obserwatorem, którego intencja definiuje pójście z A do B jako
przyczynę znalezienia sie B jest tu małpa — ona jest agentem
realizującym plan.

Planując (i wykonując) akcję poruszenia się małpa oczekuje, że
zmieni położenie.
Przyczyny są rolami dla wykonywanych akcji.
Oczekiwania są rolami dla sytuacji, które są planowane, bądź w
trakcie wykonania.
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Układanie planu

Małpa pragnie, by mieć banany
Pragnienie małpy jest przyczyną ułożenia przez nią planu.
Małpa oczekuje, że po wykonaniu tych akcji będzie miała banany.
Pragnienie jest też przyczyną intencji wykonania kolejnych akcji
planu.

Wojciech Jaworski (MIM UW) Logika 6 / 48



Fluenty (potoki)

Fluenty to zależne od czasu wielkości fizyczne takie jak pozycje,
ciśnienie, czy temperatura.
W sztucznej inteligencji fluent reprezentuje dowolny typ o wartości
zależny od czasu, bądź sytuacji.
Fluenty można uważać za skróty, które pozwalają jednemu
argumentowi funkcji, czy relacji pozostać niejawnym.
W grafach pojęć relacja PTim łączy kontekst zawierający fluent z
jawnym punktem w czasie.
W logice temporalnej mamy operator ’�’ oznaczający ’w każdym
kontekście’ oraz ’�’ oznaczający ’w niektórych kontekstach’.
Wszystko wewnątrz nich jest fluentem rządzonym przez niejawny
kwantyfikator czasu.
Można też dodać jawnie do fluentów argument czasowy.
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Fluenty a role
Prezydent jest to rola zależny od kontekstu.
To, że BC jest prezydentem jest prawdziwe tylko w pewnym
kontekście.
Rola jest fluentem, ma niejawny argument: kontekst, w którym BC
jest prezydentem.
Ma to istotny wpływ na wnioskowanie.
Na przykład:

Prezydent Stanów Zjednoczonych ma władzę, BC jest
prezydentem SZ, więc BC ma władzę.

oraz
Prezydent Stanów Zjednoczonych jest wybierany co 4 lata, BC

jest prezydentem SZ, więc BC jest wybierany co 4 lata
.
Błąd logiczny w rozumowaniu polega na tym, że określenie co 4
lata tworzy nowy kontekst.
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Reprezentacja w logice

Pudełka zawierające grafy tłumaczymy na rachunek predykatów
za pomocą predykatu dscr:

(∃s : Sytuacja) dscr
(
s, (∃x : Małpa) loc(x ,A)

)
Żeby zrezygnować z metapoziomowego predykatu dscr dodajemy
do fluentów jawny argument sytuacji.

(∃s : Sytuacja)(∃x : Małpa) loc(x ,A, s)
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Wnioskowanie o zmianie i jej efektach

Zmiana oznacza, że jakieś fakty są prawdziwe w sytuacji s1 ale
nie są już prawdziwe w sytuacji s2.
Wnioskowanie o zmianach pozwala układać plany.
Problemem jest identyfikacja faktów, które pozostają prawdziwe i
które się zmieniają, jak się zmieniają, kiedy się zmieniają i
dlaczego.
Uwaga: zajmujemy się reprezentacją wiedzy, ale wybór
reprezentacji w istotny sposób wpływa na sposób wnioskowania.
Jego sukces bądź porażkę.

Wojciech Jaworski (MIM UW) Logika 10 / 48



Zmiany zachodzące w czasie
Logika pierwszego rzędu dobrze spisuje się jako język
reprezentacji dla dziedzin statycznych, gdzie nic się nie dzieje i
wszystko co jest prawdziwe, pozostaje takie na zawsze.
Opis zjawisk zmiennych w czasie wymaga zmiany języka
reprezentacji bądź zapisania w logice odpowiedniej teorii.
Logiki czasowe (temporal logics) służą do reprezentacji faktów
zachodzących w określonym czasie. Czas, jego własności i reguły
wnioskowania o nim nie są reprezentowane jawnie na równi z
innymi własnościami świata, tylko wbudowane w formalizm.
Czas może być reprezentowany jako dyskretny lub ciągły,
określony w postaci punktów lub przedziałów, ograniczony lub
nieograniczony, liniowy bądź drzewiasty.
Rachunek sytuacji jest teorią w logice pierwszego rzędu
pozwalającą opisywać byty zmienne w czasie.
W rachunku sytuacji czas jest dyskretny i drzewiasty.
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Komponenty rachunku sytuacji
Dane są 3 miejsca A, B, i C oraz 3 obiekty: małpa (w A), pudło (w B)
oraz banany (w C). Celem małpy jest dobranie się do bananów, one
jednak wiszą wysoko, musi więc podsunąć pod nie pudło i wejść na
nie.
Małpa może wykonywać następujące akcje: Idź(w podane miejsce),
Wejdź(na pudło, trzeba być w tym samym miejscu), Zejdź (z pudła,
trzeba na nim być), Przesuń (pudło w podane miejsce, trzeba być w
tym samym miejscu co pudło), Zerwij (trzeba być na pudle w tym
samym miejscu co banany).

Byty trwałe w czasie: Miejsce (A, B, C), Małpa (M), Pudło (P),
Banany (Ban).
Miejsce, Małpa, Pudło, Banany to predykaty jednoargumentowe.
A, B, C, M, P, Ban to stałe logiczne.
Małpy, pudła i banany to przedmioty fizyczne co wyrażamy
odpowiednimi aksjomatami:

(∀x)Małpa(x)⇒ PrzedmiotFizyczny(x), itp.
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Sytuacje i fluenty
Dane są 3 miejsca A, B, i C oraz 3 obiekty: małpa (w A), pudło (w B)
oraz banany (w C).

s0 — sytuacja początkowa.
Result(a,s) — funkcja, która zwraca sytuację zaistniałą w wyniku
wykonania akcji a w sytuacji s. Jest ona reprezentacją przyczyny.
Fluenty są reprezentowane jako funkcje i relacje, których ostatnim
argumentem jest sytuacja, której dotyczą.
Loc(p,m,s): predykat stwierdzający, że przedmiot fizyczny p,
znajduje się w miejscu m w sytuacji s.

(∀p,m, s)Loc(p,m, s)⇒ PrzedmiotFizyczny(p)∧Miejsce(m)∧Sytuacja(s)

Trzeba też zaznaczyć, że przedmiot może być tylko w jednym
miejscu i musi się gdzieś znajdować.
Predykaty wieczne (eternal), niezależne od sytuacji np.
przynależność do kategorii ontologicznej.
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Reguła zamkniętego świata

Dane są 3 miejsca A, B, i C oraz 3 obiekty: małpa (w A), pudło (w B)
oraz banany (w C).

Określamy przynależność obiektów do pojęć:

Małpa(M),Pudło(P),Banany(Ban)

Miejsce(A),Miejsce(B),Miejsce(C)

Określamy stan świata w sytuacji s0

Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Zakładamy regułę zamkniętego świata (closed world assumption,
CWA).
Stanowi ona, że wszystkie predykaty, których prawdziwości nie
potrafimy dowieść są fałszywe.
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Akcje
Małpa może wykonywać następujące akcje: Idź(w podane miejsce),
Wejdź(na pudło, trzeba być w tym samym miejscu), Zejdź (z pudła,
trzeba na nim być), Przesuń (pudło w podane miejsce, trzeba być w
tym samym miejscu co pudło), Zerwij (trzeba być na pudle w tym
samym miejscu co banany).

Małpa jest agentem.

(∀x)Małpa(x)⇒ Agent(x)

Akcje reprezentujemy za pomocą funkcji np Idź(M,A).
Poss(a,s) — predykat stwierdzający, że w sytuacji s można
wykonać akcję a.
Aksjomaty dopuszczalności akcji opisują warunki, w których akcja
może być wykonana np:

(∀x : Agent)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
¬Loc(x ,m, s)⇒ Poss(Idź(x ,m), s)
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Akcje: przesuwanie pudła

Małpa może wykonywać następujące akcje: Idź(w podane miejsce),
Wejdź(na pudło, trzeba być w tym samym miejscu), Zejdź (z pudła,
trzeba na nim być), Przesuń (pudło w podane miejsce, trzeba być w
tym samym miejscu co pudło), Zerwij (trzeba być na pudle w tym
samym miejscu co banany).

Wymagamy, by małpa była tam, gdzie pudło.

(∀x : Agent)(∀p : Pudło)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
¬Loc(x ,m, s) ∧ (∃m0 : Miejsce)(Loc(x ,m0, s) ∧ Loc(p,m0, s))

⇒ Poss(Przesuń(x ,p,m), s)

Możemy uogólnić definicję na tak, by przesuwać można było
również inne przedmioty.
Trzeba wtedy dodać warunek, że agent nie przesuwa siebie
samego.
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Aksjomaty następstwa akcji

Aksjomaty następstwa akcji opisują sytuację po wykonaniu akcji.

(∀x : Agent)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
Poss(Idź(x ,m), s)⇒ Loc(x ,m,Result(Idź(x ,m), s))

(∀x : Agent)(∀p : Pudło)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
Poss(Przesuń(x ,p,m), s)⇒

Loc(x ,m,Result(Przesuń(x ,p,m), s))∧
Loc(p,m,Result(Przesuń(x ,p,m), s))

Z uwagi na CWA nie trzeba stwierdzać, że obiekty przestały
znajdować się na swoich dotychczasowych miejscach.
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Aksjomaty tła

W logice pierwszego rzędu konieczne jest określenie wprost stanu
wszystkich fluentów, również tych, które nie uległy zmianie w
wyniku akcji.
Aksjomaty tła mówią wprost co się nie zmienia

(∀p0 : PrzedmiotFizyczny)(∀m0 : Miejsce)
(∀s : Sytuacja)(∀a : Akcja)(

(∀p1 : PrzedmiotFizyczny)(∀m1 : Miejsce)

Loc(p0,m0, s) ∧ a 6= Idź(p0,m1)∧

a 6= Przesuń(p0,p1,m1) ∧ a 6= Przesuń(p1,p0,m1)

)
⇒ Loc(p0,m0,Result(a, s))

Aksjomaty tła trzeba podać dla każdego fluentu.
Trzeba też uwzględnić każdą akcję, która fluent zmienia.
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Unikalność, problem rozgałęzienia

Aksjomaty unikalności: dla każdej pary bytów musimy zapisać
aksjomat, że byty te są różne, albo wprowadzić konwencję
unikalnych nazw.
Podobnie trzeba zaznaczyć, że akcje z różnymi argumentami są
różne (unique action axioms).

Jeśli ktoś idzie to wszystko to co trzyma też zmienia swoje
położenie.
Jest to ukryty efekt akcji.
Problem rozgałęzienia (ramification problem) można rozwiązać
czyniąc ukryte efekty akcji jawnymi poprzez dodanie ich do
aksjomatów.
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Porównanie z grafami pojęć

Notacja jest tu nieco inna niż w grafach pojęć.
Reprezentacja akcji jako funkcji skraca notację, jednocześnie
ściśle wyznacza argumenty akcji i czyni je obowiązkowymi.
Istotnym uproszczeniem jest wbudowane założenie, że wynik akcji
jest określony (zdeterminowany) przez tą akcję.
Predykat Poss łączy dwa pojęcia: to czy akcję w dane sytuacji
można podjąć i to czy ona zakończy się sukcesem.
Uproszczeniem jest też przyjęcie dyskretnego czasu.
W rachunku sytuacji stosuje się też uproszczenia notacji takie jak
pomijanie agenta (bo jest jeden) i ontologii, bo jest mało bytów.
W konsekwencji rachunek sytuacji ma mniejszą siłę wyrazu, ale
za to łatwiej jest w nim wnioskować.
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Zadania rachunku sytuacji

Zadanie projekcji to przewidzenie efektu ciągu akcji.
Zadanie planowania to określenie jaki ciąg akcji pozwoli osiągnąć
wyznaczony cel (upragniona sytuacja).
Plan jest to ciąg akcji w wyniku których zostanie osiągnięty cel.
Cel reprezentujemy jako sąd, czyli warunek logiczny, który ma
spełniać docelowa sytuacja.
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Zadanie projekcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,B) s1

Przesuń(M,P,C) s2

Korzystamy z wiedzy o początkowym stanie świata oraz aksjomatów
dopuszczalności akcji.

(∀x : Agent)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
¬Loc(x ,m, s)⇒ Poss(Idź(x ,m), s)

(∀x : Agent)(∀p : Pudło)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
¬Loc(x ,m, s) ∧ (∃m0 : Miejsce)(Loc(x ,m0, s) ∧ Loc(p,m0, s))

⇒ Poss(Przesuń(x ,p,m), s)
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Zadanie projekcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,B) s1

Przesuń(M,P,C) s2

Mamy ustaloną sytuację, tylko jednego agenta i tylko jedno pudło, więc
możemy je podstawić do aksjomatów:

(∀m : Miejsce)
¬Loc(M,m, s0)⇒ Poss(Idź(M,m), s0)

(∀m : Miejsce)
¬Loc(M,m, s0) ∧ (∃m0 : Miejsce)(Loc(M,m0, s0) ∧ Loc(P,m0, s0))

⇒ Poss(Przesuń(M,P,m), s0)
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Zadanie projekcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,B) s1 Loc(M,B, s1)

Przesuń(M,P,C) s2

Korzystamy z aksjomatu następstwa akcji Idź

(∀x : Przedmiot)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
Poss(Idź(x ,m), s)⇒ Loc(x ,m,Result(Idź(x ,m), s))

Podstawiamy sytuację, agenta i miejsce:

Poss(Idź(M,B), s0)⇒ Loc(M,B,Result(Idź(M,B), s0))
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Zadanie projekcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,B) s1 Loc(M,B, s1)

Przesuń(M,P,C) s2

Ustalamy położenia pozostałych obiektów na podstawie aksjomatu tła

(∀p0 : PrzedmiotFizyczny)(∀m0 : Miejsce)
(∀s : Sytuacja)(∀a : Akcja)(

(∀p1 : PrzedmiotFizyczny)(∀m1 : Miejsce)

Loc(p0,m0, s) ∧ a 6= Idź(p0,m1)∧

a 6= Przesuń(p0,p1,m1) ∧ a 6= Przesuń(p1,p0,m1)

)
⇒ Loc(p0,m0,Result(a, s))

Wojciech Jaworski (MIM UW) Logika 25 / 48



Zadanie projekcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,B) s1 Loc(M,B, s1),Loc(P,B, s1),Loc(Ban,C, s1)

Przesuń(M,P,C) s2

Podstawiamy akcję i sytuację

(∀p0 : PrzedmiotFizyczny)(∀m0 : Miejsce)(
(∀m1 : Miejsce)Loc(p0,m0, s0) ∧ Idź(M,B) 6= Idź(p0,m1)

)
⇒ Loc(p0,m0,Result(Idź(M,B), s0))

a następnie przedmioty i miejsca:

((∀m1 : Miejsce)Loc(M,A, s0) ∧ Idź(M,B) 6= Idź(M,m1))
⇒ Loc(M,A,Result(Idź(M,B), s0))

((∀m1 : Miejsce)Loc(P,B, s0) ∧ Idź(M,B) 6= Idź(P,m1))
⇒ Loc(P,B,Result(Idź(M,B), s0))
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Zadanie projekcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,B) s1 Loc(M,B, s1),Loc(P,B, s1),Loc(Ban,C, s1)

Poss(Idź(M,A), s1),Poss(Idź(M,C), s1)
Poss(P-ń(M,P,A), s1),Poss(P-ń(M,P,C), s1)

Przesuń(M,P,C) s2

Wnioskujemy, że małpa może iść oraz przesuwać pudło

(∀x : Agent)(∀p : Pudło)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
¬Loc(x ,m, s) ∧ (∃m0 : Miejsce)(Loc(x ,m0, s) ∧ Loc(p,m0, s))

⇒ Poss(Przesuń(x ,p,m), s)

(∀m : Miejsce)
¬Loc(M,m, s1) ∧ (∃m0 : Miejsce)(Loc(M,m0, s1) ∧ Loc(P,m0, s1))

⇒ Poss(Przesuń(M,P,m), s1)

Założenia są spełnione dla m0 = B i m ∈ {A,C}
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Zadanie projekcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,B) s1 Loc(M,B, s1),Loc(P,B, s1),Loc(Ban,C, s1)

Poss(Idź(M,A), s1),Poss(Idź(M,C), s1)
Poss(P-ń(M,P,A), s1),Poss(P-ń(M,P,C), s1)

Przesuń(M,P,C) s2 Loc(M,C, s2),Loc(P,C, s2)

Obliczamy efekt akcji

(∀x : Agent)(∀p : Pudło)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
Poss(Przesuń(x ,p,m), s)⇒

Loc(x ,m,Result(Przesuń(x ,p,m), s))∧
Loc(p,m,Result(Przesuń(x ,p,m), s))
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Zadanie projekcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,B) s1 Loc(M,B, s1),Loc(P,B, s1),Loc(Ban,C, s1)

Poss(Idź(M,A), s1),Poss(Idź(M,C), s1)
Poss(P-ń(M,P,A), s1),Poss(P-ń(M,P,C), s1)

Przesuń(M,P,C) s2 Loc(M,C, s2),Loc(P,C, s2),Loc(Ban,C, s2)

Wyliczamy tło

(∀p0 : PrzedmiotFizyczny)(∀m0 : Miejsce)(
(∀p1 : PrzedmiotFizyczny)(∀m1 : Miejsce)Loc(p0,m0, s1)∧

Przesuń(M,P,C) 6= Przesuń(p0,p1,m1)∧

Przesuń(M,P,C) 6= Przesuń(p1,p0,m1)

)
⇒ Loc(p0,m0,Result(Przesuń(M,P,C), s1))
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Próba wykonania niemożliwej akcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,A) s1
Idź(P,A) s2

(∀x : Agent)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
Poss(Idź(x ,m), s)⇒ Loc(x ,m,Result(Idź(x ,m), s))

Poss(Idź(M,A), s0)⇒ Loc(M,A,Result(Idź(M,A), s0))

Założenie nie jest spełnione, więc nie ma wniosku z implikacji.
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Próba wykonania niemożliwej akcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,A) s1 Loc(P,B, s1),Loc(Ban,C, s1)
Idź(P,A) s2

Aksjomat tła dla małpy:(
(∀m1 : Miejsce)Loc(M,A, s0) ∧ Idź(M,A) 6= Idź(M,m1)

)
⇒ Loc(M,A,Result(Idź(M,A), s0))

Przesłanka implikacji nie jest spełniona, więc nie ma takiego miejsca,
w którym małpa znajduje się w sytuacji s1.
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Próba wykonania niemożliwej akcji

Akcje Stan rzeczy
s0 Loc(M,A, s0),Loc(P,B, s0),Loc(Ban,C, s0)

Poss(Idź(M,B), s0),Poss(Idź(M,C), s0)
Idź(M,A) s1 Loc(P,B, s1),Loc(Ban,C, s1)
Idź(P,A) s2 Loc(Ban,C, s1)

Pudło nie jest agentem, więc nie możemy skorzystać z aksjomatu.

(∀x : Agent)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
Poss(Idź(x ,m), s)⇒ Loc(x ,m,Result(Idź(x ,m), s))

Z aksjomatu tła też nie wywnioskujemy położenia pudła, więc ono
również znika.
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Problem tła (Frame Problem)

Aksjomaty tła komplikują pierwotny opis świata, trudno jest też
wyrazić je w sposób ogólny w notacji pierwszego rzędu.
Reprezentacyjny problem tła dotyczy złożoności pamięciowej:

I zapisanie tego, że wszystkie fluenty nie zmienione w wyniku akcji
pozostają w takim stanie jak przed jej wykonaniem

I w pamięci proporcjonalnej do ilości efektów akcji a nie ilości
fluentów w świecie.

Rozwiązania:
I Aksjomaty następnego stanu (successor state axioms)
I STRIPS
I logika domniemań (default logic).
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Aksjomaty następnego stanu
Aksjomaty następnego stanu mówią nie o tym jakie są efekty
akcji, tylko jak fluenty zmieniają się w czasie.

(∀x : PrzedmiotFizyczny)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)(∀a : Akcja)

Poss(Idź(x ,m), s)⇒

Loc(x ,m,Result(a, s))⇔ a = Idź(x ,m)∨(Loc(x ,m, s)∧a 6= Idź(x ,m))

Fluent jest prawdziwy w sytuacji powstałej w wyniku wykonania
akcji, jeśli akcja uczyniła go prawdziwym lub był prawdziwy
wcześniej i akcja pozostawiła go bez zmian.
’⇔’ daje nam domknięcie.
To działa dlatego, że dla każdego typu fluentu mamy aksjomat,
więc dla ustalonej akcji i dla ustalonego bytu patrzymy czy akcja
go zmienia czy nie.
Gdyby fluent nie był zmieniany przez żadną akcję to nie byłby
fluentem.
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STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solver)
Proces dowodzenia twierdzeń jest oddzielony od przeszukiwania
przestrzeni modeli świata.
Metody dowodzenia twierdzeń są wykorzystywane jedynie
wewnątrz danego modelu świata, by odpowiadać na pytanie które
operatory (akcje) są w danym świecie stosowalne i czy cel został
osiągnięty,
Z tym, że w STRIPSie każdy model jest kolekcją formuł w logice
EC, czyli koniunkcją literałów bez zmiennych. Wnioskowanie jest
więc trywialne.
Zamiast wnioskować o stanie po wykonaniu akcji, akcje wykonuje
się poprzez skopiowanie dotychczasowego modelu świata i
zmodyfikowanie go zgodnie z tym co mówi akcja.
Rozwiązanie polega na tym, że aksjomaty tła są wyrażone na
metapoziomie, a dokładniej zakodowane jako algorytm.
O STRIPSie więcej można się dowiedzieć na wykładzie ze
Sztucznej Inteligencji.
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Logika domniemań

Wyraża fakty prawdziwe domyślnie (przez domniemanie), chyba,
że są przesłanki mówiące o tym, że jest inaczej.
Np ptaki latają, ale pingwin, kura, struś i inne nie latają
W rachunku sytuacji zakładamy, że fluenty pozostają niezmienne
chyba, że jest jasno powiedziane, że się zmieniają.
Reguła zamkniętego świata również jest przykładem
wnioskowania przez domniemanie.
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Czas w bazach danych
Połączenie logiki EC, by reprezentować model świata z językiem
proceduralnym na metapoziomie, by manipulować modelami jest
wykorzystywane do wnioskowania temporalnego w systemach
bazodanowych.
Aktualny stan bazy danych to model świata, który wymaga jedynie
logiki EC.
Warunki wstępne dla akcji są testowane zapytaniem w SQL.
Akcja wykonywana jest poprzez działania aplikacji bazodanowej i
jej użytkowników.
W wyniku akcji następuje modyfikacja modelu świata za pomocą
insertów, update’ów i delete’ów w bazie danych.
Przykład:

I baza danych rezerwacji pokoi w hotelu;
I akcją jest rezerwacja pokoju;
I zapytaniem sprawdzamy, czy akcja jest możliwa.

Dodanie do ontologii pojęć wykorzystywanych na metapoziomie
pozwala automatycznie wnioskować o działaniu aplikacji
bazodanowej: wnioskować o wymaganiach pamięciowych itp.
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Inferencyjny problem tła (Inferential Frame Problem)

Inferencyjny frame problem jest związany z czasem:
I wyliczenie efektu wykonania t-elementowego ciągu akcji
I w czasie proporcjonalnym do ilości efektów akcji (predykatów po

prawej stronie opisu akcji) a nie proporcjonalnie do ilości bytów w
świecie

Rozwiązania:
I zastąpienie rachunku sytuacji przez rachunek fluentów;
I optymalizacja mechanizmu wnioskowania;
I sprowadzenie wnioskowania do problemu SAT.
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Problem kwalifikacji (Qualification Problem)

Problem wymienienia wszystkich koniecznych warunków do tego,
żeby akcja odniosła sukces.
Na przykład agent może umrzeć w trakcie wykonywania akcji.
Rozwiązaniem jest logika probabilistyczna, w której mówimy, że
przy danych warunkach wstępnych akcja odniesie sukces z
zadanym prawdopodobieństwem.
Yale Shooting Problem

I Odpowiada automatowi skończenie stanowemu, sytuacje to stany a
akcje to przejścia.

I Z opisu nie wynika czy ofiara będzie żywa, czy martwa, bo nie ma
podanego czasu i innych potrzebnych informacji.
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Implementacja w Datalogu
Rachunek sytuacji zdefiniowany powyżej można
zaimplementować w języku Prolog.
W Datalogu nie ma symboli funkcyjnych co wymusza zmianę
reprezentacji akcji i sytuacji.
Np. zamiast Loc(x ,m,Result(Idź(x ,m), s0)) napiszemy

Loc(x ,m, s) ∧ Result(a, s0, s) ∧ Idź(a, x ,m)

Wszystkie byty występujące w teorii zapisanej w Datalogu muszą
być nazwane.
Trzeba wprowadzić nazwę dla każdej akcji oraz każdej sytuacji:

Idź(Idź_M_A,M,A), Idź(Idź_M_B,M,B), . . .

Result(Idź_M_A, s0, s0,Idź_M_A),Result(Idź_M_B, s0, s0,Idź_M_B), . . .

Konieczność nazwania wszystkich sekwencji akcji jest
problemem.
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Rachunek fluentów

W rachunku sytuacji:
I sytuacja definiowana jest przez sekwencję akcji, która prowadzi do

niej z sytuacji początkowej;
I fluenty są predykatami z sytuacją jako jawnym argumentem;
I jeśli w sytuacji s0 małpa poszła z A do B i z powrotem, to uzyskana

sytuacja jest różna od s0.
W rachunku fluentów:

I sytuacja definiowana jest przez stan świata;
I fluenty są termami, a sytuacja jest tożsama z wyliczeniem fluentów

dla niej prawdziwych;
I jeśli w sytuacji s0 małpa poszła z A do B i z powrotem, to uzyskana

sytuacja jest równa s0.
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Rachunek zdarzeń (Event Calculus)

Rachunek sytuacji pozwala opisać pojedynczego agenta
wykonującego dyskretne akcje dające natychmiastowy efekt.
Ograniczenie to wynika z braku jawnie wprowadzonego czasu.
Rachunek zdarzeń bazuje na punktach w czasie a nie na
sytuacjach.
Fluenty są umocowane w punktach w czasie a nie w sytuacjach.
Wnioskuje się o interwałach.
Zdarzenie (event) różni się od akcji tym, że nie musi mieć agenta.
Zarówno akcje jak i fluenty reprezentowane są jako termy.
Predykaty rachunku zdarzeń są niezależne od dziedziny i opisują
mechanikę świata.
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Predykaty rachunku zdarzeń

HoldsAt(f , t) oznacza, że fluent f jest prawdziwy w chwili t .
Happens(e, t) oznacza, że zdarzenie e ma miejsce w chwili t .
Initiates(e, f , t) oznacza, że jeśli zdarzenie e ma miejsce w chwili
t , to fluent f będzie prawdziwy po t .
Terminates(e, f , t) oznacza, że jeśli zdarzenie e ma miejsce w
chwili t , to fluent f będzie fałszywy po t .
Aksjomat:

(Happens(e, t1) ∧ Initiates(e, f , t1) ∧ t1 < t2∧

¬(∃e, t)(Happens(e, t) ∧ t1 < t ∧ t < t2 ∧ Terminates(e, f , t)))⇒

HoldsAt(f , t2)
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Aksjomaty chodzenia

Rachunek sytuacji:

(∀x : Agent)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
¬Loc(x ,m, s)⇒ Poss(Idź(x ,m), s)

(∀x : Agent)(∀m : Miejsce)(∀s : Sytuacja)
Poss(Idź(x ,m), s)⇒ Loc(x ,m,Result(Idź(x ,m), s))

Rachunek zdarzeń:
(∀x : Agent)(∀m1,m2 : Miejsce)(∀t : Czas)

HoldsAt(Loc(x ,m1), t) ∧m1 6= m2 ⇒ Poss(Idź(x ,m1,m2), t)

(∀x : Agent)(∀m1,m2 : Miejsce)(∀t : Czas)
Poss(Idź(x ,m1,m2), t)⇒

Terminates(Idź(x ,m1,m2),Loc(x ,m1), t)∧
Initiates(Idź(x ,m1,m2),Loc(x ,m2), t)
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Klasyfikacja procesów

Procesy mogą być opisane przez ich punkt początkowy i punkt
końcowy oraz przez rodzaje zmian jakie mają miejsce w trakcie.
Mamy procesy ciągłe i procesy dyskretne.
Procesy ciągłe odpowiadają zmianom w świecie fizycznym
(procesom fizycznym).
Proces ciągły ma inicjację, kontynuację i terminację.
Procesy dyskretne są typowe dla programów komputerowych
bądź też idealizacji procesów fizycznych.
Zmiany odbywają się w dyskretnych krokach zwanych
zdarzeniami (event).
Stan to proces który trwa w czasie i nie wywołuje zmiany.
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Klasyfikacja procesów

Procesy możemy też klasyfikować rozważając intencje agenta.
Zakończenie procesu zgodne z celami agenta jest sukcesem, a
jeżeli nie to mamy porażkę.
W języku naturalnym czas i aspekt wiążą zdarzenie opisane przez
czasownik z typem procesu i z czasem względem obserwatorów
Aspekt w języku polskim mówi o kontynuacji albo (pomyślnym)
zakończeniu.
Są też czasowniki bezpośrednio wskazujące o której części
procesu jest mowa np rozpoczął, zakończył, itp.
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Typy procesów

dyskretne,
ciągłe (reprezentowane przez równania różniczkowe)
liniowe (deterministyczne),
rozgałęzione (niedeterministyczny, proces stochastyczny)
niezależne,
ramifikowane (zmiana fluentu może pociągnąć zmianę innych
fluentów)

I lokalnie niezależne,
I lokalnie ramifikowane (zdarzenie, które zmienia fluent, wpływa tylko

na fluenty bezpośrednio z nim związane),
I strukturalnie ramifikowane (efekt zmian fluentu może się

propagować na inne i powodować niebezpośrednie zmiany w luźno
związanych fluentach).

zmiana fluentu w wyniku zdarzenia może być natychmiastowa,
bądź opóźniona.
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Typy procesów
procesy mogą być sekwencyjne,
bądź równoległe
przewidywalne lub
egzogeniczne (exogenous, przyczyna procesu jest zewnętrzna)
normalne (typowe),
equinormalne (dające różne wyniki, z których każdy jest
akceptowalny jako typowy, np rzut monetą)
płaskie (opisane przez listę wywoływanych zmian),
hierarchiczne (proces zbudowany z podprocesów, mogą być
rekurencyjne)
wieczne (timeless, opiekty trwają wiecznie, jedynie ich cechy się
zmieniają),
przemijające (timebound, obiekty można tworzyć i niszczyć)
bez pamięci (przyszłość zależy tylko od aktualnego stanu),
z pamięcią (istotne są też stany z przeszłości)
procesy lokalne względem jednego komputera,
procesy rozproszone w sieci.
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