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4.4.2 Eylem önkoşulu güncellemesi ................................................................ 37
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Bir strateji oyununda öğrenilen durumlar............................................
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Şekil 2.3
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Şekil 4.3
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Şekil 4.5
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BİLİŞSEL ROBOTLAR İÇİN ÖĞRENME GÜDÜMLÜ
SEMBOLİK PLANLAMA

ÖZET
Bilişsel robotlar, verilen hedeflere ulaşırken gerekli olan eylemler dizisini üretmek
için planlama yaparlar. Bu eylemler gerçek dünyada yürütme zamanında çeşitli
sebeplerden dolayı başarısız olabilmektedir. Böyle durumlarda eylem hatalarına
bağlı olarak yürütülen plan da başarısız olmaktadır.
İstenmeyen durumların
minimuma indirgendiği gürbüz bir görev yürütme için; sürekli planlama, yürütme,
gözlemleme, çıkarsama ve öğrenme süreçlerinin birlikte ele alınması gerekir. Bu
çalışmada yürütme deneyimlerinden yararlanılarak görev yürütmede gürbüzlüğün
nasıl sağlanılacağı araştırılmıştır. Önerilen yaklaşım öğrenme güdümlü bir planlama
sistemine dayanmaktadır. Sistem sırasıyla hedef duruma ulaşmak için gerekli
planın oluşturulması olan üst seviye planlama ile başlar. Bu çalışmada ileri
zincir yöntemini kullanan TLPlan zamansal planlayıcısı kullanılmıştır. TLPlan
planlama tanım kümesini, planlama problemini ve önceki planlama deneyimlerini
kullanarak gürbüz görev yürütme için gerekli olan geçerli planı üretir. Robot, tanımlı
eylem modellerini kullanarak plandaki her eylemi sırasıyla yürütür. Gözlemleme,
yürütülen eylemlerin beklenen sonuçları üretip üretmediğinin kontrolüyle sağlanır.
Ortamda beklenmeyen etkiler oluşmuşsa veya beklenen etkilerin tümü oluşmamışsa,
yürütülen eylemin başarısız olduğu varsayılır. Yürütme esnasında bir eylemin
başarısız olduğu belirlendikten sonra çıkarsama ve öğrenme süreçleri başlar. Burada
başarısız olan eyleme ilişkin çıkarımlar yapılarak eylemin parametreleri, eylemin
etkilediği nesneler ve eylemin kendisi ele alınarak hipotezler üretilir. Her eylem
yürütme işleminden sonra öğrenme süreci uygulanarak hem başarılı hem de başarısız
durumlar için Tümevarımsal Mantıksal Programlama (Inductive Logic Programming)
yöntemi kullanılarak hipotezler üretilir. Üretilen hipotezlerin yeniden planlamada
kullanılmasıyla robotun sonraki görevlerinde daha başarılı planlar üretmesi için
deneyimlerinden faydalanması sağlanır. Başarılı durumlar için yürütme modeli
saklanırken başarısız durumlar için yeniden planlama yapılarak görev yürütme süreci
tekrarlanır.
Bu tez çalışmasında yeni görevlerde önceki deneyimlerden yararlanan güvenli bir
planlama sistemi önerilmektedir. Sistem başarısız hipotezlere göre planlayıcıyı
yönlendirir. Deneyimlerin planlama aşamasında sisteme dahil edilebilmesi için
hipotez bilgileri planlama tanım kümesine üç farklı yöntemle kodlanmıştır: eylem
önkoşulu, arama kontrol kuralı ve eylem maliyeti güncellemesi. İlk iki yöntem,
önceki yürütmelerde başarısız olan eylem-parametre çiftlerini göz önüne alarak
eylemin sonraki görevlerde seçilmesini engellemektedir. Bu yöntemler kullanılarak
güncellenen planlama tanım kümesi, yeniden planlamada varsa alternatif eylemlerin
seçilmesini sağlar. Diğer yöntem ise başarısız olan eylemin maliyetinin arttırılarak
seçilme ihtimalinin azaltılmasına dayanır. Bu yöntem, başarısız olan eylemin
seçilmesini kesin olarak engellememekle birlikte A* Arama yöntemi ile en düşük
xv

maliyetli planı üretir. Üç yöntem değişik planlama problemleri üzerinde uygulanmış ve
yöntem başarımları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre eylem önkoşulu ve
maliyet güncellemesi yöntemlerinden oluşan melez bir yaklaşım uygulanmasına karar
verilmiştir. Bu sayede bilişsel bir robotun önceki eylem yürütme hatalarını kullanarak
yeni görevlerinde başarısız olan eylemlerin seçimini en aza indiren güvenli planlama
yapması mümkün kılınmıştır. Pioneer 3DX gezgin robot ile yapılan deney sonuçları
sistemin güvenilir ve gürbüz olduğunu göstermektedir.
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LEARNING GUIDED SYMBOLIC PLANNING
FOR COGNITIVE ROBOTS

SUMMARY
Cognitive robots plan to construct a sequence of actions which is required to achieve
their objectives. These actions may face several types of failures while executing in
the physical world. For minimizing undesired situations in plan execution; continual
planning, execution, monitoring, reasoning and learning processes should be integrated
within a framework. In this work, we investigate how robustness can be ensured by
learning from experimentation and propose a learning-based guidance system for safe
planning. Learning is from experimentation and failures that are experienced in the
physical world. The robot gains its experience from action execution failures through
lifelong experimental learning. Inductive Logic Programming (ILP) is used as the
learning method to frame hypotheses for failure situations. It provides first-order logic
representation of the robot’s experience. The robot uses this experience to construct
heuristics to guide its planner in future decisions. The performance of the learning
guided planning process is analyzed on our Pioneer 3-DX robot.
Automated planning forms the basis for cognitive abilities of a robot. Planning is
a search procedure for constructing a valid plan for achieving objectives. Complex
planning domains with high number of actions or objects may be intractable and it
may be hard to find a solution. Efficient search on such domains is possible with the
use of domain control knowledge to reduce search complexity. Control knowledge can
be specified in terms of search control rules, macro-operators, plan operators, cases
and policies. There exist methods that learn stochastic models of domain operators
and control rules for planning.
The main objective of this study is developing methods to use experience on the
future tasks of the robot. That is, the second problem asks for using learning as a
tool to guide the future selections of the robot. We focus on developing a learning
method to map from action execution contexts to failure cases in this work. This is
needed to either handle or prevent from failures for robustness. Since the robot can
observe its execution and environment during its whole lifetime, an incremental and
continual approach is needed. In this work, we propose a safe planning system which
learns from execution experiments. The system guides the planner according to the
failure hypotheses. The results of the learning process is then used to guide the future
decisions on planning for robust execution.
Our approach differs from earlier work in the way learning outcomes are applied. In
our approach, action execution experience gained in the real world is used to provide
feedback to the robot to improve its performance on future tasks. Context situations
(the actions, the objects in interest and their relations) are considered for derivation
of hypotheses which are expressed in first-order logical sentences. Derived hypotheses
are then used to devise heuristics for planning. The planner is guided in search by using
xvii

these heuristics extracted from learned hypotheses by updating the planning domain.
Three different methods are used to encode the heuristics in the planning domain. After
investigation of these alternative guidance methods, we propose a hybrid heuristic
guidance method for failure prevention. We show that without a model-based failure
isolation, robustness can be ensured by experience-based learning and learning-based
guidance to planning to present alternative solutions to the failed cases.
The system starts with a high-level planning process that is generation of a plan to
attain the given goals. We use TLPlan, a forward-chaining temporal planner for task
planning. This planner uses search control formulas that are expressed in terms of
linear temporal logic sentences. These rules enable the planner to reduce its search
space by pruning unpromising branches that lead to dead-ends and suboptimal plans in
search tree. TLPlan generates a valid plan which is required for robust task execution
by using planning domain, planning problem and previous planning experiences.
Robot executes each action in the plan by using action models previously defined.
Monitoring is performed by controlling whether expected outcomes of the actions
exist or not. If an undesired effect occurs or all desired effects do not occur in the
environment, an action is said to be a failed action. After an action is defined as failed,
reasoning and learning processes start. Inference about failed actions are applied and
new hypotheses are generated by considering parameters of the action, the objects
affected by the action and the action itself.
Learning process is applied after each action execution and new hypotheses are
generated by using Inductive Logic Programming (ILP) method for both successful
and unsuccessful situations. ILP helps robots build their experience through observing
different states of execution during lifetime. Framed hypotheses involve either known
or observed features of objects, their relations and the observable features of the world
state as the context of a failure. It is obtained that the robot executes future tasks more
successfully by using generated hypotheses in replanning. While keeping execution
model for successful situations, whole task execution process is repeated by replanning
for unsuccessful situations.
Lifelong learning procedure continually frames new hypotheses during execution.
These hypotheses are to be used to improve the performance of the robot on its
future tasks. We show that a hybrid heuristic method used for updating the planning
domain ensures both robustness and completeness in future tasks. In order to benefit
from experiences in the planning stage of the system, this knowledge is needed
to be encoded into the planning domain. We analyze three ways of encoding the
hypotheses: (i) deriving new control formulas (ii) updating the models of operators
corresponding to the failed actions (iii) setting an adaptive cost computation method
for the operators. In the first approach, the selection of a failed operator is completely
abandoned to prevent its selection on specific contexts defined by the hypotheses. In
the second approach, the preconditions of the failed operators are updated to prevent
their selection in specific branches during search by considering the failure cases of
corresponding action-parameter pairs. Updated domain by using these two methods,
provides selection of an alternative action if exists. In the third approach, the cost
values of failed operators are updated to set preference models. This helps to reduce
the probability of the failed action to be selected in similar cases. This method does
not precisely prevent the selection of the action. It generates the optimal plan by using
A* search.
xviii

Three methods are applied on different planning problems in which the robot
manipulates several objects in the environment. The performances of these methods
are analyzed. Search control formulas extracted from hypotheses for failure cases,
represent reject rules in plan search. The planner only expands the nodes that meet
the control rules in the search tree. Precondition update prevents the selection of
the actions specified in the hypotheses for failure cases. The cost update method
increases the cost of the action by a factor to prevent its selection in future plans.
First two methods fail in finding a valid plan when there is no alternative action for
a failed action. Based on the results obtained, a hybrid method consisting of both
precondition and cost update methods is developed. The performance of the learning
guided planning process is analyzed on our Pioneer 3DX mobile robot. The results
reveal that the hypotheses framed for failure cases are sound and ensure safety and
robustness in future tasks of the robot.
Our approach for robust task execution includes an experience-based learning method,
ILP, to learn from action execution failures. The learning process is used to frame
hypotheses for relating different contexts to failure situations. Whenever the robot
gets new observations, it can incrementally revise its hypothesis space. In the derived
hypotheses, the observable attributes of and the relations among the objects and the
relevant facts of the world are specified. The results of the learning process is then
used to guide the future decisions on planning for robust execution. We show that a
hybrid heuristic method used for updating the planning domain ensures both robustness
and completeness in future tasks.
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1. GİRİŞ

Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte akıllı sistemler de geniş çalışma alanı
kazanmaktadır.

Neredeyse her alanda kullanılan bu sistemler, sürekli öğrenen

ve gereken durumlarda kendi kendine karar verebilen mekanizmalardan oluşur.
Robotlarda ise verilen görevi yerine getirmek için gerekli eylemlere karar verebilmek,
planlama yapabilmek ve bu planı başarıyla yürütebilmek için bilişsel süreçlerin
tasarlanması gerekmektedir.

Bir bilişsel robot verilen karmaşık görevleri yerine

getirmek için gereken geçerli planı planlama yaparak oluşturur. Üretilen plan mevcut
durumdan hedef duruma geçmeyi sağlayan sıralı eylemler dizidir.
Ancak robot plandaki eylemleri yürütürken gerçek dünyada çeşitli hatalarla
karşılaşabilir.

Bu hatalar ortamdan, yürütülen eylemden, eylemden etkilenen

nesnelerden, dış etmenlerden veya robotun kendisinden kaynaklı olabilir [6]. Robot
arka planda bazı hata modellerine sahip olabilir [7], [8]. Ancak tüm hata durumlarını
modellemek belirli bir problem için dahi olsa oldukça zor ve maliyetli bir işlemdir.
Bu bilginin kısıtlı olması hataların öğrenilmesini gerekli kılar.

Robotun çeşitli

algılayıcıları ve ortam görüntüsü analizi ile ortamda hata oluştuğunu algılaması ve bu
hatalardan kaçınması gerekir.
Plan yürütme sırasında ortamda beklenmeyen bir durum oluştuğu zaman yürütülen
eyleme bağlı olarak plan da başarısız olur. Böyle durumlarda çözüm başarısız olan
eylemin tekrarlanarak planın kaldığı yerden devam ettirilmesi şeklinde sağlanabilir.
Ancak robot her seferinde aynı eylemi yürütmeye çalışırken aynı ya da farklı sebeplerle
yeniden başarısız olabilir.

Burada öğrenme veya çıkarsama olmaksızın yeniden

planlama yapmanın bir anlamı olmayacaktır.

Eylem yürütüldükten sonra hedef

durumun sağlanmasına rağmen ortamda bir hata durumu oluşmuş olabilir. Bu durumda
plan yine başarısız kabul edilir. Örneğin; taşınmak istenen bir nesnenin hedef konuma
bırakıldıktan sonra devrilmesi ya da ortamdaki başka bir nesneyi devirmesi gibi. Bu tür
durumlarda robot söz konusu eylem ve ortam durumunu ele alarak çıkarım yapmalıdır.

1

1.1 Tezin Amacı
Bu çalışmada robotun önceki hatalarından öğrenmesi ve yeni görevlerde bu bilgiden
yararlanarak gürbüz bir görev yürütme sistemi kullanması amaçlanmıştır.

Plan

yürütme sırasında oluşan eylem hatalarını nedenleriyle ilişkilendirmek amacıyla
Tümevarımsal Mantıksal Programlama (ILP) yöntemi kullanılarak hata durumlarını
en genel formda temsil eden hipotezler oluşturulur. Hipotezler yürütmede başarısız
olan eylemi ve eylemin parametrelerini içerir [5]. Oluşturulan hipotezlere göre robot
artık hangi eylemlerin hangi durumlarda başarısız olabileceğine dair bilgiye sahiptir.
Bu bilginin planlamayı yönlendirmesi için planlayıcının anlayacağı şekilde planlama
tanım kümesine işlenmesi gerekir.
Plan yürütmede bir hata oluştuğu zaman, planlama temsili güncellendikten sonra
yeniden planlama yapılması veya mevcut planın onarılması gerekir. Bu çalışmada
öğrenilen hipotezlere göre planlama tanım kümesi güncellenerek yeniden planlama
yöntemi kullanılmaktadır. Çünkü öğrenilen hipotezlerle birlikte sistemin bilgi birikimi
ile birlikte üretilen plan da tamamen değişebilmektedir. Hipotezlerden arama kontrol
bilgisi oluşturularak planlayıcı daha güvenli planlar oluşturmak için yönlendirilmiş
olur.
Planlama, belli bir ölçüte göre hedef duruma ulaşmayı sağlayan en iyi planı üretmektir.
Planlamada kullanılan ölçütler genellikle plan süresi, plan uzunluğu ya da plan
maliyetidir. Bu çalışmada plan başarı ölçütü olarak güvenlik kullanılmıştır. Bu da
maliyeti yüksek olsa bile en güvenli planın seçilmesini sağlar. Bir planın güvenli
olması için eylemlerin başarıyla yürütülmesi, ortamda beklenen etkilerin oluşması
ve beklenmeyen hiçbir etkinin oluşmaması gerekir.

Bu tez çalışmasının amacı;

hedeflerine ulaşmaya çalışan bilişsel bir robotun önceki plan yürütme deneyimlerinden
faydalanarak planlayıcıyı yönlendirmesi ve güvenli planlar üretmesidir.

1.2 Katkılar
Tezde geliştirilen algoritmalarla otomatik olarak oluşturulan arama kontrol bilgisi
planlamayı yönlendirmek ve belirli ölçütlere göre daha iyi planlar üretebilmek için
kullanılır. Önceki çalışmalarda bu bilgi planlamayı hızlandırmak ya da plan kalitesini
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artırmak için kullanılmıştır. Plan kalitesi ise plan uzunluğu veya plan maliyeti olarak
tanımlanmıştır.
Bu çalışmada üretilen planların başarım ölçütü güvenliktir.

Bir planın güvenli

olması ortamda istenmeyen ya da beklenmeyen bir durumun oluşmaması olarak
tanımlanmıştır. Önceki deneyimlerden öğrenen sistemler ile ilgili çalışmalar yapılmış
olsa da bu tez çalışmasının katkılarından biri de eylem yürütme hatalarının ele alınmış
olmasıdır. Bu sayede sistem her dünya durumunda ortam koşullarına bağlı olarak
güvenli olan eylemi seçer.
Tezde Tümevarımsal Mantıksal Programlama öğrenme yöntemiyle üretilen hipotezlerin planlama için kullanılması ve bu sayede öğrenme güdümlü güvenli planlama
yapılması sağlanmaktadır.

Robotun artımlı olarak öğrenebilmesi ve deneyimini

ileri görevlerde kullanabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu da tezin özgün yanını
oluşturmaktadır.
Tezin II. bölümünde planlamada temel bileşenler ve planlama yöntemleri verilmiş,
örnek bir planlama problemi ile açıklanmaktadır. III. bölümde planlamada kontrol
bilgisi ve bu bilginin öğrenilmesi, kullanılan zamansal planlayıcı anlatılmaktadır. IV.
bölümde ise çalışmanın temelini oluşturan öğrenme güdümlü sembolik planlama,
kullanılan yöntemler, karşılaşılan problemler ve önerilen çözüm anlatılmaktadır. V.
bölümde kullanılan ve önerilen yöntemlere ilişkin deneysel sonuçlar ele alınmaktadır.
Son olarak VI. bölümde sonuçlar ve ileriki çalışmalar verilmektedir.
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2. PLANLAMA

2.1 Giriş
Bu bölümde tüm planlama yöntemlerinin temelini oluşturan klasik planlamanın
tanımı verilmiştir. Planlamayı oluşturan temel bileşenler, planlama ortamı, planlama
algoritmaları, bu bilgilerin planlamayı yapan birim olan planlayıcı tarafında nasıl
temsil edildiği sırasıyla açıklanmaktadır.

2.2 Planlamada Temel Bileşenler
Planlama en basit ifadeyle mevcut bir dünya durumundan farklı bir hedef durumuna
ulaşmak için gerekli olan eylem sırasının belirlenmesidir. Tüm planlama problemleri
aşağıda tanımları verilen bazı temel bileşenlerden oluşmaktadır [4]:
Durum: Ortamın özelliklerini belirtir.

Bu özellikler ortamda bulunan nesnelere,

etmenlere vs. ait olabilir. Örneğin; robotun yönü, ortamdaki nesnelerin konumu,
robot kolunun boş olması gibi. Durumlar ardıl durumların oluşturulmasında, sezgisel
fonksiyonların değerlendirilmesinde ve hedef durum kontrolünde kullanılır.
Zaman: Planlama problemleri zamana göre uygulanması gereken kararlar dizisini
içerir. Zaman planlamada açıkça modellenmiş olabilir veya alternatif olarak üstü kapalı
bir şekilde sadece eylemlerin belirli bir sırayı izlemesi gerektiğini söyleyebilir.
Eylemler: Ortamda değişiklikler yaparak mevcut durumdan farklı bir sonraki duruma
geçmeyi sağlayan öğelerdir.

Gerçek dünya eylemlerinin planlamadaki sembolik

ifadeleri operatörler olarak tanımlanır.
Başlangıç ve Hedef Durumu: Planlamada ortamın ilk özellikleri başlangıç durumu,
ulaşılmak istenen son özellikler ise hedef durumu olarak tanımlanır.
Başarım Ölçütü: Bir planın istenen sonucunun durumlar ve eylemler cinsinden
ifadesidir.

Planlamada genellikle iki tür ölçüt kullanılır: geçerlilik ve eniyilik.

Geçerlilik, bir planın sadece başlangıç durumdan hedef duruma ulaşmak için
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yeterli olmasıdır. Eniyilik ise planın belirli bir ölçüte göre en iyi eylem dizisini
içermesidir.

Planlamada zaman, maliyet ve plan uzunluğu eniyilemede sıklıkla

kullanılan ölçütlerdir.
Plan: Bir planlama problemi için eylemler dizisinden oluşan çözümdür. Çözümler
oluşturulurken, arama algoritmaları sadece başlangıç durumundan itibaren kesintisiz
eylem dizilerini ele alır.

2.3 Planlama Ortam Temsili
Planlamada ortam temsili planlayıcının anlayacağı ve arama yöntemleri ile çözüm
üretebileceği bir formda verilmelidir.

Ortam temsili iki temel tanımdan oluşur.

Bunlar problemin yürütüleceği gerçek dünya durumunu ve ortamda mevcut eylemleri
tanımlayan planlama tanım kümesi ile, problemin başlangıç ve hedef durumlarını
içeren planlama problemidir.
2.3.1 Planlama tanım kümesi
Planlama tanım kümesi, gerçek dünyadaki planlama ortamını modellemek için gerekli
yapıları içerir. Bu yapılar nesneler, ifadeler ve operatörlerdir. Nesneler ortamda
bulunan ve üretilen plana göre etmenin etkileşime geçeceği parçalardır. İfadeler ise
ortamın mevcut durumunu belirtmek için kullanılan tanımlamalardır. Son olarak
operatörler, gerçek dünya eylemlerinin mantıksal ifadeleridir.
Açıklayıcı örnek olarak yaygın olarak bilinen blok dünyası problemini ele alalım.
Problemin çözümü ortamda bulunan blokların verilen hedef duruma uygun olarak
dizilmesi işlemidir. 3 bloktan oluşan bir blok dünyası problemi için tanımlar aşağıdaki
gibidir:

1. Nesneler: Ortamda bulunan 3 blok (A, B, C), masa ve robot kolu.
2. İfadeler:
clear(x): x bloğunun üzerinde başka bir blok bulunmamaktadır.
on(x,y): x bloğu y bloğunun üzerindedir.
ontable(x): x bloğu masa üzerindedir.
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empty: robot kolu hiçbir bloğu tutmamaktadır.
holding(x): robot kolu x bloğunu tutmaktadır.
3. Operatörler:
pickup(x): x bloğunun masanın üzerinden alınmasıdır.
putdown(x): x bloğunun masaya bırakılmasıdır.
unstack(x,y): x bloğunun y bloğu üzerinden alınmasıdır.
stack(x,y): x bloğunun y bloğu üzerine bırakılmasıdır.

Mevcut durumdan hedef durumuna geçmek için ortamda değişiklik yapılması
gerekir. Bu değişikler planlama temsilinde tanımlı operatörlerle sağlanır. Operatörler
gerçek dünya eylemlerinin planlayıcının anlayacağı biçimde ifade edilmesidir. Her
operatörün ortama uygulanabilmesi için önkoşullarının sağlanmış olması gerekir ve
her operatörün ortam üzerinde bir etkisi vardır. Bu etkiler operatör seçildikten sonra
ortama eklenen pozitif etkiler ve ortamdan çıkarılan negatif etkiler olarak tanımlanır.
Blok dünyası için ortamda mümkün olan operatörler Çizelge 2.1’de gösterilmiştir.
Çizelge 2.1: Blok dünyası operatörleri [1].
Operatör
pickup(x)
putdown(x)
stack(x,y)
unstack(x,y)

Önkoşullar ve Negatif Etkiler
ontable(x), clear(x), empty
holding(x)
holding(x), clear(y)
on(x,y), clear(x), empty

Pozitif Etkiler
holding(x)
ontable(x), clear(x), empty
on(x,y), clear(x), empty
holding(x), clear(y)

2.3.2 Planlama problemi
Planlama problemi başlangıç ve hedef durum tanımlarından oluşur.

Problem

planlayıcıya ilk ortam durumu olan başlangıç durumu ve varılmak istenilen son
durum olan hedef durumu olarak verilir. Planlamada ortam temsili birinci-dereceden
mantıksal (first-order logic) gösterim kullanılarak ifade edilir. Buna göre yukarıda
tanımlanan üç blok için başlangıç ve hedef durumları sırasıyla Şekil 2.1 ve
Şekil 2.2’deki gibi ifade edilebilir.
Burada amaç Çizelge 2.1’de verilen operatörleri kullanarak başlangıç durumundan
hedef duruma geçmek için geçerli bir plan oluşturmaktır.
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C
A

ontable(A)
ontable(B)

B

on(C,A)
clear(C)
clear(B)

Şekil 2.1: Blok problemi için başlangıç durumu.

A

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

B
C

Şekil 2.2: Blok problemi için hedef durumu.
2.4 Planlama Dilleri
Yaygın olarak kullanılan 3 farklı planlama dili bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi
tanımlanabilir:
1. STRIPS: Bu dilde bir örnek < P, O, I, G > şeklinde çokuzlu olarak ifade edilir.
Burada P ifadeleri, O operatörleri, I başlangıç durumunu ve G hedef durumunu
temsil eder. Ortam mantıksal koşullara ayrıştırılır ve bir durum olumlu önermeler
cinsinden temsil edilir [2].

Aşağıda pickup(x) operatörünün STRIPS dilinde

gösterimi verilmiştir:
Action (pickup(x))
Precond: ontable(x) ∧ clear(x) ∧ empty
Effect: ¬ ontable(x,y) ∧¬ clear(x) ∧¬ empty ∧ holding(x)
2. ADL: STRIPS dilinin gelişmiş bir versiyonudur. STRIPS dilinden farklı olarak
olumlu ve olumsuz ifadeler cinsinden ifadeler vardır. Operatörlerde koşullu etkiler
tanımlamak mümkündür. Eşitlik ifadesi ve nesne tipleri tanımlanabilmektedir.
Aşağıda pickup(x) operatörünün ADL dili ile temsili yer almaktadır:
Action (pickup(x))
Precond: ontable(x) ∧ clear(x) ∧ empty ∧ Block(x) ∧ Block(y) ∧
(x 6= y)
Effect: ¬ ontable(x) ∧¬ clear(x) ∧¬ empty ∧ holding(x)
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3. PDDL: Planlama problemleri için ortak bir dil tanımlama ihtiyacı üzerine geliştirilmiştir. STRIPS ve ADL dillerinden farklı olarak fonksiyonel programlamaya
benzer bir yapı kullanır. Aşağıda pickup(x) operatörünün PDDL tanımı verilmiştir:
(: action pickup
(: parameters ?x)
(: preconditions (and (ontable ?x) (clear ?x) (empty)))
(: effect (and (not (ontable ?x)) (not(clear ?x)) (not(empty))
(holding ?x))

2.5 Planlama Yöntemleri
Planlama problemine çözüm bulmak için geliştirilen farklı arama yöntemleri
bulunmaktadır. Bu yöntemlerin kimi durum uzayında arama yaparken, kimi plan
uzayında çözüm arar. Durum uzayında mevcut durumdan hedef duruma geçmek
için gereken eylemler sıralanarak plan üretilir. İleri arama ve geri arama yöntemleri
durum-uzayında arama yapar.

Aramada her düğüm farklı bir dünya durumunu

tanımlar. Plan uzayında ise çözüm farklı planlar arasında arama yaparak üretilir.
Aramada düğümler tamamlanmamış planlardan oluşur.

Tamamlanan plan ise

problemin çözümü olur. Kısmi sıralı, hiyerarşik görev ağı ve grafik planlama plan
uzayında arama yapan yöntemlerdir. Aşağıda sırasıyla açıklanacak olan yöntemler
verilmiştir:

1. İleri arama algoritması
2. Geri arama algoritması
3. Kısmi sıralı arama
4. Hiyerarşik görev ağı planlama
5. Grafik planlama
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2.5.1 İleri arama algoritması
Bu yöntemde aramaya başlangıç durumu ile başlanır ve her durum için ardıl
durumlar hesaplanarak hedef duruma ulaşıncaya kadar aramaya devam edilir.
Ardılların hesaplanması uygulanabilir eylemlerin belirlenmesi işlemidir.

Bir

eylemin uygulanabilmesi için mevcut durumda önkoşullarının sağlanması gerekir.
Uygulanabilir eylemlerden biri seçilir ve bu eylemin pozitif etkileri ortama eklenirken
negatif etkileri ortamdan çıkarılır. İleri durum uzayı arama yönteminde sorun, bir
durum için uygulanabilecek eylem sayısının fazla olması durumudur. Bu da arama
uzayının büyümesine, planlama maliyetinin artmasına sebep olur.
Yöntemin algoritması Algoritma 1’de verilmiştir.

Bölüm 2.3.2’de verilen blok

problemi için ileri durum uzayı arama yöntemiyle oluşturulan arama ağacı Şekil
2.3’teki gibi oluşturulur.
Algoritma 1 İleriArama(O, I, G)
Input: operatör kümesi O, başlangıç durumu I, hedef durum G
Output: problem çözümü plan
Variables: ortam durumu durum,
durum ← I
plan ← 0/
loop
if durum = G then
return plan
end if
uyguneylem ← o ∈ O.uygulanabilir()
if uyguneylem.bos() then
return failure
end if
eylem ← uyguneylem.ilkiniGetir()
durum ← γ(durum, eylem)
plan ← plan.ekle(eylem)
end loop
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Şekil 2.3: İleri durum uzayı arama yöntemi.
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2.5.2 Geri arama algoritması
Bu yöntem ileri arama yöntemiyle neredeyse aynıdır. Bu kez arama hedef durumdan
başlar ve etkileri hedef durumu sağlayan eylemler seçilerek durumlar arası geçiş
yapılır. Hedef durumu sağlayan bir eylem varsa hedef, hedef kümesinden silinir ve
seçilen eylemin önkoşulları alt hedef olarak aramaya eklenir. Böylece arama başlangıç
duruma ulaşıncaya kadar devam eder.
Geri durum uzayı arama yöntemi hedef odaklı bir yöntem olup ileri arama
yöntemindeki gibi dallanma faktörü sorunu yoktur. Yine aynı blok problemi için geri
zincirleme yöntemiyle oluşturulan arama ağacı Şekil 2.4’teki gibidir.
2.5.3 Kısmi sıralı arama
Planlama en küçük parçalı plan ile başlar ve her adımda bir önkoşul sağlanarak plan
genişletilir. Bu da her seferinde mevcut plan adımlarından veya operatör kümesinden
önkoşulu sağlayan bir operatörün seçilmesiyle gerçekleştirir. Yeni sağlanan önkoşul
için nedensel bağlantılar kaydedilir ve varsa çelişmeler giderilir. Yeni eklenen önkoşul
mevcut önkoşullarla veya önceki önkoşullarla çelişebilir. Eğer algoritma bu tehdidi
ortadan kaldıracak uygun bir operatör bulamazsa bir önceki seçim noktasına geri döner.
Kısmi sıralı planlama geri zincirleme yönteminde olduğu gibi hedef durumlardan
başlar ve başlangıç durumuna ulaşana kadar aramaya devam eder.
Ayakkabı giyme problemi için tanımlı eylemler SolÇorapGiy, SağÇorapGiy,
SolAyakkabıGiy ve SağAyakkabıGiy şeklindedir. Bu problem için üretilen kısmi sıralı
planlar Şekil 2.5’te gösterilmiştir.
2.5.4 Hiyerarşik görev ağı planlama
Bu planlama yönteminde görevler hiyerarşik bir yapıda tanımlanır. Üst seviye görevler
daha alt seviye görevlere indirgenir. Hiyerarşide ilkel ve ilkel olmayan olmak üzere
iki tip görev bulunmaktadır. Görev indirgeme işlemi tüm görevler ilkel olana dek
devam ettirilir. İndirgeme işleminden sonra nedensel bağlantılar ve sıralama kısıtları
değerlendirilerek eylemler birbirine bağlanır ve plan oluşturulur.
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Şekil 2.4: Geri durum uzayı arama yöntemi.
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Şekil 2.5: Kısmi sıralı arama yöntemi [2].
Bir ev inşa etme probleminde aşağıdaki eylemler tanımlanabilir:
Action(ArsaAl, Precond: Para, Effect: Arsa ∧¬ Para)
Action(BorçAl, Precond: DüşükKredi, Effect: Para ∧ İpotek)
Action(EvİnşaEt, Precond: Arsa, Effect: Ev)
Action(İzinAl, Precond: Arsa, Effect: İzin)
Action(İşçiTut, Effect: Kontrat)
Action(İnşaEt, Precond: İzin ∧ Kontrat, Effect: EvYapılı ∧¬ İzin)
Action(ÖdemeYap, Precond: Para ∧ EvYapılı, Effect: ¬ Para ∧ Ev ∧¬ Kontrat)

Hiyerarşik görev planlama algoritması ile görev indirgeme ve üretilecek olası planlar
Şekil 2.6’da gösterilmiştir.
2.5.5 Grafik planlama
Bir planlama çizgesi zaman adımlarına denk gelen seviyeler dizisinden oluşur.
Seviye 0 ortamın başlangıç durumudur.

Her seviye o zaman aralığında doğru

olabilecek önermeler ve uygulanabilecek eylemler kümesi içerir. Örneğin A0 seviyesi
S0 yani başlangıç durumunda uygulanabilecek eylemleri içerir.

Burada eylemler

ve önermeler arasında uyumsuzluklar olabilir. Uyumsuzluk aynı zaman adımında
birlikte yürütülemeyecek eylemlerin veya aynı anda doğru olamayacak önermelerin
bulunmasıyla oluşur.

Bu uyumsuz eylem ve önermeler arasındaki ilişkiler için
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Hedef
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Şekil 2.6: Hiyerarşik görev ağı planlama yöntemi [3].
karşılıklı dışlama (mutex) ilişkileri kullanılır.

Son olarak oluşturulan çizge kısıt

sağlama problemine (CSP) çevrilerek çözüm aranır. Grafik planlama algoritması
Algoritma 2’de verilmiştir.
Grafik planlama için el feneri örneği ele alınmıştır. Planlama probleminin başlangıç ve
hedef durumları Şekil 2.7’de gösterildiği gibidir. Problem için KapakÇıkar, KapakTak,
Tak(pil{i}) operatörleri tanımlanmıştır.

takılı(kapak)
¬içinde(pil1,fener)
¬içinde(pil2,fener)

takılı(kapak)
içinde(pil1,fener)
içinde(pikl2,fener)

Şekil 2.7: El feneri problemi (a) başlangıç ve (b) hedef durumları [4].
Planlama çizgesinin son hali oluşturulduktan sonra geçerli bir plan olup olmadığı
kontrol edilir. Eğer çizgeden problem için bir plan üretilemiyorsa, problemin çözümü
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Algoritma 2 GraphPlan(Problem)
Input: planlama problemi Problem
Output: problem çözümü cozum
cizge ← BaslangicPlanCizgesi(Problem)
hede f ler ← Hedef(Problem)
loop
if hede f ler.mutexYok(cizge.sonSeviye()) then
cozum ← CozumGetir(cizge, hede f ler, Boyut(cizge))
if cozum 6= f ailure then
return cozum
else
return failure
end if
end if
cizge ← CizgeAc(cizge, Problem)
end loop
yoktur.

Grafik planlama tam olarak belirtilmiş planlar yerine kısmi planın özel

bir formu olan katmanlı planlar sağlar. Yukarıdaki problem için grafik planlama
kullanılarak üretilen çizge Şekil 2.8’de verilmiştir.
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OPERATÖR
KATMANI 2

KapakÇıkar

KATMAN 3

¬içinde(pil2,fener)

¬içinde(pil1,fener)

takılı(kapak,fener)

¬takılı(kapak,fener)

¬takılı(kapak,fener)
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Şekil 2.8: Grafik planlama yöntemi [4].

KATMAN 2

¬içinde(pil2,fener)

¬içinde(pil2,fener)

OPERATÖR
KATMANI 1

¬içinde(pil1,fener)

¬içinde(pil1,fener)

KATMAN 1
BAŞLANGIÇ DURUMU

takılı(kapak,fener)

¬takılı(kapak,fener)

takılı(kapak,fener)

KapakÇıkar

Tak(pil2)

OPERATÖR
KATMANI 3

KapakÇıkar

Tak(pil2)

Tak(pil1)

Tak(pil1)
¬takılı(kapak,fener)

KapakTak

KapakTak

KATMAN 4
HEDEF DURUM

¬içinde(pil2,fener)

¬içinde(pil1,fener)

takılı(kapak,fener)

¬takılı(kapak,fener)

içinde(pil2,fener)

içinde(pil1,fener)
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3. ÖĞRENME GÜDÜMLÜ PLANLAMA

3.1 Giriş
Bu bölümde planlamada arama kontrol bilgisi kullanımı anlatılmakta ve çalışmada
kullanılan zamansal planlayıcı TLPlan tanıtılmaktadır. Planlamada kontrol bilgisinin
öğrenilmesi konusunda yapılan önceki çalışmalar incelenmektir.

3.2 Planlamada Kontrol
Bilişsel robotlar verilen görevleri yerine getirmek için otomatik yerleşik eylem
planlamasına ihtiyaç duyarlar. Otomatik planlayıcılar bir arama yöntemi kullanarak
verilen bir planlama problemini çözecek gerekli eylem dizini üreterek çözüm
oluştururlar. Planlayıcılar durum-uzayı ya da plan-uzayı araması yaparak başlangıç
durumundan hedef duruma geçmeyi sağlayan planı üretirler. Bazı karmaşık planlama
problemlerinde arama uzayı her iki yöntem için de fazla büyük olabilir. Bu da
planlamanın yüksek maliyetli olmasına, süresinin uzamasına ve hatta bazı durumlarda
çözüme ulaşılamamasına neden olabilir. Böyle durumlar aramada kontrol bilgisinin
kullanımı ihtiyacını doğurmuştur. Planlamada arama önceden tanımlı kontrol bilgisine
göre yönlendirilerek arama uzayı küçültülür ve çözüme ulaşım kolaylaştırılmış olur.
Bir planlama görevi Π = (∆, S0 , SG ) çokuzlusu olarak ifade edilir.

Burada ∆

planlama tanım kümesi, S0 ortamın başlangıç durumu ve SG ulaşılmak istenen hedef
durumdur. Planlama tanım kümesi de kendi içinde ∆ = (T , C, S, O, SC) şeklinde bir
çokuzlu olarak tanımlanır. Bu çokuzluda T tip kümesini, C tanım kümesi sabitleri
kümesini, S durum kümesini, O planlama operatörleri kümesini ve SC arama kontrol
bilgisini ifade eder. Kontrol bilgisi planlayıcıya tanım kümesi ile birlikte verilir.
Planlayıcı da verilen problem için eğer mevcutsa geçerli operatör dizisini üretir.
Bir planlama operatörü o ∈ O bir gerçek dünya eyleminin a ∈ A soyut sembolik
temsilidir ve o = {par(o), pre(o), add(o), del(o), cost(o), dur(o)} olarak ifade edilir.
par operatörün parametrelerini, pre(o) operatörün önkoşullarını, add(o) operatörün
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pozitif etkilerini, del(o) operatörün negatif etkilerini, cost(o) operatörün maliyetini
ve dur(o) operatörün süresini tanımlar. Bir ot operatörünün bir st ⊆ S durumunda
seçilebilmesi için ancak pre(ot ) ⊆ st olması yani önkoşulların st durumunda sağlanıyor
olması gereklidir.

ot operatörünün st durumuna uygulanmasıyla yeni bir st+1 =

add(ot ) ∪ (st \ del(ot )) durumu gözlemlenir. st+1 durumuna seçilen ot operatörünün
add(o) etkileri eklenerek ve del(o) etkileri çıkarılarak geçilir. Planlayıcı bu şekilde
tüm operatör uzayını P = o0:G geçerli planını oluşturmak için arar. Operatörlerin
maliyet ve süreleri toplam plan maliyet ve süresini hesaplarken kullanılır.

Plan

maliyeti ve süresi planlayıcı tarafından plan ölçütü olarak ve planlamada eniyileme
için kullanılabilir.
Kontrol bilgisi planlama tanım kümesinde makro-operatörler, arama kontrol kuralları,
durumlar veya planlama politikası (policy) şeklinde tanımlanabilir.
Makro-operatörler tanım olarak normal operatörlerden farksızdır. Operatör, gerçek
dünya eyleminin planlama dili ile sembolik olarak ifade edilmesidir. Her operatörün
seçilebilmesi için ortamda sağlanması gereken koşulları tanımlayan önkoşulları,
operatör uygulandıktan sonra ortama eklenecek olan pozitif etkileri ve ortamdan
silinecek olan negatif etkileri vardır.

Bir makro-operatör, bir planlama tanım

kümesinde genellikle art arda kullanılan operatörlerin tek bir operatör olarak ifade
edilmesidir. Örneğin; bir p paketinin kargo aracına yüklenmesi YÜKLE(p) operatörü
olsun.

Aracın bulunduğu x şehrinden y şehrine taşınması TAŞI(x,y), yine aynı

paketin araçtan indirilmesi İNDİR(p) operatörleri olarak tanımlansın. Bir kargo tanım
kümesinde oluşturulan planların büyük çoğunluğu bu üç operatörü verilen sırada
seçecektir. Bu durumda YÜKLE operatörünün önkoşuluna ve İNDİR operatörünün
etkilerine sahip tek bir YÜKLE-TAŞI-İNDİR(p,x,y) operatörünün tanımlanması
mümkündür. Ancak yöntemin yararlı operatör dizilerinin oluşturulmasına dayanması
nedeniyle, olası dizilerin çokluğuna bağlı olarak aramada dallanma faktörü ve
karmaşıklık artabilir.
Arama kontrol kuralları da en çok kullanılan arama kontrol araçlarından biridir.
Bu kurallar seçici veya reddedici kurallar olabilir. Seçici kurallar arama ağacında
kurala uyan dalların seçilmesini, reddedici kurallar ise ağaçta kurala uymayan dalların
budanmasını sağlar. Her iki şekilde de arama uzayı küçülür ve karmaşıklık azalır. Yine
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kargo problemi için paketin bulunduğu şehir ile hedef şehri kontrol eden "Eğer hedef
şehirde değilse paketi araçta indirme" gibi bir kontrol kuralı tanımlanabilir.
Diğer bir kontrol bilgisi olan planlama politikası, probleme özgü IF-THEN
kurallarından oluşan genel bir modeldir. Planlayıcı bu modele uygun bir plan arar.
Evrak çantası problemi için tanımlanan örnek bir politika aşağıda verilmiştir [9]. Bu
kontrol bilgisine göre eğer bir nesne hedef konumda değilse, çanta nesneyi taşımak
için nesnenin bulunduğu konuma taşınır.

(
:rule movebriefcase-to-pickup-misplaced-object
:condition (and (at ?obj ?to))
:goalCondition (and (not (at ?obj ?to)))
:action movebriefcase ?bc ?from ?to
)

Kontrol bilgisinin başka bir gösterimi olan durumlar, durum-tabanlı çıkarsama yöntemi
ile öğrenilen planlardır. Farklı durumlar için farklı plan stratejileri kullanılmasını
sağlar.

Önceki bir çalışmada, bir strateji oyunu için durum-tabanlı planlama

yöntemi kullanılmıştır [10]. Her oyundan sonra karşılaşılan durumlar ve sonuçları
açıklamalarıyla birlikte saklanır. Elde edilen durum veri tabanından hedef durumlara
karşılık gelen belirleyici eylem dizileri çıkarılır. Çizelge 3.1’de oyun için öğrenilen
durumlar verilmiştir. Her durum, oyundaki hedeflere ulaşmak için yürütülmesi gereken
eylem sırasını içerir. Örneğin oyunun 137. aşamasında mevcut olan koşullara göre g1
hedefi 4 alt hedeften oluşmaktadır. Bu alt hedeflerden g2 ’ye ulaşmak için sırasıyla
a1 , a2 ve a3 eylemleri yürütülmelidir.
Çizelge 3.1: Bir strateji oyununda öğrenilen durumlar.
Oyun Durumu
137
137
1126
1442
1705

Hedef
g1
g2
g3
g4
g5

Alt Hedef
g2 , g3 , g4 , g5
-
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Eylem Dizisi
a1 , a2 , a3
a4 , a6
a5 , a7
a8 , a9

3.3 Kontrol Bilgisi Öğrenme
Yapılan bir çalışmada, araştırmacılar planlamayı hızlandırmak için makro-operatörleri
kullanmışlardır [11].

Bu operatörler problem örnekleri ve tanım kümesi yapısı

analiz edilerek elde edilen verilere göre üretilmektedir. Veriler ise problemin alt
seviye özellikleri arasındaki ilişkileri içermektedir. Bu sayede plandaki bileşenler
soyutlanarak makro-operatörler üretilir.

Oluşturulan bütün operatörler kullanışlı

olmadığı için amaca uygun tanımlanmış kurallara göre filtreleme işlemi uygulanır
ve etkin planlama için en uygun makro-operatörler seçilir. Seçilen operatörler yeni
planlama problemlerinde kullanılarak aramanın hızlanması sağlanır.
Planlamada bir diğer kontrol bilgisi temsili olan kontrol kuralları yaygın olarak
kullanılmaktadır. PRODIGY [12], TLPLan [13], IPSS [14] gibi birçok planlayıcı
ile kontrol kurallarını kullanmak mümkündür.

Bu kurallar plan arama ağacının

kuralı sağlamayan dallarının budanmasını, dolayısıyla arama uzayının küçülmesini
sağlar. Planlamada kontrol bilgisi kullanımının çıkış noktası çözülemeyen karmaşık
problemlerin çözümüne yöneliktir.

Yani aslında arama uzayının küçültülmesi ve

planlamanın hızlandırılması amaçlanmıştır [15], [16]. Daha sonra bu bilgi sadece
planlamayı hızlandırmak yerine plan kalitesinin belli bir ölçüte göre artırılmasına
dönmüştür [17], [18], [19], [20].
Literatürde birçok kontrol kuralı öğrenme sistemi bulunmaktadır.

Bunlara örnek

olarak tümevarımsal öğrenme ve arıtma yöntemlerini kullanarak arama verimini ve
plan kalitesini artırmaya yönelik geliştirilen HAMLET [17], [21], kontrol bilgisini
başka bir öğrenme sisteminin verileri üzerine genetik programlama uygulayarak
oluşturan EVOCK [22], FOIL algoritmasını kullanarak verim ve kaliteyi artırmak için
geliştirilen SCOPE [18], [23], kontrol kurallarını tümevarımsal yöntem ile planlamayı
hızlandırmak için oluşturan DOLPHIN [16], kontrol bilgisini plan kalitesini artırmak
amacıyla açıklama tabanlı öğrenme ile oluşturan QUALITY [24] sistemleri verilebilir.
Bunların dışında kontrol bilgisi oluşturmada aktif öğrenme [25], [26] ve açıklama
tabanlı öğrenme (EBL) [15], [27] yöntemlerini kullanan çalışmalar da bulunmaktadır.
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Bir çalışmada birden fazla planlama ölçütü için kontrol bilgisi üretmek amacıyla her
ölçüt için farklı kurallar öğrenilip sonrasında bu kurallar birleştirilmiştir [19]. Bu
sayede plan kalitesi birden fazla ölçüte göre iyileştirilmiştir.
Kontrol kurallarının planlamadaki etkilerinden yararlanmak amacıyla, kural kullanımını desteklemeyen bazı planlayıcıların geliştirilmesi üzerine çalışmalar da
mevcuttur [28], [29].

Yine bu çalışmalar da planlamada tanım kümesine özgü

kuralların kullanımının planlamayı iyileştirdiğini göstermektedir.
Bir başka çalışmada ise makro-operatörler arama ağacında dallanma faktörünü
artırdığı için kontrol kurallarıyla birlikte kullanılmıştır [30].

Burada amaç

kontrol kurallarını makro-operatörlerin ne zaman kullanılacağına karar vermek için
kullanmaktır.
Planlamada durumları kullanan bir başka çalışmada, uzman bir sistemin problem
çözme kapasitesini artırmak için durum-tabanlı çıkarsama yapılarak plan stratejileri
öğrenilmektedir [31]. Öğrenilen stratejiler de yeni planlama problemlerini çözmede
kullanılmaktadır.
Arama kontrol bilgisinin planlama politikası olarak tutulduğu bir diğer çalışmada,
planlayıcı ilişkisel karar ağaçları kullanılarak yönlendirilmektedir [32].

Kontrol

bilgisinin politika olarak öğrenilmesi klasik bir sınıflandırma problemi olarak ele
alınmıştır. Öğrenme örneklerinin oluşturulması işleminde, planlayıcı eğitim kümesi
olarak belirlenen problemleri çözer ve bu aşamada planlayıcı tarafından alınan kararlar
tutulur. Oluşturulan örnek kümesine göre en iyi eylem ve her eyleme göre en iyi bağ
(eylem-parametre) sınıflandırılır. Planlamada öğrenilen politikalar kullanılarak plan
başarım ölçütü olan plan uzunluğuna göre plan iyileştirmesi yapılır.

3.4 TLPlan
Bu çalışmada ileri durum-uzayı arama yöntemini kullanan zamansal planlayıcı TLPlan
kullanılmıştır. TLPlan planlama ortamı temsili bilgilerini kullanarak, robotun istenen
hedef duruma ulaşması için bir arama ağacı oluşturur ve bu ağaç üzerinde arama yapar.
Eğer hedef duruma ulaşan bir eylem dizisi bulunursa, ilgili plan üretilir.
TLPlan planlayıcısının diğer planlayıcılardan en önemli farkı kontrol bilgisini
arama kuralları olarak tutmasıdır.

İleri arama yöntemlerinde sıklıkla karşılaşılan
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dallanma faktörü probleminin üstesinden gelmek için ağaçta formüle uymayan dalların
budanmasıyla arama yönlendirilir.
Planlayıcıda operatörler ADL ve STRIPS ifadeleri olarak, kontrol formülleri ise
doğrusal zamansal mantık (LTL) ifadeleri olarak tanımlanır. LTL birinci-dereceden
mantık ifadelerine bazı zamansal ifadelerin eklenmesiyle oluşturulmuş bir mantık
dilidir. Zamansal ifadeler sayesinde TLPlan planlayıcısında mevcut durum dışındaki
durumları da kapsayan kontrol formülleri tanımlanabilir. Standart zamansal ifadeler ∪
(kadar),  (her zaman), ♦ (sonunda) ve

(sonraki) tanımlarını kapsar. Bu zamansal

ifadelerin açıklaması aşağıdaki gibidir [1]:
• f1 ∪ f2 : f1 ifadesi f2 ifadesi doğru olana kadar doğrudur.
•  f1 : f1 ifadesi her zaman doğrudur.
• ♦ f1 : f1 ifadesi herhangi bir durumda doğru olacaktır.
•

f1 : f1 ifadesi bir sonraki durumda doğru olacaktır.

Standart zamansal ifadelere ek olarak TLPlan planlayıcısında GOAL ifadesi de
tanımlanmıştır. GOAL f1 formülü f1 ∈ G anlamına gelir ve f1 ifadesinin hedef durum
kümesinde yer aldığını belirtir. GOAL ifadeleri kullanarak "Eğer hedef durumda x
ifadesi varsa bir sonraki durumda y ifadesi doğru olsun" gibi hedef odaklı kontrol
formüllerinin tanımlanması mümkündür.
Algoritma 3’te [1] verilen TLPlan algoritması özyinelemeli olarak çalışır. Algoritma
girdileri mevcut durum, kontrol formülü, planlama problemi ve tanım kümesi;
algoritma çıktısı oluşturulan plandır. İlk girdilerde mevcut durum başlangıç durumu,
plan ise boş kümedir. Mevcut durumun hedef durumu sağladığı koşulda algoritma
başarılı olarak sonlanır.

Sağlamadığı durumlarda kontrol formülüne göre ardıl

durumlara geçmek için uygulanabilir eylemler dizisi hesaplanır. Bu eylemler mevcut
durumda önkoşulları sağlanan eylemlerdir.

Eğer uygulanabilir bir eylem yoksa,

algoritma başarısız olarak sonlanır ve plan üretilmez. Belirlenen arama stratejisine
göre uygulanabilir eylemlerden birisi seçilir. TLPlan planlayıcısında tanımlı stratejiler;
derinlik öncelikli arama (DFS), derinlik öncelikli eniyi arama (DBFS), genişlik
öncelikli arama (BFS) ve eniyi arama (BS) yöntemleridir. Seçilen eylemin etkileri
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Algoritma 3 TLPlan(w, f , G, A, P)
Input: durum w, kontrol formülü f , hedef durum G, eylem kümesi A, plan P
ilk girişte w = w0 , P = 0/
Output: plan P
if w = G then
return P
end if
f + = Progress( f , w)
if f + = FALSE then
return failure
end if
bir eylem a seç, pre(a) ∈ w
if a = 0/ then
return failure
end if
w+ = γ(w, a)
return TLPlan(w+ , f + , G, A, P + a)

mevcut duruma uygulanarak yeni bir duruma geçilir ve seçilen eylem plana eklenir.
Algoritma yeni durum, yeni plan ve diğer parametreler ile tekrar çağırılır.
TLPlan sistemini oluşturan birimler Şekil 3.1’de görülmektedir. Her birimin görev
dağılımı şu şekildedir:
Arama Motoru: İleri durum-uzayı arama yöntemini uygular.
Hedef Testi: Arama motoru tarafından hedef duruma ulaşıp ulaşılmadığını kontrol
etmek için çağırılır. Kontrol bu modül tarafından Formül Değerlendirici çağırılarak
gerçekleştirilir.
Durum Açıcı: Arama motoru tarafından mevcut durumdan ulaşılabilecek tüm ardıl
durumların hesaplanması için çağırılır. Bu modül mevcut durumda uygulanabilir
tüm eylemleri hesaplaması için Formül Değerlendiriciyi çağırır. Ayrıca bu eylemler
uygulanarak geçilen yeni durumlarda formülleri doğrulaması için Formül İlerleticiyi
çağırır.
Formül İlerletici: Formül ilerletici yeni durumlar için Formül Değerlendiriciyi
kullanarak doğruluk kontrolü yapar.
Formül Değerlendirici: Zamansal ifadeleri kullanarak formüllerin doğruluklarını
kontrol eder.
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Hedef
Testi

Formul
Değerlendirici

Arama
Motoru

Durum
Açıcı

Formül
İlerletici

Şekil 3.1: TLPlan sistemi [1].
Şekil 3.2’de bir blok problemi örneği için başlangıç ve hedef durumları görülmektedir.
Blok problemi için tanımlanan en etkin kontrol formülü iyi kule aşağıdaki gibidir [1]:
goodtower(x) D clear(x) ∧ ¬GOAL(holding(x)) ∧ goodtowerbelow(x)
goodtowerbelow(x) D (ontable(x) ∧ ¬∃[y : GOAL(on(x, y))])) ∨ ∃[y :
on(x, y)]¬GOAL(ontable(x)) ∧ ¬GOAL(holding(y)) ∧ ¬GOAL(clear(y)) ∧ ∀[z :
GOAL(on(x, z))]z = y ∧ ∀[z : GOAL(on(z, y))]z = x ∧ goodtowerbelow(y)

D

E

B
A

A

C

D

B
C

Şekil 3.2: Blok problemi (a) başlangıç ve (b) hedef durumları.
Bu karmaşık formül, bir blok grubunun hedefin alt kümesi olması halinde planlayıcının
o grubu bozacak bir eylem seçmesini engeller. Hedefin alt kümesi olan blok grupları
iyi kule olarak tanımlanır. Bu kontrol formülü planda gereksiz operatör seçimlerini
engellemek amacıyla yazılmış bir kontroldür. Planlayıcı ortamdaki iyi kuleleri bozacak
bir eylem seçtiği zaman, hedefe varmak için bozduğu kuleleri yeniden inşa ederek
plana fazladan eylem eklemiş olacaktır. Verilen kontrole göre Şekil 3.2’de B ve C
iyi kuledir. Buna göre arama ağacında bu blok grubunu bozan unstack(B,C) eylemini
içeren dallar budanır. Şekil 3.3’te budanan dal kesitlerle gösterilmiştir.
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Verilen örnek blok probleminin çözümünde iyi kule formülü kullanılarak arama
ağacında hedefe ulaşmayı engelleyen dallar budanır. Arama uzayı küçültüldükten
sonra planlayıcı tarafından oluşturulan plan ara adımları da içerecek şekilde Şekil
3.4’te görülmektedir.

27

...

E

E

A

C

B

A

D

D

Stack(A,B)

C

B

Pickup(A)

A

...

E

C

B

A

Pickup(D)

E

D

C

B

...

C

B

A

D

A

E
C

B
D

Stack(E,B)

C

B
D

C

...

A

B
D

E

Unstack(E,A)

B

C

...

A

E

Putdown(B)

D

A

E
C

B

C

Unstack(B,C)

B

E
A

D

D

A

E

B

...

C

Stack(B,E)

D

Stack(B,D)

A

E

Pickup(D)

...

C

D

B

E
C

B

Stack(D,E)

A

28

Şekil 3.3: Kontrol kuralına göre arama ağacının budanması.
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Stack(D,A)

Şekil 3.4: Blok dünyası problemi için örnek plan, eylem sırası ve ara adımları ile birlikte görülmektedir.
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4. BİLİŞSEL ROBOTLARDA ÖĞRENME VE PLANLAMA

4.1 Giriş
Bilişsel robotların verilen görevleri yerine getirmek için gerekli adımları belirlemeleri
ve bu adımları ortamda başarıyla uygulamaları beklenir. Robot verilen görevi bir
planlama problemi olarak çözer ve plandaki her bir adımı sırasıyla yürütür. Verilen
problem için geçerli bir plan üretilmiş olsa da, planın yürütülmesi sırasında ortamda
çeşitli hatalar oluşabilir. Yürütme hatalarına yaklaşım genellikle yeniden planlama
yapmaktır. Ancak bu yöntem her durumda işe yaramayabilir. Böyle durumlarda
robotun aynı ya da benzer hataları tekrarlamaması için hatayı belirlemesi, nedenleriyle
ilişkilendirmesi ve yeni görevlerinde bu bilgiyi kullanması gerekir.
Bu bölümde bilişsel robotlar için gürbüz görev yürütme sistemi anlatılmış, sistemde
üzerinde durulan güvenli planlama problemi ve önerilen yöntemler açıklanmıştır.

4.2 Bilişsel Robotlarda Tümleşik Planlama, Yürütme ve Öğrenme Sistemi
Bilişsel robotlarla görev yürütmede gürbüzlüğü sağlamak için ihtiyaç duyulan sistem
[6] dört temel süreçten oluşmaktadır: Planlama, Yürütme, Yürütme Gözlemleme ve
Öğrenme. Bütün bu süreçler robot belleğinde tutulan bir bilgi tabanından beslenir. Bu
bilgi tabanı, tanım kümesi bilgilerini, ortamın güncel durumunu, planlama problemi
için tanımlanmış hedefleri, plan ve robotun yürütme esnasında elde ettiği deneyimleri
içerir. Bu süreçleri içeren sistemin temel bileşenleri ve aralarındaki bilgi akışı Şekil
4.1’de gösterilmiştir. Sistem genel olarak dış dünyadan algılayıcıları vasıtasıyla ortam
bilgilerini alır. Planlama tanım kümesi ve problemine göre mevcut durumdan hedef
durumuna geçmek için gerekli planı üretir. Plandaki her eylemi sırasıyla yürütürken
gözlemleme yapar. Eğer istenmeyen bir dünya durumu oluşursa hata oluştuğunu
varsayar ve hatanın sebebini çıkarsamak için öğrenme yöntemini kullanarak hipotezler
üretir. Öğrenilen hipotezler planlamayı güvenli hale getirmek için arama kontrol
bilgisine dönüştürülür.

Hipotezlerden otomatik olarak oluşturulan bu bilgi ile
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planlama tanım kümesi güncellenir. Oluşturulan kontrol bilgisi planlamada aramanın
yönlendirilmesini ve istenmeyen durumların oluşmasını engelleyecek şekilde planlama
operatörlerinin seçilmesini sağlamaktadır.

İstenmeyen durumlar, robotun önceki

yürütme deneyimleri kullanılarak planlayıcının anlayacağı şekilde sembolik ifadelerle
tanımlanmaktadır. Planlayıcı başarısız durumların farklı yöntemlerle arama uzayından
çıkarılmasıyla yönlendirilerek güvenli planlar üretir. Bu tez çalışmasının katkısı,
eylem yürütme hatalarından öğrenilen bilgilerin planlamada kullanılmasıyla öğrenme
güdümlü planlama yaparak robotun yeni görevlerinde güvenli planlar üretmesini
sağlamaktır. Kontrol bilgisi ile güncellenen planlama tanım kümesi ve problem için
yeniden planlama yapılır ve görev yürütme sistemindeki süreçler tekrarlanır.

Yürütme
Gözlemleme
Öğrenme
ILP
Öğrenme
Bilgi Tabanı
Plan

Domen
Bilgisi
(∆)

Dünya
Durumu &
Hedefler

Motor
Arayüzü

Görüntü
Yorumlama

Sensör
Arayüzü

ORTAM

Deneyim
(H)

Yürütme

Planlama
TLPlan
Zamansal
Planlayıcı

Şekil 4.1: Bilişsel robotlar için planlama, yürütme ve öğrenme sistemi [5].
Sistem ilk olarak verilen görevin planlama problemi temsiliyle planlayıcıya verilmesi
ve geçerli bir planın üretilmesi işlemini yapar.

Plan oluşturmak için ileri zincir

çıkarsamalı zamansal TLPlan planlayıcısı kullanılmaktadır. TLPlan giriş olarak tanım
kümesi bilgisini (operatörler ve ifadeler), mevcut ortam durumunu, verilen hedefleri
ve kontrol bilgisini alır. Çıktı olarak da eğer varsa geçerli bir plan üretir. Eğer
problem için bir plan üretilemiyorsa, problem çözümsüzdür ya da eldeki verilerle
çözülememektedir. Plan üretildikten sonra plandaki her operatör sırasıyla uygulanır.
Yürütme süreci, operatörlerin gerçek dünya modellerine karşılık gelen eylemlerin
yerine getirilmesi adımlarını içerir. Eylem yürütüldükten sonra operatör tanımındaki
etkilerin gerçek dünya ortamında gözlemlenmesi beklenir. Beklenmeyen durumlar
için eylem yürütme süresince ortam durumu gözlenmelidir. Yürütme gözlemleme
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sürecinde güncellenen durumların kontrol edilmesi ve olası hataların sezilebilmesi
için, plan bir yandan yürütülürken bir yandan da sürekli olarak gözlenir. Sistemde, bir
eylem yürütüldükten sonra ortama eklenmesi gereken etkilerin eklenip eklenmediğine
ve silinmesi gereken etkilerin ortamda hala gözlemlenip gözlemlenmediğine bakılarak
hata durumuna karar verilmektedir. Ortamda beklenenden farklı bir durum oluştuğu
zaman hata olduğu varsayılır ve yürütme başarısız olur. Aksi halde plan başarıyla
yürütülmüş olur. Hem başarılı hem de başarısız yürütme durumları için robotun
bilgi tabanı güncellenir. Bu bilgi sonraki görevleri yönlendirmek amacıyla öğrenme
sürecinde kullanılır. Öğrenme sürecinde robotun gözlemlerinden eylemler, eylemlerin
parametreleri ve ortamda bu eylemlerden etkilenen varlıklar hakkında deneyim
kazanması sağlanır.
Öğrenmede Tümevarımsal Mantıksal Öğrenme (ILP) yöntemi kullanılmaktadır [6].
ILP yönteminde amaç gözlemleri kapsayan en genel hipotezleri üretmektir. Üretilen
hipotez mantıksal cümleler kümesi ile ifade edilir.

ILP, ortamda oluşan yeni

gözlemlere göre hipotez kümesini güncellemeye olanak sağlar. Bu hipotezler sonraki
görev planlama ve yürütmelerde hata oluşma ihtimalini en aza indirmek amacıyla
planlama tanım kümesini güncellemek için kullanılır [5].
Yürütmede hata durumları oluştuğu zaman planlama tanım kümesini güncelleyen
önceki çalışmalar bulunmaktadır [33], [34]. Bu çalışmalar hata sebebine bağlı olarak
çıkarsama yapmadan hedefe ulaşmak için farklı operatörlerin seçimine yönelik çözüm
sunmaktadır.
Yapılan bir çalışmada, planlamada kullanılan operatörler olasılıksal STRIPS kuralları
olarak tanımlanmıştır [35].

Çalışmanın amacı bir operatör uygulandıktan sonra

ortamda oluşan değişiklikleri içeren eğitim örneklerinden bu kuralların öğrenilmesidir.
Öğrenme işlemi bir kural kümesinin bilgi birikiminden olasılıksal ifadelerle üretilmesi
ve yeni bilginin türetilmesini kapsar. Türetilen kurallar eylemlerin sembolik tanımları
olup, eylem sonucunu beklenen ve beklenmeyen etkilerin olasılıksal ifadesi olarak
verir. Aşağıda örnek bir operatör kuralı verilmiştir:
Kaldır(X, Y):
üzerinde(X, Y), kolboş
.80:
.10:
.10:

¬ üzerinde(X, Y), kolda(X), ¬ kolboş, üzeriboş(Y)
¬ üzerinde(X, Y), üzerinde(X, masa), üzeriboş(Y)
değişiklik yok
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Örneğin; bir tut(nesne) eyleminin etkileri, {kolda(nesne)%80 ∨ yerde(nesne)%10 ∨
degisiklikyok%10} olarak ifade edilebilir. Burada tutma eyleminin kuralı, eylemin %
80 ihtimalle başarılı olacağı, % 10 ihtimalle nesnenin yere düşeceği ve % 10 ihtimalle
nesnenin konumunun değişmeyeceği bilgilerini içermektedir.
Benzer çalışmalardan biri de planlama, gözlemleme ve öğrenme süreçlerini kapsayan
bir sistem olan ROGUE robotudur [36]. Sistem hatalardan kaçınmak için önceki
yürütmelerden eylem maliyetlerini ve olasılıklarını kontrol kuralları oluşturarak
tahmin eder.

Öğrenme birimi ortam özellikleri arasındaki bağıntıları, eylem

maliyetlerini ve durumları öğrenmek için regresyon ağaçlarını kullanır ve duruma
bağlı kuralları oluşturur. Bu kurallar hangi eylemlerin ve hangi hedeflerin seçileceğini
belirlemek için kullanılır. Yine benzer bir çalışmada sistem önceki gürbüz görev
yerine getirme deneyimlerinden öğrenir [37]. Bu tez çalışması, benzer çalışmalardan
öğrenmenin uygulanması ve öğrenme çıktılarının kullanılması yönüyle farklılık
göstermektedir.
4.2.1 Yaşam boyu deneyimsel öğrenme
Robot ortamını modelleyebilmek için bir bilgi tabanına sahip olmalıdır. Bilgi tabanı
KB = (F, H) şeklinde ifade edilir. F olgular kümesini ve H hipotezler kümesini
içerir. Robot, ihtiyaç duyduğunda gözlemlerine dayanarak KB |= H olacak şekilde
yeni hipotezler (H) üretir ve KB bu hipotezlere göre güncellenir. Hipotezler, robotun
önceki deneyimlerini modeller ve robotun gelecek görevlerindeki başarımını arttırmak
için kullanılır.
Yürütme sürecinde ortamda oluşan hataların kotarılması ve önlenmesi için hata
durumları, hatalı eylem bilgileri ve basarısızlık durumu arasında ilişki kurmak
gerekmektedir. Etkin bir öğrenme sistemi için bu ilişkilendirme ve çıkarım işleminin
her durumda yapılması, yani robotun yaşam boyu öğrenme işlemi gerçekleştirmesi
gerekir.

Bu da ancak artımlı ve devamlı bir öğrenme yöntemi ile sağlanabilir.

Öğrenmede bu koşulları sağlayan ILP algoritmasının temelin oluşturan Birinci
Dereceden Tümevarımsal Mantık (FOIL) algoritması kullanılmıştır. Algoritma genel
olarak özyineleme kullanır. Her iterasyonda henüz hipoteze eklenmemiş nitelikler
için kazanç hesaplanır. En yüksek kazanca sahip nitelikler hipoteze eklenir. Eklenen
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nitelikler sonucu kapsanan gözlemler gözlem kümesinden silinir. Ayrıca nitelik dizisi
güncellenerek hangi niteliklerin hipoteze dahil edildiği işaretlenir.
Öğrenme işlemi sonucu robotun önceki deneyimlerini kapsayan hipotez kümesi elde
edilir.

Oluşturulan hipotezler aynı sonuca sahip tüm örnekler için doğru olmak

zorundadır. Örneğin olumsuz bir hipotez, örnek kümesindeki tüm olumsuz ifadeleri
kapsamalıdır. Bu şekilde eylem hataları için, hataya sebep olan nitelikler belirlenir. Bu
nitelikler ortam durumu, ortamdaki nesneler ya da eylemin parametreleri olabilir.

4.3 Öğrenmeden Planlamaya Geçiş
Hipotezlerin öğrenilmesiyle birlikte robot hataya yol açabilecek durumlar hakkında
bilgi sahibi olur. Yürütmede hata durumlarının en aza indirilmesi ve güvenli bir
sistem için bu bilginin planlamada kullanılması gerekir. Bilginin planlama aşamasında
kullanılması, planlayıcının güvenli planlar üretmesini sağlar. Planlamada güvenlik şu
şekilde tanımlanabilir [38]:
Tanım 1. (Güvenli plan): Bir plan verilen güvenlik kısıtlarını yerine getiriyorsa
güvenlidir.
Tanım 2.

(Güvenli planlayıcı): Bir planlayıcı sadece güvenli planlar üretiyorsa

güvenlidir.
Tanım 3. (Güvenli etmen): Bir etmen eğer yürüttüğü planlar güvenliyse ve performans
ölçütlerini karşılıyorsa güvenlidir.
Bu tez çalışmasında, öğrenme ile elde edilen hata durumlarına ait hipotezlerin
planlamada kullanılması ile güveli planlama yapılması hedeflenmiştir. Planlayıcı
önceki deneyimlerden elde edilen kontrol bilgisi ile yeni planlama problemlerinde
güvenli bir plan oluşturmak için yönlendirilir. Böylece robotun belirlenen güvenlik
ölçütüne göre başarımı daha yüksek planlar üretmesi için öğrenme güdümlü planlama
yapılır.
Bu çalışmada ortam için iki farklı başarısızlık durumu tanımlanmıştır.

Bu hata

durumları planlamada başarım ölçütü olarak, aynı zamanda planlamada sezgilerin
belirlenmesinde kullanıştır.

35

Tanım 4.

(Güvenli hata): Eylem yürütüldükten sonra ortamda hiçbir değişiklik

olmadıysa beklenmeyen bir etki gerçekleşmemiştir ancak beklenen etkiler de
gerçekleşmemiştir. Bu durumda hata güvenlidir. Kaçınılması gerekir ama kotarılabilir.
Tanım 5.

(Güvenli olmayan hata): Eylem yürütüldükten sonra ortam durumu

değiştiyse farklı bir duruma geçilmiştir. Eğer yeni durumda ortamda istenmeyen etkiler
oluşmuşsa hata güvenli değildir. Kesinlikle kaçınılmalıdır.
Hata çeşitlerine bir servis robotu ile örnek verebiliriz. Ortamda farklı şekillerde
farklı nesneler bulunmaktadır.

Bunların birkaç bardak, tabak, şişe ve bir tepsi

olduğunu varsayalım. Robotun görevi bu nesneleri bulundukları konumdan alıp servis
yapmaktır. Robotun planlayıcısı ile üreteceği en etkin plan, nesneleri tepsiye koyarak
tüm nesneleri aynı anda hedef konumlarına taşımak olacaktır. Bu planda her nesnenin
öncelikle bulundukları konumdan kaldırılarak tepsi üzerine yerleştirilmesi, daha sonra
tepsinin kaldırılarak üzerindeki nesnelerle birlikte hedef konuma taşınması, son olarak
da tepsi üzerindeki nesnelerin tek tek servis edilmesi gerekmektedir. Robotun bir
tabağı kaldırmaya çalışırken ıskaladığını düşünelim.

Robot eyleminde başarısız

olmuştur ancak ortam durumu değişmemiştir. Bu güvenli bir hatadır. Robot yeniden
planlama yaparak bu durumu kotarabilir. Ancak robotun bir şişeyi tepsi üzerinde
taşırken tepsiyi dengeleyememesi sonucu devirdiğini varsayarsak, bu durumda şişe
kırılabilir ya da içindeki sıvı dökülebilir. Bu güvenli bir hata değildir ve robotun böyle
durumlardan kesinlikle kaçınması gerekir.
Her iki hata durumunda da hatanın belirlenmesi ve hata durumu hakkında çıkarım
yapılarak olası nedenlerin çıkarılması gerekir. Sonraki görevlerde robot öğrendiği
bilgileri kullanarak bir daha benzer hataları yapmayacaktır.

4.4 Güvenli Eylem Seçimi
Yürütme ve gözlemleme süreçlerinde eylem hataları analiz edildiği için, eylem
bazlı yeniden planlama yapmak gerekir.

Bu da başarısız olan eylemin neden

başarısız olduğunun belirlenmesi ve aynı sebeple tekrar seçilmesinin önüne
geçilmesiyle mümkündür. Öğrenilen hipotezler hataya sebep olabilecek durumları
en genel haliyle içermektedir. Bu hipotezlerden planlamada yararlanabilmek için
planlayıcının anlayacağı sembolik ifadelerin belirlenmesi gerekmektedir.
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Arama

kontrol bilgisi olarak işlenen hipotezler, aramanın daha güvenli planlar üretecek
şekilde yönlendirilmesi için kullanılır.
Bu tez çalışmasında, eylem yürütme hatalarından öğrenme ile planlamada güvenli
operatör seçimi üzerinde durulmaktadır.

Planlama kontrol bilgisi oluşturulması

aşamasında öğrenilen hipotezlerden yararlanılır. Bu kontrol bilgisine göre planlamada
en güvenli eylem seçilir. Hipotezler üç farklı yöntemle tanım kümesi güncellenerek
planlamaya dahil edilmektedir:

1. Yeni kontrol kurallarının öğrenilmesi,
2. Başarısız olan eylemin önkoşullarının güncellenmesi,
3. Başarısız olan eylemin maliyetinin değiştirilmesi.
4.4.1 Kontrol kuralları
Arama kontrol bilgisini ifade etmek için kontrol kuralları kullanılmaktadır. Bu kurallar,
öğrenilen hipotezlere göre otomatik olarak oluşturulmaktadır. Oluşturulan kurallar
hatanın nedeni ve hatalı eylemi içeren reddedici kurallardır. Aramada kurala uymayan
dalların budanmasını sağlarlar.

Bu sayede hatalı eylemi içeren dallar budanarak

planlamada hatalı eylem seçimi engellenmiş olur.
Yöntem genel olarak robotun nesneler üzerinde uygulayabileceği eylemlerde
kullanılmıştır. Bu durumda eylem hataları nesneler ile ilişkilendirilmektedir. Yürütme
gözlemleme sürecinde hataya sebep olan nesnenin özelliklerine bağlı olarak hipotezler
üretilmektedir. Bu çalışmada oluşturulan kurallar, yürütürken başarısız olan eylemin
hata ile ilişkilendirilen özellikleri ve eylemin etkilerini ifade eder. Kurallar direk
olarak eylem adı ile oluşturulmaz. Eylemi diğer eylemlerden ayırt eden etkilerinden
yararlanılır.

Bu durumda planlayıcı kurala göre hangi nesne için hangi eylemi

seçmemesi gerektiğini belirler.
4.4.2 Eylem önkoşulu güncellemesi
Diğer bir tanım kümesi güncelleme yönteminde eylemlerin önkoşulları göz önüne
alınmıştır.

Planlama aşamasında robotun yürütebileceği her bir eylem sembolik

seviyede bir operatör ile ifade edilir. Bir operatörün planlama esnasında seçilebilmesi
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için mevcut dünya durumunda önkoşullarının sağlanması gerekir. Önkoşul güncelleme
yönteminde yürütme sırasında başarısız olan eylemlerin önkoşulları güncellenerek
aramada aynı koşullarda tekrar seçilmeleri engellenmektedir. Başarısız olan eylemin
önkoşuluna hata nedeni eklenerek aksi durumlarda eylemin seçilmesi sağlanmış olur.
Söz konusu eylemin önkoşullarının sağlanamaması, önceki bir hata durumunun tekrar
oluştuğu anlamına gelir. Bu durumda planlayıcı başarısız olan eylemi tekrar seçmez.
Kontrol kuralları gibi önkoşul güncellemesi yöntemi de arama uzayının küçülmesini
sağlar. Çünkü mevcut bir durumda seçilebilir eylem sayısı önkoşullara bağlı olarak
azaltılmıştır. Planlayıcı daha az sayıdaki bir operatör kümesi üzerinden seçim yapar.
4.4.3 Eylem maliyeti değiştirme
Yürütme hatalarından sonra planlama tanım kümesini güncellemek için kullanılan
üçüncü yöntem başarısız olan eylemlerin maliyetlerinin artırılarak seçilme olasılıklarının azaltılmasıdır. Bu yöntem diğerlerinden farklı çalışmaktadır çünkü arama
uzayını küçültecek herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Planlamada uygulanabilir
bir eylem kümesinden eylem seçmek için A* arama yöntemi kullanılmaktadır. Bu
durumda planlayıcı en düşük maliyetli planları üretmektedir. Hata durumlarına göre
artan maliyet bir eylemin seçilmesi ihtimali düşmektedir. Bu yöntem ile önceki
iki yöntemden farklı olarak hatalı eylemlerin yeni planlama görevlerinde tamamen
seçimini engellememekle birlikte olasılıksal bir yaklaşım uygulanmaktadır.
4.4.4 Örnek problem
Kullanılan yöntemler nesne taşıma problemi üzerinden anlatılmaktadır.

Problem

ortamda bulunan iki nesnenin bulundukları konumdan hedef konuma taşınmasıdır.
Planlama probleminin tanımı Çizelge

4.1’de görülmektedir.

Problemde kul-

lanılan konumların koordinatları a={1,1}, b={2,0}, c={3,4}, d={0,2} ve
nesne özellikleri {tip(o1 ) = kutu, boyut(o1 ) = büyük}, {tip(o2 ) =
kutu, boyut(o2 ) = küçük} olarak tanımlanmıştır.
Verilen problem için TLPlan planlayıcısı ile kontrol bilgisi olmadan oluşturulan
arama ağacı Şekil 4.2’de verilmiştir. Planlayıcı başlangıç durumundan başlayarak,
her durumda önkoşulları sağlanan operatörleri mevcut duruma uygular. Uygulanan
operatörlerin etkileri yeni bir duruma geçmeyi sağlar.
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Ağaç bu şekilde hedef

Çizelge 4.1: Nesne taşıma problemi tanımı.
Başlangıç Durumu
konum(robot, a)
konum(o1 , b)
konum(o2 , c)
kolboş

Hedef Durumu
konum(o1 , d)
konum(o2 , d)
kolboş

Operatörler
Git(konum)
Git(nesne)
Tut(nesne)
Bırak(nesne)
Sürükle(nesne, konum)

duruma varana kadar düğümler açılarak büyütülür. Arama ağacı mevcut durumda
uygulanabilecek operatör sayısına bağlı olarak genişler. Şekil 4.2’de görüldüğü
gibi başlangıç durumu ağacın ilk düğümüdür.

Ağaçtaki her düğüm bir dünya

durumu modelidir. Ortamdaki ifadeler kontrol edilerek uygulanabilir operatör kümesi
belirlenir. Nesne taşıma örneği için başlangıç durumunda sadece Git(konum) ve
Git(nesne) operatörleri uygulanabilmektedir.

Bu şekilde belirlenen her operatör

problemde tanımlı tüm değişkenler ile eşleştirilerek operatör bağlama (operator
binding) işlemi gerçekleştirilir. Buna göre örnekte başlangıç durumunda Git(o1 ),
Git(o2 ) ve Git(d) operatörleri ağaca eklenir. Bu şekilde hedef duruma ulaşana dek
ya da mevcut durumda hiç uygulanabilir operatör kalmayana dek işlem tekrarlanır.
TLPlan planlama ortamında tanımlı bir kontrol bilgisinin olmadığı durumlarda dahi
ağaçtaki tüm düğümleri açmaz. Oluşturulan düğümlerden bazıları hedef durumla
ilgisiz olduğu için elenir.

Örneğin; Şekil

4.2’de w3 dünya durumuna Git(o2 )

operatörünün uygulanmasıyla oluşan w6 yeni durumu, w4 dünya durumuna eşittir.
w4 durumu ise hedef durum ile ilgisiz olduğu için aramada bu düğüm açılmamıştır.
Arama ağacında benzer şekilde 43 düğüm hedef duruma ulaşmada anlamsız oldukları
gerekçesiyle atılmıştır. Ağaçta w49 , w59 ve w74 düğümleri hedef durumu sağladıkları
için, geri kalan w76 ve w78 düğümleri ise mevcut durumda uygulanabilir operatör
bulunmaması nedeniyle aramada açılmamıştır.
Şekil

4.3’te nesne taşıma örneği için oluşturulan ağaç, atılan ve bakılmayan

düğümler olmadan verilmiştir. Bu arama ağacına göre hedef duruma ulaşmak için
oluşturulabilecek olası üç plan aşağıda verilmiştir:

Plan 1: {Git(o1 ), Tut(o1 ), Git(d), Bırak(o1 ), Git(o2 ), Tut(o1 ), Git(d), Bırak(o2 )}
(Maliyet = 6.863436)

39

w36

w52

w76

Git(o1)

(=w36)

w67

w51

(=w25)
Git(o1)

w22

w77

Tut(o2)

w47

w48

w64

w74

(=w64)

w65

(=w23)
Git(o1) Git(d)

Bırak(o2)

w31

(=w30)

w66

Bırak(o2)

w49

w60
(=w29)

w28

Git(d)

w19

(=w5)
Git(o1)

w13

w29

Bırak(o2)

w20

Git(d)

w14

w26

w62

w78

(=w42)
Git(o2)

w72

(=w29)
Git(o2)

w61

w43

w44

w45

w79

Tut(o1)

(=w62)

w73

(=w29)
Bırak(o1)

w63

(=w78)

w80

(=w62)

w81
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w5

w57

w58

(=w20)
Tut(o1)

w40

w69

(=w74)

w75

(=w69)

w70

(=w27)
Git(o2) Git(d)

Bırak(o1)

(=w27)

Git(d)

w39

Tut(o2)

(=w39)

w71

Bırak(o1)

w59

Sürükle(o1,d)

(=w5)

(=w3)

w55

w11

Git(o2)

w10

(=w20)

Tut(o2)

Git(o1)

w56

(=w19)
(=w15)
Git(d) Bırak(o1)
Git(o2) Tut(o1)
Git(o2)

w42

Git(o1)

w27

(=w39)

w54

Git(b)

Git(d)

(=w4)
Git(o1) Bırak(o2)

w21

Bırak(o2)

w15

Sürükle(o2,d)

(=w20)
(=w19)
Git(d)
Tut(o1) Tut(o2) Sürükle Sürükle
(o1,d)
(o2,d)

w41

(=w3)

(=w17)
Git(d) Tut(o2) Sürükle(o2,d) Git(o1) Git(o2)

w30

Tut(o1)

(=w17)

w33

Tut(o1)

w12

Git(o1) Git(d) Tut(o2)

w4

Git(o2)

Şekil 4.2: Nesne taşıma problemi için oluşturulan arama ağacında düğüm analizi.

(=w52)

w68

w46

Git(o1)

Git(o2)

w23

w38

(=w23)

(=w9)

w37

(=w25)
Bırak(o2)

w53

(=w16)
Git(d) Bırak(o2)

w50

Git(o2)

w35

(=w25)

Git(o1)

w34

Git(d)

w25

Bırak(o1)

w32
(=w30)

Bırak(o1) Git(o2)

w9

Tut(o1) Sürükle(o1,d)

w18

w8

Git(d)

(=w3)
Git(o2) Bırak(o1)

w17

(=w16)
Sürükle Sürükle
Tut(o1) Tut(o2)
(o1,d)
(o2,d)

(=w17)

w24

Git(d)

w16

(=w5)
Git(d)

(=w4)

Git(o2)

w7

w6

Git(o2)

w3

Git(o1)

w1

konum(robot,a)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

Git(o1)
0.353553

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş
Tut(o1)
1.0

Git(o2)
1.030777

Bırak(o1)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,c)
konum(o2,c)
kolboş

Tut(o2)
1.0
konum(robot,c)
konum(o1,c)
konum(o2,c)
kolda(o2)

Sürükle(o2,d)
3.605551

konum(robot,d)
konum(o1,c)
konum(o2,d)
kolda(o2)

konum(robot,c)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolda(o2)
Git(d)
0.901388

konum(robot,d)
konum(o1,c)
konum(o2,d)
kolboş
Git(o1)
0.901387
konum(robot,c)
konum(o1,c)
konum(o2,d)
kolboş

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolda(o2)
Bırak(o2)
1.0

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolboş
Git(d)
0.707107

konum(robot,c)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

Tut(o2)
1.0

Git(d)
0.901388

Bırak(o2)
1.0

Git(o2)
0.901388

konum(robot,d)
konum(o1,c)
konum(o2,d)
kolboş

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolda(o2)

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

Git(d)
0.901388

Bırak(o2)
1.0

Git(o1)
1.030776

Bırak(o1)
1.0

konum(robot,c)
konum(o1,c)
konum(o2,c)
kolboş

Sürükle(o2,d)
3.605551

konum(robot,c)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolda(o2)

Git(d)
0.707107
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolda(o1)

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

Tut(o2)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

konum(robot,c)
konum(o1,c)
konum(o2,c)
kolda(o1)

Git(d)
0.901388

konum(robot,c)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş
Sürükle(o1,d)
2.828428

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolda(o1)

Git(d)
0.353553

Git(o2)
0.901388

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolboş
Sürükle(o2,d)
3.605551

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş
TOPLAM MALİYET:
7.567599

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolda(o2)

Tut(o1)
1.0
konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolda(o1)
Git(d)
0.707107
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolda(o1)
Bırak(o1)
1.0
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolboş

Bırak(o2)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş
Sürükle(o1,d)
2.828427

Git(o1)
0.707106

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolboş

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş

Tut(o1)
1.0
konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolda(o1)
Git(d)
0.707107

Sürükle(o1,d)
2.828428
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş
TOPLAM MALİYET:
7.33831

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolda(o1)

Git(o2)
0.707107

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

TOPLAM MALİYET:
6.863436

Şekil 4.3: Nesne taşıma problemi için ileri arama yöntemi ile oluşturulan arama ağacı.

Plan 2: {Git(o1 ), Tut(o1 ), Git(d), Bırak(o1 ), Git(o2 ), Sürükle(o2 , d)}
(Maliyet = 7.567599)
Plan 3: {Git(o2 ), Tut(o2 ), Git(d), Bırak(o2 ), Git(o1 ), Sürükle(o1 , d)}
(Maliyet = 7.338310)

Oluşturulan ağaç, arama stratejisine (DFS, DBFS, BFS ve BS yöntemlerinden biri)
bağlı olarak değişiklik gösterir.

Buna bağlı olarak oluşturulan plan da değişir.

Planlayıcının en az maliyetli planı üretmesi için en iyi öncelikli arama (BFS) yöntemi
kullanılmıştır. Buna göre verilen örnek problem için Şekil 4.3’te en az maliyete
sahip olan Plan 1 seçilir. Sistemin bir sonraki aşaması olan yürütme sürecinde,
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plandaki her eylem sırasıyla gerçeklenir. Yürütmede Tut eyleminin o1 nesnesi için
başarısız olduğunu varsayalım. Ortamda yapılan deneylerden sonra ortam durumu
incelendiğinde yürütme gözlemleme işlemleri sonrası aşağıdaki hipotezin öğrenildiği
görülür:
boyut(büyük) ∧ tip(kutu) ⇒ TutBaşarısız %75

%75 ağırlık değerine sahip olan hipotez, robotun büyük kutuları tutmada başarısız
olduğunu söylemektedir. Hipoteze bağlı olarak aşağıdaki kontrol kuralı üretilir:
2(∀[o : nesne(o)](tip(o, kutu)) ∧ (boyut(o,

büyük)) ∧ ∀[r : robot(r)]

=⇒

(¬kolda(o)))
Kural, başarısız olan Tut eyleminin etkisinin bir sonraki dünya durumunda oluşmaması
gerektiğini söylemektedir.

Buna bağlı olarak kuralda belirtilen dünya durumuna

geçmeyi sağlayan eylemler seçilmez. Arama ağacında kontrol kuralını doğrulayan
dallar budanır ve planlayıcı güvenli olmayan eylemlerin engellendiği bir durum
uzayında arama yapmak için yönlendirilmiş olur.

Kontrol kuralı, hatalı olan

Tut eyleminin etkilerinin belirtilen özellikte nesneler için bir sonraki durumda
oluşmayacağını söyler. Bu da ağaçta bu eyleme ilişkin dalların budanmasını sağlar.
Şekil 4.4’te nesne taşıma problemi için oluşturulan arama ağacında kontrol kuralına
göre budanan düğümler kırmızı renkte gösterilmektedir. Buna göre ağaçta Tut(o1 )
operatörünün bulunduğu her dalın bir önceki düğümle olan bağı kesilir. Örnekte
kontrol kuralı ile arama uzayı büyük oranda küçülmüştür.

Arama ağacına göre

oluşturulan planlar aşağıdaki gibidir:
Plan 1: {Git(o1 ), Sürükle(o1 , d), Git(o2 ), Tut(o1 ), Git(d), Bırak(o2 )}
(Maliyet = 6.884756)
Plan 2: {Git(o1 ), Sürükle(o1 , d), Git(o2 ), Sürükle(o2 , d)}
(Maliyet = 7.688921)
Plan 3: {Git(o2 ), Tut(o2 ), Git(d), Bırak(o2 ), Git(o1 ), Sürükle(o1 , d)}
(Maliyet = 7.338310)
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konum(robot,a)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

Git(o1)
0.353553

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş
Tut(o1)
1.0

konum(robot,c)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

Sürükle(o1,d)
2.828428

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolda(o1)
Git(o2)
0.901388

Git(d)
0.901388
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

Tut(o2)
1.0
konum(robot,c)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolda(o2)
Git(d)
0.901388
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolda(o2)

Sürükle(o2,d)
3.605551

konum(robot,c)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolda(o2)

Tut(o1)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş

Git(o1)
1.030776

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolda(o1)

Git(d)
0.901388

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolda(o2)

Sürükle(o2,d)
3.605552

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolda(o2)

Bırak(o2)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş
TOPLAM MALİYET:
7.688921

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

Tut(o2)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

konum(robot,c)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

Git(d)
0.353553

Git(o2)
0.901388

Bırak(o2)
1.0

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolboş
Git(d)
0.707107
konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolboş

Tut(o1)
1.0
konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolda(o1)

Bırak(o2)
1.0
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş
Sürükle(o1,d)
2.828427
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolboş
Git(o2)
0.707107

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolboş

Git(o1)
0.707106

Tut(o1)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolda(o1)

TOPLAM MALİYET:
6.884756

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş
Tut(o1)
1.0
konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolda(o1)

Sürükle(o1,d)
2.828428
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş
TOPLAM MALİYET:
7.33831

Şekil 4.4: Nesne taşıma probleminde arama ağacının kontrol kuralına göre budanması.
Ortam deneylerinden öğrenilen hipoteze göre oluşturulan kontrol kuralı ile planlayıcı
en düşük maliyetli Plan 1’i üretir. Böylece yürütmede başarısız olma ihtimali bulunan
Tut(o1 ) operatörünün yer almadığı güvenli bir plan üretilir.
Hipoteze göre önkoşul güncellemesi yönteminde başarısız olan nesneler için tanımlı
yüklemler oluşturulur. Önkoşulda da bu yüklemleri sağlayıp sağlamadığı kontrol
edilir. Eğer eylemin önkoşulu sağlanıyorsa, bu eylem bu nesne için daha önce yürütme
zamanında başarısız olmamıştır. Önkoşullar belirli nesneler için güvenli olmayan
eylemlerin aramada uygulanabilir olmasını ve seçilmesini engeller. Aşağıda öğrenilen
hipotez için oluşturulan önkoşul verilmiştir:
(def-defined-predicate (tutBaşarısız ?o)
(and
(= (tip ?o) kutu)
(= (boyut ?o) büyük)
)
)
(def-adl-operator (tut ?r ?o)
(pre
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(and
(not (tutBaşarısız ?o))
(kolboş ?r)
(....)
)
)
(del (...))
(add (...))
)

Şekil 4.5’te bu yönteme göre planlayıcının oluşturduğu arama ağacı görülmektedir.
Önkoşul güncellemesi ile yapılan aramada, kontrol kuralı yöntemi ile aynı planlar
oluşturulur.

Dolayısıyla üretilen plan da aynıdır.

Öğrenilen hipoteze göre

Tut operatörünün önkoşulu güncellenmiş ve aramada o1 nesnesi için seçilmesi
engellenmiştir.
konum(robot,a)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

Git(o1)
0.353553

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

konum(robot,c)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

Sürükle(o1,d)
2.828428

Tut(o2)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

Git(d)
0.901388
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

Tut(o2)
1.0

Git(o1)
1.030776

konum(robot,c)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolda(o2)
Git(d)
0.901388
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolda(o2)
Bırak(o2)
1.0
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş

TOPLAM MALİYET:
7.68892

Bırak(o2)
1.0

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolboş
Git(d)
0.707107

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolboş

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolda(o2)

Bırak(o2)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş

Sürükle(o2,d)
3.605551

Git(d)
0.901388

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolda(o2)
Sürükle(o2,d)
3.605551

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

konum(robot,c)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolda(o2)

Git(o2)
0.901387
konum(robot,c)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

Git(d)
0.353553

Git(o2)
0.901388

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş
Sürükle(o1,d)
2.828427

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolboş
Git(d)
0.707107
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolda(o1)

TOPLAM MALİYET:
6.984756

Git(o1)
0.707106
konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş
Sürükle(o1,d)
2.828428
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş
TOPLAM MALİYET:
7.33831

Şekil 4.5: Nesne taşıma probleminde önkoşullara göre oluşturulan arama ağacı.
Başarısız eylemlerin maliyet güncellemesi ise aşağıda verilen Formül 4.1’e bağlı
olarak gerçekleştirilir.

Burada eylem maliyetine k katsayı ve w ağırlık artışı

uygulanır. Katsayı, planlama problemine özel olarak belirlenen bir sayıdır. Örneğin
nesne taşıma görevi için ortam alanı katsayı değeri olarak kullanılmıştır. Çünkü
44

robotun gidebileceği en uzak mesafe ortamın alanına bağlıdır. Bu örnekte katsayı
10x10 koordinat alanı kullanıldığı için 100 olarak belirlenmiştir. Bu değer, hatalı
operatörü verilen problem için en yüksek maliyetli operatör haline getirmek amacıyla
kullanılmaktadır. Ağırlık değeri ise sistemi olasılıksal yaklaşıma benzetmek amacıyla
hipotezlerin ağırlık bilgisi olarak alınmıştır. Öğrenme yöntemi, hipotezlerin örnek
kümesinde bulunma değerlerine karşılık gelen ağırlık bilgisini de verir. Bu değer,
operatörlerin başarım olasılık değeri olarak maliyet güncellemesinde kullanılmaktadır.

maliyet 0 = maliyet + w ∗ k

(4.1)

Şekil 4.6’da nesne taşıma problemi için üretilen arama ağacının maliyet analizi
görülmektedir. Eylemin maliyeti yukarıdaki formüle göre artırılarak, eylemin oldukça
yüksek bir maliyetle aramada seçilmesinin önüne geçilmektedir. Şekil 4.6’da Tut(o1 )
eylemini içeren planlar diğerlerine göre oldukça yüksek maliyete sahiptir. Diğer
eylemlerin maliyeti eylem sürelerine göre belirlenmiştir. Bir a eylemi için maliyet
dur(a) = cost(a) olarak hesaplanmaktadır. Planlamada bir eylemin yürütme süresi
eylemin maliyetini belirler. Örneğin robotun a konumundan c konumuna gitmesinin
maliyeti (1,1) koordinati ile (3,4) koordinatı arasındaki mesafenin robotun hızına
oranı olarak hesaplanmıştır. Aramada A* arama yöntemi kullanılmaktadır. Dolayısıyla
planlayıcı her durumda en düşük maliyetli planı seçecektir. Maliyet güncellemesi ile
oluşturulan ağaçta, diğer iki yöntemde oluşturulan planlar yer almaktadır. Yine en
düşük maliyete sahip Plan 1 üretilir. Böylece yürütmede başarısız olabilecek Tut(o1 )
eylemi planda yer almamış olur.
Verilen nesne taşıma probleminin çözümünde üç farklı yöntem uygulanmıştır. Bu
yöntemlerden ilki ortam deneylerinden öğrenilen hipotezlere göre arama kontrol
kurallarının oluşturulmasıdır.

Bu yöntem ile arama ağacında hata durumu

oluşturabilecek operatörlerin bulunduğu dallar budanır.

Diğer bir yöntem hatalı

operatör-nesne çiftleri için operatörlerin önkoşullarının güncellenmesidir. Bu yöntem
mevcut durumda hatalı operatörün önkoşullarının sağlanmasına, dolayısıyla aramada
seçilmesine engel olur. Son yöntem ise hata durumları için operatörlerin maliyetlerinin
güncellenmesidir. Hata durumlarına göre operatörlerin maliyetleri artırılarak, aramada
seçilme ihtimalleri en aza indirilir.
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konum(robot,a)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

Git(o1)
0.353553

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş
Tut(o1)
76.0

konum(robot,c)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

Sürükle(o1,d)
2.828428

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolda(o1)
Git(o2)
0.901388

Git(d)
0.901388
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

Tut(o2)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

Tut(o2)
1.0
konum(robot,c)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolda(o2)
Git(d)
0.901388
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolda(o2)

Git(o1)
1.030776

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolda(o1)

Sürükle(o2,d)
3.605551
konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş
Git(d)
0.901388

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolda(o2)

Sürükle(o2,d)
3.605552

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolda(o2)

Bırak(o2)
1.0

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş
TOPLAM MALİYET:
7.688921

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolboş

konum(robot,c)
konum(o1,b)
konum(o2,c)
kolda(o2)

Tut(o1)
76.0

konum(robot,c)
konum(o1,d)
konum(o2,c)
kolboş

Git(d)
0.353553

Git(o2)
0.901388

Bırak(o2)
1.0

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolboş
Git(d)
0.707107
konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolboş

Tut(o1)
76.0

Sürükle(o1,d)
2.828427

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,b)
kolda(o1)

Bırak(o2)
1.0

Git(o2)
0.707107

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş

konum(robot,d)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolboş

Git(o1)
0.707106

konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolboş
Tut(o1)
76.0
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,b)
kolda(o1)

konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolboş
Tut(o1)
76.0
konum(robot,b)
konum(o1,b)
konum(o2,d)
kolda(o1)

TOPLAM MALİYET:
6.984756

Sürükle(o1,d)
2.828428
konum(robot,d)
konum(o1,d)
konum(o2,d)
kolboş
TOPLAM MALİYET:
7.33831

Şekil 4.6: Nesne taşıma problemi için maliyet analizi.
İki nesne için nesne taşıma problemi, üç yöntem kullanılarak çözülmüş ve sonuçlar
Çizelge 4.2’de verilmiştir. Çizelge aramada kontrol bilgisi kullanımının planlamaya
etkilerini göstermektedir. Yöntemlerin planlama çıktıları incelendiği zaman, kontrol
bilgisinin arama uzayını küçülttüğü görülmektedir. Çünkü hataya sebep olabilecek
operatörün bulunduğu düğümler atılmakta, dolayısıyla aramada açılan düğüm sayısı
azalmaktadır. Yine oluşturulan planların maliyetleri göz önüne alınırsa, kontrol bilgisi
ile üretilen planların daha maliyetli olduğu görülmektedir. Ancak çalışmanın amacı
güvenli plan üretimi olduğu için, üretilen planların maliyet artışı göze alınan bir
durumdur.
Bu problem için yöntemler başarıyla güvenli planlar üretmektedir. Ancak kontrol
kurallarının kullanılması ve eylem önkoşullarının güncellenmesi yöntemleri, ağaçta
başarısız olan eylemin bulunduğu dallara erişimi tamamen engellediği için ortamda
hedefe ulaşmak için alternatif bir eylem yoksa plan üretilmez. Başarısız eylemler için
maliyet güncellemesi yönteminde ise, tüm eylemlere her zaman erişim vardır, sadece
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Kontrol Bilgisi Olmadan
Kontrol Kuralı Kullanma
Önkoşul Güncelleme
Maliyet Güncelleme

Yöntem

Üretilen
Düğüm
81
51
45
51

Gezilen
Düğüm
32
19
19
19
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Budanan
Düğüm
0
4
0
0

Atılan
Düğüm
43
23
22
23

Plan
Maliyeti
6.863436
6.984756
6.984756
6.984756

Çizelge 4.2: Nesne taşıma problemi için yöntemlere göre planlama sonuçları.
Planlama
Süresi (sn)
0.010
0.010
0.000
0.000

başarısız olan nesne maliyeti probleme özgü belirlenen formüle göre artırılarak
planlamada seçilme ihtimali azaltılır.
Ortamda yürütme deneylerinden elde edilen verilere göre, robotun büyük boyutlu
nesneleri sürükleyemediğini varsayalım.

Buna göre aşağıdaki yeni hipotez

oluşturulmaktadır:
boyut(büyük) ⇒ SürükleBaşarısız %80

Öğrenilen hipotezlere göre, robotun büyük boyutlu nesneleri bulundukları başlangıç
konumundan hedef konumuna taşımak için seçebileceği herhangi bir eylem
kalmamıştır.

Böyle durumlarda önkoşul güncelleme ve kontrol kuralı üretme

yöntemleri geçerli bir plan üretmede başarısız olmaktadır.

4.5 Önerilen Çözüm
Yürütülen deneylerin analizine göre önkoşul güncellemesi arama uzayını küçülterek
oldukça hızlı plan üretmektedir.

Ancak alternatif eylem yokluğunda, mevcut

eylemlerle plan üretebilmek sadece maliyet güncellemesi yöntemi ile mümkündür.
Tezde önerilen sistemde her iki yöntemin belirli durumlarda kullanılmasını sağlayan
melez bir çözüm sunulmaktadır. Ortamda iki farklı hata durumu tanımlanmıştır.
Güvenli hatalar, robotun kaçınması gereken ancak yeniden planlama ile kotarabileceği
hata durumlarını, güvenli olmayan hatalar ise kesinlikle kaçınması gereken hata
durumlarını tanımlar. Önerilen çözümde güvenli olmayan hata durumları için önkoşul
güncellemesi, güvenli hata durumları için ise maliyet güncellemesi yöntemlerinin
kullanımı sağlanmıştır.

Başarısız eylemlerin önkoşulları güncellenerek, güvenli

olmayan hata durumlarından tamamen kaçınılır. Bu hem planlamada güvenliği, hem
de planlama süresinin kısalmasını sağlar. Güvenli olmayan hata durumları için önkoşul
güncellemesi yönteminin kullanılmasının nedeni, bu yöntemin kontrol kuralı kullanımı
yöntemine göre daha hızlı çözüm üretmesidir. Güvenli hata durumları için başarısız
olan eylemin maliyeti artırılarak varsa başka eylemlerin seçilmesi, yoksa yüksek
maliyetli de olsa probleme bir çözüm üretilmesi sağlanır. Önerilen çözüm Algoritma
4’te verilmektedir.
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Algoritma 4 Öğrenme Güdümlü Planlama (∆, H)
Girdi: planlama domeni ∆, hipotez kümesi H
Çıktı: güncellenmiş domen ∆0
Değişkenler: operatör o, bağlam C hipotezde tanımlı öncüller
for each h ∈ H do
o = h.operatorGetir()
C = h.baglamGetir()
if basarili(o) then
devam et
else if güvenli-olmayan-hata(o) then
onkosulGuncelle(o,C)
else if güvenli-hata(o) then
w = h.agirlikGetir()
cost 0 = o.maliyetGetir() + w * k
maliyetGuncelle(o, C, cost 0 )
end if
end for
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5. DENEYLER

Yürütme deneyleri gerçek ortamda bir gezgin robot ile farklı tipte ve özellikte
nesnelerden oluşan nesne taşıma problemi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Deney

ortamında Şekil 5.1’de gösterilen tutucu, sonar sensörler ve Kinect sensör taşıyan bir
Pioneer 3DX gezgin robotu ile robotun etkileştiği nesneler kullanılmıştır. Bu nesneler
dört farklı kategoriden oluşmaktadır: dikdörtgen prizma, silindirik kutu, plastik lobut
ve top. Nesneler robotun tutucusu ile kavrayabileceği ve taşıyabileceği boyutlarda,
özellikleri bilinen nesnelerdir.

Şekil 5.1: Deney ortamında kullanılan (a) Pioneer 3DX gezgin robotu ve (b) nesneler.
Robot kamerası ile ortamdan edindiği renk ve derinlik bilgilerinden oluşan
görüntü bilgisini yorumlamakta ve bilinen nesnelerin konumlarını şablon eşleştirme
yöntemleri ile belirlemektedir. Ortamdaki nesnelerin tanınması ve ortam durumunun
yorumlanması için LINE-MOD [39] kullanılmaktadır.

Bu yöntem aslında yerel

tanımlayıcıların görüntü ve model arasında eşleştirmede kullanılamadığı dokusuz
nesneler için önerilmiştir.

Bu durumun üstesinden gelmek için LINE-MOD

yönteminde çoklu model şablon eşleştirme yaklaşımı kullanılmaktadır. Yöntem bir
nesnenin tanınmasında, nesnenin şeklini modellemek için yüzey normallerini ve farklı
renkte nesneleri ayırt etmek için de renk geçişlerini dikkate alır.
Hipotezlerin oluşturulması için kullanılan yürütme deneyleri bu ortamda gerçekleştirilmiştir. Öğrenmeden planlamaya geçmek için kullanılan yöntemler ise benzetim
ortamı deneyleri ile analiz edilmiştir. Nesne taşıma probleminde ortamda tanımlı olan
Git, Tut, Bırak ve Sürükle operatörleri Çizelge 5.1’de ayrıntılı olarak verilmektedir.
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Planlama probleminde ortamda bulunan nesneler özellikleriyle birlikte Çizelge 5.2’de
gösterilmektedir.
Çizelge 5.1: Nesne taşıma probleminde tanımlanan operatörler.
Operatör
Git
Tut
Birak
Surukle

Parametreler
robot, k : konum
robot, nesne
robot, nesne
robot, nesne, k : konum

Önkoşullar
konum(robot) 6= k
konum(robot) = konum(nesne) ∧ kolbos
kolda(nesne)
konum(robot) = konum(nesne) ∧ kolbos

Etkiler
konum(robot, k)
kolda(nesne)
kolbos
konum(nesne, k)

Çizelge 5.2: Nesne taşıma probleminde ortamda tanımlı olan nesneler.
Nesne
nesne1
nesne2
nesne3
nesne4
nesne5

Tip
prizma
kutu
kutu
lobut
top

Renk
yesil
yesil
kirmizi
turuncu
mor

Malzeme
kagit
kagit
kagit
plastik
plastik

Şekil
dikdortgen
silindir
silindir
kure

Problemin çözümünde planlayıcı her nesnenin bulunduğu konumdan hedef konumuna
taşınması için geçerli bir plan üretir. Plan yürütme gözlemleme süreçlerinden sonra
öğrenilen hipotezler aşağıda verilmiştir:
Renk(yesil) ⇒ TutBasarili Agirlik : 0.80
Tip(kutu) ∧ Sekil(prizma) ∧ Malzeme(kagit) ⇒ TutBasarili Agirlik : 0.90
Tip(kutu) ∧ Renk(kirmizi) ⇒ TutGuvenliOlmayanHata Agirlik : 0.80
Tip(lobut) ∧ Renk(turuncu) ⇒ TutGuvenliHata Agirlik : 0.75
Tip(top) ∧ Renk(mor) ∧ Malzeme(plastik) ⇒ SurukleGuvenliHata Agirlik :
0.95

Hipotezler gözlem örneklerini kapsayacak şekilde ağırlık değerleriyle birlikte üretilir.
Buna göre robot yeşil nesneleri %80 başarımla, kağıt prizma kutuları %90 başarımla
tutabilmektedir. Kırmızı kutuları tutarken %80 olasılıkla güveli olmayan hata, turuncu
lobutları tutarken %75 olasılıkla güvenli hata ve plastik mor topları sürüklerken %95
ihtimalle güvenli hata durumları oluşmaktadır.
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Eylem yürütme hatalarından elde edilen hipotezler kullanılarak planlama tanım
kümesi güncellenir. Planlayıcı kontrol bilgisi ile yönlendirilerek sonraki planlama
görevlerinde deneyimlerden yararlanılarak daha güvenli planlar oluşturulur. Planlama
tanım kümesi üç farklı yöntem ile otomatik olarak güncellenmektedir.

Bunlar:

(i) yeni kontrol kurallarının oluşturulması, (ii) yürütmede başarısız olan eylemlerin
önkoşullarının güncellenmesi, (iii) yürütmede başarısız olan eylemlerin maliyetlerinin
analiz edilmesi yöntemleridir.
Kontrol kuralları, başarısız olan eylemin etkilerinin bir sonraki dünya durumunda
oluşmaması gerektiğini planlayıcı dilinde belirten mantıksal ifadelerdir. Kuralda,
hipotezde belirtilen hatanın nedeni olarak belirlenmiş nitelikler ve başarısız olan
eylemin ayırıcı etkileri kullanılır. Örneğin Tut eylemi için ortamda meydana gelen
ayırıcı etki robotun tutucusu ile nesneyi kavramış olmasıdır. Kural bu etkinin ortamda
belirtilen nitelikteki nesneler için oluşmamasını sağlar. Yukarıdaki hipotez kümesi
kullanılarak oluşturulan kontrol kuralı aşağıda verilmiştir. Kural, kırmızı renkli kutu
tipindeki ve turuncu renkli lobut tipindeki nesneler için bir sonraki dünya durumunda
nesnenin robot kolunda olmaması ve mor renkli top tipindeki plastik nesneler için
robotun nesneyi sürüklememesi gerektiğini söylemektedir:
2((∀[o : nesne(o)](tip(o, kutu)) ∧ (renk(o, kirmizi)) ∧ ∀[r : robot(r)]

=⇒

(¬kolda(r, o))) ∧ (∀[o : nesne(o)](tip(o, lobut)) ∧ (renk(o,turuncu)) ∧ ∀[r :
robot(r)] =⇒

(¬kolda(r, o))) ∧ (∀[o : nesne(o)](tip(o,top)) ∧ (renk(o, mor)) ∧

(malzeme(o, plastik)) ∧ ∀[r : robot(r)] =⇒

(¬surukle(r, o))))

Yürütmede başarısız olan eylemler için önkoşul ve maliyet güncellemesi için tanımlı
yüklemler (defined predicates) oluşturulur. Bu yüklemler başarısız olan nesnelerin
niteliklerini ifade etmektedir. Nesne taşıma problemi için örnek bir yüklem aşağıdaki
gibidir:
def-defined-predicate (TutBasarisiz ?nesne)
(or
(and (= (tip ?nesne) kutu) (= (renk ?nesne) kirmizi))
(and (= (tip ?nesne) lobut) (= (renk ?nesne) turuncu))
)
)

Oluşturulan TutBasarisiz yüklemi ile Tut operatörünün önkoşulları aşağıdaki şekilde
güncellenir:
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(def-adl-operator (Tut ?r ?o ?maliyet)
(pre
(and
(not (TutBasarisiz ?o))
(kolbos ?r)
(= konum(?r) konum(?o))
)
)
(del (kolbos ?r))
(add (kolda(?r ?o)))
(cost ?maliyet)
)

Oluşturulan TutBasarisiz yüklemi kullanılarak Tut operatörünün maliyet güncellemesi
aşağıda gösterilen şekilde yapılmaktadır:
(def-defined-function (TutMaliyet ?r ?maliyet)
(if-then-else
(TutBasarisiz ?o)
(:= TutMaliyet (+ ?maliyet (* Faktör Agirlik)))
(:= TutMaliyet ?maliyet)
)
)
(def-adl-operator (Tut ?r ?o ?maliyet)
(pre (...))
(del (...))
(add (...)))
(cost (TutMaliyet ?o ?maliyet)))
)

Verilen nesne taşıma problemi için üç yöntemin planlama sonuçları Çizelge
5.3’te verilmiştir.

Aramada oluşturulan düğüm sayısı kontrol kuralı ve maliyet

güncellemesi yöntemleri için aynıyken, önkoşul güncellemesi yöntemi için daha
azdır.

Ancak gezilen düğüm sayıları üç yöntem için de aynıdır.

Planlamada

gezilen düğüm sayılarının aynı olmasına rağmen yöntemlerin planlama sürelerinin
farklılık göstermesi, ağacın oluşturulması ve düğümlerin kurala göre kontrol edilmesi
süreçlerine bağlıdır.
Çizelge 5.3: Nesne taşıma problemi için yöntemlerin sonuçları.
Yöntem
Kontrol Kuralı Kullanma
Önkoşul Güncelleme
Maliyet Güncelleme

Üretilen
Düğüm
841
557
841

Gezilen
Düğüm
156
156
156
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Plan
Maliyeti
34.026711
34.026711
34.026711

Planlama
Süresi (sn)
0.160
0.060
0.080

Nesne taşıma problemi için yürütme deneyleri sonucu öğrenilen hipotezler, yeni
gözlemler geldikçe güncellenmektedir. Her yeni öğrenilen hipotez, robotun bilgi
tabanına eklenir ve buna bağlı olarak oluşturulan kontrol bilgisi ile tanım kümesi
tekrar güncellenir. Bu da robotun artımlı bir yöntemle yaşam boyu öğrenmesine
olanak sağlar. Önceki hipotezlerde robotun kırmızı kutuları tutarken güvenli olmayan
hataların oluştuğunu, turuncu lobutlar için tutma eyleminin güveli hata durumuna yol
açtığını belirtmiştik. Bu durumda her iki nesne için sürükleme alternatif eylemi mevcut
olduğunda yöntemler geçerli bir plan üretebilmekteydi. Şimdi yürütme gözlemlerine
dayanarak hipotez kümesine aşağıdaki yeni hipotezin eklendiğini varsayalım:
Tip(lobut) ∧ Renk(turuncu) ⇒ SurukleGuvenliOlmayanHata 0.70

Bu durumda turuncu lobutları hedef konuma taşımak için alternatif bir eylem
bulunmamaktadır. İlk iki yöntem, yeni eklenen hipotez ile birlikte problem için
geçerli bir plan üretemez. Maliyet güncelleme yöntemi ise mevcut eylemlerden en
düşük maliyetli planı sağlayan eylemi seçer. Yani ortamda alternatif bir eylem yoksa,
tanımlı eylemlerden birini yüksek maliyetini de göz önüne alarak seçer. Sürükle
eylemi turuncu lobut nesnesi için güvenli hata durumuna yol açar. Güvenli hatanın
tanımında belirtildiği gibi bu hata kotarılabilmektedir. Bu durumda turuncu lobut
için Sürükle eyleminin seçilmesi, planlama ölçütü olan güvenliği tehlikeye atmadan
probleme çözüm üretilmesini sağlar. Çizelge 5.4’te yeni eklenen hipotez sonrası
yapılan planlamada üç yöntemin sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre, kontrol
kuralı kullanımı ve önkoşul güncellemesi yöntemleri ortamda turuncu lobut için
alternatif bir eylemin kalmaması sebebiyle plan üretememiştir. Maliyet güncelleme
yöntemi ise önceki yürütmelerde bu nesne için güvenli hata oluşmasını sağlayan
Tut eylemini seçerek mevcut en düşük maliyetli ve güvenli planı oluşturur. Çizelge
5.3 ve Çizelge 5.4 incelenirse, maliyet güncelleme yönteminin öğrenmeden önce
34.026711 maliyetli bir plan üretirken, öğrenme sonrası 116.526711 maliyetli
yeni bir plan ürettiği görülmektedir.
Önerilen melez yöntemde, güvenli ve güvensiz hata durumları için farklı yöntemler
uygulanır. Daha önceki plan yürütme deneyimlerinde güvensiz hata durumlarına yol
açan operatörlerin planlamada seçilmesini engellemek için bu operatörlerin önkoşulları
güncellenir. Yürütme deneyimlerine göre güvenli hata durumu oluşturan operatörler
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Çizelge 5.4: Alternatif eylem olmadığı durumda yöntemlerin sonuçları.
Yöntem
Kontrol Kuralı Kullanma
Önkoşul Güncelleme
Maliyet Güncelleme

Üretilen
Düğüm
408
272
841

Gezilen
Düğüm
73
73
164

Plan
Maliyeti
Plan yok
Plan yok
116.526711

Planlama
Süresi (sn)
0.090
0.030
0.080

için de, o operatörün planlamada seçilme ihtimalini azaltmak amacıyla maliyet
güncellemesi yapılır.

Planlama tanım kümesinde her iki hata durumu için ayrı

yüklemler tanımlanır. Tut operatörü için hata durumu yüklemleri planlama tanım
kümesinde aşağıdaki gibi tanımlanır:
def-defined-predicate (TutGuvenliHata ?nesne)
(and (= (tip ?nesne) lobut) (= (renk ?nesne) turuncu))
)
def-defined-predicate (TutGuvenliOlmayanHata ?nesne)
(and (= (tip ?nesne) kutu) (= (renk ?nesne) kirmizi))
)

Tut operatörü için güvenli hata durumlarında kullanılacak olan maliyet fonksiyonu
planlama aşağıdaki gibi oluşturulur:
(def-defined-function (TutMaliyet ?r ?maliyet)
(if-then-else
(TutGuvenliHata ?o)
(:= TutMaliyet (+ ?maliyet (* Faktör Agirlik)))
(:= TutMaliyet ?maliyet)
)
)

Planlama tanım kümesinde, tanımlı yüklemler ve maliyet fonksiyonu kullanılarak
yapılan Tut operatör tanımı güncellemesi aşağıda verilmiştir:
(def-adl-operator (Tut ?r ?o ?maliyet)
(pre
(and
(not (TutGuvenliOlmayanHata ?o))
(kolbos ?r)
(= konum(?r) konum(?o))
)
)
(del (kolbos ?r))
(add (kolda(?r ?o)))
(cost ?maliyet)
)
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Nesne taşıma problemi için melez yöntemin planlama sonuçları Çizelge

5.5’te

görülmektedir. Bu yöntem, ortamda başarısız olan nesneler için alternatif eylem
olmaması durumlarında çözüm bulabilen maliyet güncellemesi yöntemine göre daha
düşük maliyetli bir plan üretmektedir. Bunun nedeni, güvenli olmayan hata durumları
için önkoşul güncellemesi yönteminin kullanılmasıdır.
Çizelge 5.5: Alternatif eylem olmadığı durumda melez yöntemin sonuçları.
Yöntem

Üretilen
Düğüm

Gezilen
Düğüm

Plan
Maliyeti

Planlama
Süresi (sn)

Melez (Önkoşul ve Maliyet
Güncellemesi)

975

222

109.153497

1.100

Ortamdaki nesne sayısı artışının yöntem sonuçlarına etkileri analiz edilmiştir.
Şekil 5.2’de ortamdaki nesne sayısı artarken oluşturulan arama uzayı büyüklükleri
karşılaştırılmıştır. Ortamdaki tüm nesneler yürütme zamanında başarısız olan nesneler
olarak tanımlanmıştır.

Bu deney için ortamda tanımlı nesneler Çizelge

5.6’da

gösterilmektedir. Hipotezlerde en çok nesnenin tip özelliği yer almaktadır. Bu da
nesne tipinin, bir eylem yürütülürken başarımını etkileyen en önemli özellik olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla ortamdaki her nesnenin tip özelliği tanımlanmıştır. Bunun
yanında ortamdaki bazı nesneler için şekil bilgisi belirtilmemiştir.

Bu da en az

ağırlığa sahip niteliğin şekil bilgisi olduğunu göstermektedir. Şekil 5.2’de yöntemlerin
artan nesne sayısına karşılık aramada ürettiği düğüm sayıları görülmektedir. Şekilde
sırasıyla çizelgedeki ilk nesne, ilk iki nesne, sonraki durumlarda nesne sayısı bir
artırılarak ve son durumda da tüm nesneler için mevcut konumdan hedef konuma
taşıma görevi için yöntemlerin planlama sonuçları gösterilmektedir.

Sonuçlar

incelendiğinde, önkoşul güncelleme yönteminin diğer yöntemlere göre daha az düğüm
oluşturduğu görülmektedir.

Arama ağacı diğer yöntemlere göre daha az sayıda

operatör ile oluşturulmakta, dolayısıyla aramada üretilen düğüm sayısı da daha
az olmaktadır.

Diğer iki yöntemin maliyeti artan nesne sayısına karşılık olarak

üstel şekilde artmaktadır. Önerilen melez yöntemin önkoşul güncellemeye oldukça
yakın sonuç verirken, diğer yöntemlerden daha hızlı plan ürettiği görülmektedir.
Bunun nedeni, güvenli olmayan hata durumları için önkoşul güncelleme yöntemini
kullanmasıdır. Bu yöntemde, hem önkoşul hem de maliyet güncelleme yöntemi
kullanıldığı için yöntemin sonuçları ortamda tanımlı olan nesnelerin özelliklerine göre
bu iki yöntem arasında değişkenlik göstermektedir.
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Çizelge 5.6: Artan nesne sayısı analizi için ortamda tanımlı olan nesneler.
Nesne
nesne1
nesne2
nesne3
nesne4
nesne5
nesne6
nesne7
nesne8

Tip
kutu
lobut
top
kutu
lobut
lobut
lobut
kutu

Renk
kirmizi
turuncu
mor
kirmizi
turuncu
yesil
turuncu
kirmizi

Malzeme
kagit
plastik
plastik
kagit
plastik
plastik
kagit

Şekil
prizma

prizma

prizma

4

9

x 10

üretilen dügüm sayisi

8

7

6

5

4

3

maliyet güncelleme
önkosul güncelleme
kontrol kurali
melez yöntem

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nesne sayisi

Şekil 5.2: Yöntemlerin artan nesne sayısına göre arama uzayları.
Şekil 5.3’te nesne taşıma problemi için ortamdaki eylem yürütmede başarısız olmuş
nesne sayısı artarken yöntemlerin planlama süreleri karşılaştırılmıştır. Ortamda yine
Çizelge 5.6’daki nesneler kullanılmıştır. Planlama süresi arama uzayına bağlı olarak
büyümektedir.

Dolayısıyla planlama süresi ile arama uzayı büyüklükleri paralel

sonuçlar vermektedir.
Şekil

5.4’te ortamdaki nesne sayısı değişmezken, başarısız olan nesne sayısı

artırılmıştır.

İlk durumda ortamdaki on nesne yürütme zamanında başarılı olan

nesnelerden oluşurken, sonraki durumlarda başarısız olan nesne sayısı bir artırılarak
ve son durumda da tüm nesnelerde yürütmenin başarısız olduğu durum sınanmıştır.
Deneyin amacı ortamdaki başarısız olan nesne sayısının yöntemlerin sonuçlarına
etkilerini incelemektir. Analiz sonuçlarına göre ortamdaki başarısız nesne sayısının
artması, planlamayı hızlandırmaktadır. Bunun nedeni planlamanın başarısız eylem
yürütme hipotezleri kullanılarak üretilen kontrol bilgisi ile yönlendirilmesidir. Kontrol
bilgisi başarısız olan nesne için planlayıcıyı yönlendirirken, başarılı olan nesneler için
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10

40

planlama süresi (sn)

35

30

25

20

15

maliyet güncelleme
önkosul güncelleme
kontrol kurali
melez yöntem

10

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

nesne sayisi

Şekil 5.3: Yöntemlerin artan nesne sayısına göre planlama süreleri.
ne yapması gerektiğini söylememektedir. Dolayısıyla ortamdaki başarısız olan nesne
sayısının artması, planlamada aramanın hızlanmasını sağlamaktadır.
13

maliyet güncelleme
önkosul güncelleme
kontrol kurali
melez yöntem

planlama süresi (sn)

12

11

10

9

8

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

basarisiz olan nesne sayisi

Şekil 5.4: Yöntemlerin artan başarısız nesne sayısına göre planlama süreleri.
Başka bir planlama problemi olan servis robotu örneği, nesne taşıma problemine oldukça benzerdir.

Ortamda tanımlı olan operatörlere ek olarak

UzerineKoy(nesne1 , nesne2 ) eylemi tanımlanmıştır. Servis robotu için planlama tanım
kümesinde bulunan operatörler Çizelge 5.7’de görülmektedir.
Ortamdaki nesneler de farklıdır.

Bu örnekte robotun masadaki bardak, tabak

gibi nesneleri alarak servis yapması beklenmektedir.
üzerine koyarak taşıyabileceği bir tepsi bulunmaktadır.

Ortamda bir de nesneleri
Planlayıcı ilk durumda

etkin bir plan olan herbir nesnenin tepsi üzerine koyularak taşınması planını üretir.
Yürütme deneyimlerine göre robot şişeyi tepsinin üzerine koyamadığını ve sarı topu
tutamadığını belirler. Oluşturulan hipotezler ile oluşturulan kontrol bilgisi, planlayıcıyı
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Çizelge 5.7: Servis robotu probleminde tanımlanan operatörler.
Operatör
Git
Tut
Birak
Surukle
UzerineKoy

Parametreler
robot,k : konum
robot,nesne
robot,nesne
robot,nesne,
k : konum
robot,nesne1 ,nesne2

Önkoşullar
konum(robot) 6= k
konum(robot) = konum(nesne) ∧ kolbos
kolda(nesne)

Etkiler
konum(robot, k)
kolda(nesne)
kolbos

konum(robot) = konum(nesne) ∧ kolbos

konum(nesne, k)

konum(robot) = konum(nesne1 )
konum(robot) = konum(nesne2 )
kolda(nesne1 ) ∧ uzeribos(nesne2 )

∧
∧

kolbos
∧
uzerinde(nesne1 , nesne2 )

başarısız olan nesnelerin ayrı ayrı taşınması planını üretmesi için yönlendirir. Üretilen
hipotezler kullanılarak planlama tanım kümesi güncellenir.
Şişenin tepsi üzerine yerleştirilirken devrilmesi durumu için yürütme deneylerinden
öğrenilen hipotez aşağıdaki gibidir:
Tip(sise) =⇒ UzerineKoyBasarisiz

Hata durumları için öğrenilen hipoteze göre oluşturulan kontrol kuralı ise aşağıda
verilmiştir:
2(∧(∀[o1 : nesne(o1 )](tip(o1 , sise)) ∧ ∀[o2 : nesne(o2 )](tip(o2 ,tepsi)) =⇒
(¬uzerinde(o1 , o2 ))))
Şişe nesnesi için yürütürken başarısız olan UzerineKoy operatörünün önkoşulları
aşağıdaki şekilde güncellenir:
def-defined-predicate (UzerineKoyBasarisiz ?nesne1 ?nesne2 )
(and
(= (tip ?nesne1 ) sise)
(= (tip ?nesne2 ) tepsi)
)
)

(def-adl-operator (UzerineKoy ?r ?o1 ?o2 ?maliyet)
(pre
(not (UzerineKoyBasarisiz ?o1 ?o2 ))
(...)
)
(del (...))
(add (...)))
(cost ?maliyet)
)
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UzerineKoy operatörünün maliyeti ise aşağıda verildiği gibi güncellenir:
(def-defined-function (UzerineKoyMaliyet ?o1 ?o2 ?maliyet)
(if-then-else
(UzerineKoyBasarisiz ?o1 ?o2 )
(:= UzerineKoyMaliyet (+ ?maliyet (* Faktör Agirlik)))
(:= UzerineKoyMaliyet ?maliyet)
)
)
(def-adl-operator (UzerineKoy ?r ?o1 ?o2 ?maliyet)
(pre (...))
(del (...))
(add (...)))
(cost (UzerineKoyMaliyet ?o1 ?o2 ?maliyet)))
)

Servis robotu problemi için planlama sonuçları kontrol bilgisi ile ve kontrol bilgisi
olmadan incelenmiştir. Çizelge 5.8 kontrol bilgisi kullanılamadan ve melez yöntem
ile yapılan planlama sonuçlarını göstermektedir. Melez yöntem ile oluşturulan planın
öncekine göre daha maliyetli olduğu görülmektedir. Ancak güvenlik ölçütü göz önüne
alındığında yeni oluşturulan planın daha başarılı olduğu görülmektedir. İki durumda
da oluşturulan planlar Şekil 5.5’da görülmektedir.
Öğrenmeden Önce

Öğrenmeden Sonra

(tut nesne1)
(üzerinekoy nesne1)
nesne5)
(tut nesne2)
(üzerinekoy nesne2
nesne5)
(tut nesne3)
(üzerinekoy nesne3
nesne5)
(tut nesne4)
(üzerinekoy nesne4)
(tut nesne5)
(git hedef)
(bırak nesne5)
(tut nesne1)
(bırak nesne1)
(tut nesne2)
(bırak nesne2)
(tut nesne3)
(bırak nesne3)
(tut nesne4)
(bırak nesne4)

(tut nesne1)
(git hedef)
(bırak nesne1)
(git nesne2)
(tut nesne2)
(üzerinekoy nesne2
nesne5)
(tut nesne3)
(üzerinekoy nesne3
nesne5)
(tut nesne5)
(git hedef)
(bırak nesne5)
(tut nesne2)
(bırak nesne2)
(tut nesne3)
(bırak nesne3)
(git nesne4)
(sürükle nesne4 hedef)

nesne1:
nesne2:
nesne3:
nesne4:
nesne5:

uzun, plastik şişe
küçük, mavi kutu
küçük, yeşil kutu
küçük, sarı top
tepsi

güvenli-olmayan hatalar:
Tip(şişe) ˄ Boyut(uzun) ->
üzerinekoyBaşarısız
Tip(top) ˄ Renk(sarı) ->
tutBaşarısız

Şekil 5.5: Servis robotu için plan güncellemesi.
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Çizelge 5.8: Servis robotu için öğrenme öncesi ve sonrası planlama bilgileri.
Öğrenme
Öncesi
Sonrası

Oluşturulan
Düğüm
14332
6345

Açılan
Düğüm
3086
1406
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Planlama
Süresi (sn)
0.560
0.280

Plan
Maliyeti
24.726812
52.360872

6. SONUÇLAR

Bu tez çalışmasında, bilişsel robotlarda görevlerin başarıyla yürütülebilmesi için
bir sistem ve bu sistem içinde deneyimsel öğrenme güdümlü sembolik planlama
için gerekli bileşenler tanıtılmıştır. Önerilen yaklaşım, eylem yürütme hatalarından
öğrenmek için deneyim tabanlı öğrenme yöntemi olan ILP metodu ile hipotezlerin
öğrenilmesi ve bu hipotezlerin sonraki planlarda planlayıcıyı yönlendirmek için
kullanılmasını içermektedir. Görev yürütme; planlama, yürütme, yürütme gözlemleme
ve öğrenme adımlarını içerir.

Öğrenme süreci hem daha verimli yürütme

modelleri elde etmek hem de hata durumları ile değişik şartların ilişkilendirilmesi
için hipotezler üretmek amacıyla kullanılmıştır.

Üretilen hipotezler robotun

önceki başarısız deneyimlerinden faydalanabilmesi için planlama tanım kümesinde
yönlendirici mantıksal ifadeler olarak temsil edilmektedir. Bu da planlamada aramayı
yönlendirmeye olanak sağlar.
Yürütme gözlemleme sürecinde oluşan hata durumları öğrenmede ortamdaki
eylemlerle ilişkilendirilmektedir. Buna göre öğrenilen bir hipotez; gözlenebilen nesne
özellikleri, nesneler arası ilişkiler ve ortamla ilgili olgular gibi bilgileri içermektedir.
Çıkarsama yapılarak hatanın nedeni belirlenebilmektedir. Elde edilen hata durumu,
hatalı eylem ve eylemin etkileştiği nesne bilgileri ile planlamada önceki hatalardan
öğrenen bir yapı oluşturmak mümkün olmaktadır.
Önceki deneyimler planlama tanım kümesine üç farklı yöntem ile entegre edilerek
başarım analizi yapılmıştır. Gerçek dünyada yürütülürken başarısız olan eylemin
önkoşul bilgilerini planlama ortamında güncellemek, o eylemin tekrar seçilmesini
engellerken, aynı şekilde arama ağacında budama işlemi yapan kontrol kurallarına
göre daha hızlı çözüm üretmektedir. Maliyet güncellemesi yöntemi ile başarısız
olan eylemin maliyeti artırılarak eylemin tekrar seçilme olasılığı azaltılabilmektedir.
Bu yöntem diğerlerine göre daha olasılıksal bir yapı sağladığı için alternatif eylem
seçimine imkan tanımaktadır.

Sonuç olarak her iki eylem seçme stratejisinin

avantajlarından yararlanabilmek için önkoşul ve maliyet güncellemesini barındıran
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melez bir yaklaşım önerilmiştir. Yürütmede güvenli ya da güvenli olmayan hata
durumlarına göre farklı yöntemler uygulanır. Ortamı istenmeyen bir duruma geçiren
ciddi hatalar güvenli olmayan hatalar olarak tanımlanmış ve o eylemin tekrar seçilmesi
istenmediğinden hipotezler tanım kümesine önkoşul olarak işlenmiştir. Ancak daha
basit, ortamda hiçbir değişiklik yapmadan hata oluşturan eylemler için maliyet
artırımına gidilmiştir. Böylece planlayıcı ortam durumuna bağlı olarak en güvenli
operatörü seçmek için farklı şekilde yönlendirilmiştir.
Önerilen yöntem robotun nesneler ile etkileşimde olduğu farklı planlama problemleri
için analiz edilmiştir. Deney sonuçları sistemin önceki hatalarından öğrenerek hatalı
durumlardan kaçınmak suretiyle daha güvenli planlar oluşturduğunu göstermektedir.
Mevcut sistemde sadece başarısız durumlar göz önüne alınmaktadır.

İleriki

çalışmalarda başarılı durumların da analizi yapılarak planlayıcının her durumda
güvenli plan üretmesi için yönlendirilmesi ve geliştirilen yöntemin gerçek robot
deneyleriyle başarımının ölçülmesi öngörülmektedir.
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