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 .یدمطرح کن Slackافزار کانال مربوطه در نرم در در صورت وجود هرگونه ابهام،

ند اعلی و ندا تصمیم گرفتند جشنی برای تولد مادربزرگشان ترتیب دهند. کارهایی که قبل از جشن باید انجام شوند عبارت .1

ها یک کارت اعتباری برای پرداخت هزینه خریدها و همچنین یک خرید کیک و کادو و رساندن مادربزرگ به خانه. آناز: 

 اند:ه، اهداف و اعمال به صورت زیر تعریف شدهیماشین جهت رفتن به کادوفروشی و رساندن مادربزرگ دارند. حالت اول

 
 اهداف حالت اولیه

Free(ali) At-home(grandma) 
Free(neda) Have(gift) 

Available(car) Have(cake) 
Available(card)  

 

 
شرطپیش کنش  اثر 

GoToGiftShop(x) 
Free(x) 

Available(car) 
Available(card) 

At-GiftShop(x) 
~Free(x) 

~Available(car) 
~available(card) 

Have(gift) 

GoToBakery(x) 
Free(x) 

Available(car) 
Available(card) 

At-Bakery(x) 
~Free(x) 

~Available(car) 
~Available(card) 

Have(cake) 

LeaveGiftShop(x) 
At-GiftShop(x) 
~Available(car) 

~Available(card) 

Free(x) 
Available(car) 

Available(card) 

LeaveBakery(x) 
At-Bakery(x) 

~Available(car) 
~Available(card) 

Free(x) 
Available(car) 

Available(card) 

Drive(x,y) 
Free(x) 

Available(car) 
Available(car) 

At-home(y) 
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 با توجه به برنامه جزئی زیر که برای مسئله تعریف شده است، به سواالت پاسخ دهید:

 

 

 
 

 اند.( های موجود در برنامه جزئی را مشخص کرده و نشان دهید چگونه به وجود آمدهThreadالف( تهدید )

 شود را نام ببرید.( که در مسئله ایجاد میOpen Goalب( اهداف باز )

 توضیح دهید. ،که در دو قسمت قبل مشخص نمودیدرا ( های ایجاد شده در برنامه، Flaw) پ( نحوه حل کردن شکاف

 ها را مشخص کنید.پس از رفع شکاف PSPت( برنامه نهایی ایجاد شده توسط الگوریتم 

 

ا هها را توسط دو مالقه داخل بشقابتوان آننظر بگیرید که درآن دو ظرف با غذای آش و سوپ داریم که میای را در مسئله .2

 :شودها سوپ و در دیگری آش ریخته شود. مسئله به صورت زیر مدل میریخت. سه بشقاب وجود دارند، باید در دوتای آن

 

S0 = {bowl(b1), bowl(b2), bowl(b3), pot(p1), pot(p2), fill(p1,soup), fill(p2,potage), 

ladle(l1), ladle(l2), empty(l1), empty(l2)} 

G = {fill(b1,soup), fill(b2,soup), fill(b3, potage)} 
 

 اثر شرطپیش کنش

Pour(b,l,x) 
Bowl(b) 
Ladle(l) 

fullOf(l,x) 

Fill(b,x) 
~fullOf(l,x) 

*** 

Take(l,p,x) 

Ladle(l) 
Pot(p) 

Fill(p,x) 
Empty(l) 

~empty(l) 
fullOf(l,x) 



 

 ای آن را بیابید که بتوان اهداف مسئله را تولید نمود.حذف شده است. به گونه pourالف( یکی از آثار عمل 

 الیه بکشید. 2ب( گراف برنامه مسئله را تا 

 باشند؟می noopها اند؟ چندتا از آنانجامپ( چند عمل در الیه اول قابل 

 آورد؟ آن را بیابید.دست میه ای گراف برنامه جواب مسئله را بث( در چه الیه

 

ها آورده شده را در نظر بگیرید. گراف برنامه این مسئله تا چند مرحله نیاز که در اسالید sussman anomalyمسئله  .3

 به گسترش دارد؟ توضیح دهید.
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