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(موعد تحویل: ساعت 23:59 روز 8 بهمن) 
در صورت وجود هرگونه ابهام، آن را در نرم افزار اسلک مطرح کنید.

1)

را به مسئله اضافه کرده و  unloadو  load(. دو عمل 15آورده شده است را در نظر بگیرید )اسالید  7ها که در اسالیدهای فصل مثال ربات

نیست. 2استفاده کنید و نیازی به نوشتن اصول قاب کالسیک 1کدگذاری کامل شده مسئله را بنویسید )با یک الیه(. از اصول قاب توضیحی

2)

مسئلهاي را در نظر بگیرید که در آن دو ظرف غذاي آش و سوپ داریم که میتوان آنها را توسط دو مالقه داخل بشقابها ریخت. یک بشقاب 
وجود دارد که میخواهیم در آن سوپ ریخته شود. مسئله به صورت زیر مدل میشود: 

S0 = {bowl(b1), pot(p1), pot(p2), fill(p1,soup), fill(p2,potage), ladle(l1), ladle(l2), empty(l1), empty(l2)}
G = {fill(b1, soup)}

 را برای مسئله محاسبه کنید. Δ1مقادیر 

3) 

مسئله پر کردن ظرف غذا را مشابه سوال قبل در نظر بگیرید

پر شود که در حالت هدف، آن غذا در  xفقط در صورتی یک مالقه از غذای "( تولید کنید که توسط آن گفته شود ruleالف( قانونی )

 ."ها باشدیکی از کاسه

1 Explanatory Frame Axioms 
2 Classical Frame Axioms 
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را بر قانون تولید شده خود در قسمت قبل اعمال کرده  Progressionب( با در نظر گرفتن اینکه در حالت شروع هستیم، یکبار عمل 

 عمل کنید.( 10فصل  20و نتیجه را بنویسید. )راهنمایی: مشابه اسالید 

4)

ه در ای مرتب کنیم کخواهیم فضا را به گونهداریم. می "سنگین"و  "سبک"ای در نظر بگیرید که در آن دو نوع جعبه ها را به گونهمسئله ربات

ه باشند. برای مثال در مسئله شکل زیر، یک جرثقیل، سه مکان های سبک در مکان دیگری مرتب شدهای سنگین در یک مکان و جعبهآن جعبه

های سبک و سنگین در مسئله انجام گیرد.ی جعبهخواهیم جداسازجعبه سنگین است. می h2های سبک و جعبه l3و  l1و سه جعبه داریم که 

توضیح داده شده است( برای حل این مسئله را تعریف کرده و نشان دهید مثال فوق به کمک  11)در فصل  TFDمجموعه متدهای الزم با روش 

 شود.این متدها چگونه حل می

براي عملگرهاي Primitive، از عملگرهاي تعریف شده در اسالید 12 فصل 2 استفاده کنید. 




