
Elementy kognitywistyki II:

Sztuczna inteligencja

WYKŁAD III:

Problemy agenta



To już było:
 AI to dziedzina zajmująca się projektowaniem agentów
 Określenie agenta i agenta racjonalnego
 Charakterystyka PAGE agenta
 Agenci: 

 oparci na odruchach, 
 śledzący stan świata, 
 nastawieni na cel, 
 oparci na korzyściach

 środowiska:
 dostępne lub nie
 deterministyczne lub nie
 epizodyczne lub nie
 statyczne lub dynamiczne
 dyskretne lub ciągłe



Agent rozwiązujący problemy

Agent nakierowany na cel – agent rozwiązujący 
problemy [problem-solving agent]

● decyduje co robić odkrywając sekwencje działań 
prowadzących do pożądanych stanów (celu)

● jest w stanie sformułować problem
● typ sformułowanego problemu zależy od wiedzy dostępnej 

agentowi:
 znajomości bieżącego stanu
 znajomości efektów własnych działań
 informacji, jakie agent może uzyskać o środowisku

● przejście od problemu do rozwiązania umożliwiają 
strategie szukania [search]



Etapy rozwiązywania problemu

● sformułowanie celu oparte na bieżącej sytuacji (+ 
inne czynniki wpływające na dobór drogi osiągnięcia 
celu)

● cel – zbiór stanów świata
● działania powodują przejścia od jednego stanu świata do 

innego
● sformułowanie problemu to proces decydowania 

jakie działania i stany rozpatrywać (uzależnione od celu)
● szukanie: określenie różnych możliwych ciągów 

działań prowadzących do stanów o znanej wartości i 
wybór najlepszej z tych sekwencji

● algorytm szukania: problem jako dane wejściowe, 
rozwiązanie na wyjściu, faza wykonania

projekt agenta:  „formułuj,  szukaj,  wykonaj”



Szukanie

Szukanie to jedna z najważniejszych metod informatyki.
Niemal utożsamiana ze sztuczną inteligencją. 
Występuje w wielu problemach: dedukcji, rozumowaniach, 

wnioskowaniach, planowaniu, dowodzeniu ... 

Jak zdefiniować przestrzeń poszukiwań?
Konieczna jest jakaś reprezentacja problemu. 

Hipoteza Przestrzeni Problemów (Allen Newell):
Szukanie w PP to ogólny model inteligentnego działania; 

celowe działania symboliczne zachodzą w przestrzeni problemów. 



Formułowanie problemu

Przykład: świat odkurzacza
2 miejsca
8 stanów świata
3 działania
cel: {7,8}



Odkurzacz rozwiązujący problemy

state < {1} /*percept*/
s < {}
g < {7,8}
problem < {{1}, {wprawo,wlewo,ssij}, {7,8}, ?}
s < ({ssij,wlewo,ssij},{1})
action < ({ssij},{1})
s < ({wlewo,ssij},{5})
return ssij



Problem jednostanowy

single-state problem 
 dostępność świata
 znajomość konsekwencji działań
 znajomość stanu po określonej sekwencji działań
możliwe dokładne przewidywanie
najprostszy, choć najbardziej ograniczony przypadek

stan początkowy: 5
cel: {7,8}
rozwiązanie: [w prawo, ssij]



Problem wielostanowy

multiple-state problem 
 znajomość konsekwencji działań
 ograniczona dostępność świata – agent wnioskuje o zbiorach 
stanów jakie może osiągnąć
 stan nie jest znany dokładnie, ale możliwości są ograniczone 
po każdym działaniu

stan początkowy: {1,2,3,4,5,6,7,8}
rozwiązanie: [w prawo, ssij, w lewo, ssij]
w prawo  {2,4,6,8}→
ssij  {4,8}→
w lewo  {3,7}→
ssij  {7}→



Problem z przypadkowością

contingency problem 
 prawo Murphy'ego: tzw. działanie ssij pozostawia brud na 
powierzchni, ale tylko wtedy, gdy wcześniej było czysto
 stan może zależeć od wyniku działań lub zmian w 
środowisku
 nieświadomość konsekwencji własnych działań

stan początkowy: {1,3}
rozwiązanie (wstępne): [ssij, w prawo, ssij]
ssij  {5,7}→
w prawo  {6,8}→
ssij  {6,8}→
rozwiązanie (ulepszone): [ssij, w prawo, jeśli jest brud – ssij]
wykorzystuje percepcję w tracie działania



Problem z przypadkowością, cd

 nie można zaplanować działań z góry
 agent opracowuje drzewo działań, nie sekwencję
 na każdym etapie może pojawić się przypadkowość 
(rozgałęzienie na drzewie)
 wymaga skomplikowanych algorytmów wyszukiwania
 agent działa nim skonstruuje pełny plan działań
 przeplatanie wyszukiwania i wykonania jako strategia 
postępowania
 



Problem eksploracyjny

exploration problem 
 działania - nieznane efekty działań agenta
 stany - zbiór stanów może być nieznany
 dostępność świata – niektóre istotne informacje mogą 
być zebrane w czasie działania
 agent odkrywa jakie stany istnieją
 agent eksperymentalnie sprawdza konsekwencje swoich 
działań
 agent uczy się – pamięta i ocenia wyniki eksperymentów
 szukanie ma miejsce raczej w realnym świecie niż w jego 
modelu
 jeśli agent przetrwa uczy się mapy swojego środowiska



Problem dobrze określony

well-defined problem 
 problem to zbiór informacji które agent wykorzystuje, by 
zdecydować co robić; elementy określające problem:
 stan początkowy [initial state]
 zbiór możliwych działań dostępnych agentowi

 operator: opis działania w kategoriach stanów jakie 
można osiągnąć (funkcja następnika)

 przestrzeń stanów [state space] : zbiór wszystkich stanów 
osiągalnych ze stanu początkowego dzięki działaniom
 ścieżka [path] w przestrzeni stanów – dowolny ciąg działań 
prowadzących od jednego stanu do innego
 test celu określający, czy stan w jakim agent się znajduje to 
cel (zbiór możliwych stanów docelowych, abstrakcyjna 
własność)



Problem dobrze określony

 koszt ścieżki [path cost] – funkcja przypisująca danej 
ścieżce koszt (suma kosztów działań)
 typ danych PROBLEM składniki: stan-początkowy, 
operatory, test-celu, funkcja-kosztu-ścieżki
 algorytm szukania: 

 wejście PROBLEM, 
 oblicza ROZWIĄZANIE (ścieżka od stanu początkowego 

do stanu spełniającego test celu)



Pomiar efektywności 

...rozwiązywania problemu:
➔ powodzenie: 

Czy odnajduje rozwiązanie?
➔ jakość:

Czy jest to dobre rozwiązanie (koszt)?
Jakie obowiązują kryteria?

➔ optymalne rozwiązanie:
może być trudne do odnalezienia, często nie jest 

konieczne
➔ koszt:

suma:
➢ kosztów przeszukiwania (pamięć + czas)
➢ kosztów ścieżki
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