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پيش . سازند موضوع اين نوشتار، ارائة روشهايي است كه همكاري در يادگيري را ميان عاملهاي هوشمند غيرهمسان ميسر مي: چكيده

ليكن چگونگي همكاري در يادگيري ميان عاملهاي . ز اين، مفيد بودن همكاري در يادگيري ميان عاملهاي همسان به اثبات رسيده استا

در اين . هاي عملكردي متفاوت هستند، به تازگي مورد توجه محققين علم هوش مصنوعي قرار گرفته است غيرهمسان كه از لحاظ توانايي

به اين ترتيب، عاملهايي كه داراي اعمال . مكاري مفيد ميان عاملهاي غيرهمسان به هنگام يادگيري، ارائه شده استمقاله، روشهايي براي ه

دار برقرار كرده و به نحو مطلوبي از دانش و تجارب ديگران براي ارتقاء دانش و كارايي  توانند با يكديگر ارتباط معني مختلف هستند، مي

 .خود استفاده كنند

 رجدول نگاشت اعمال، همكاري در يادگيري تقويتي، اشتراك رويداد، اشتراك دانشاَب عاملهاي غيرهمسان،: يديكلمات كل

 مقدمه .1

دريافت  رسد، آموختن از طريق تعامل با محيط اطراف به همراه اي كه به نظرمان مي اگر به چگونگي فرايند آموختن بينديشيم، احتماالً اولين ايده

 نام دارد، عامل در جستجوي حالتهايي از محيط است كه پاداشهاي كسب شده را 1 در اين نوع يادگيري كه يادگيري تقويتي.آن استپاداش يا تنبيه از 

در اين روش، دانش عامل توسط يك جدول . باشد  ميQ-Learningيكي از روشهاي پياده سازي اين نوع يادگيري، . ها را حداقل كند حداكثر و تنبيه

. بازاي هر حالت محيط، يك سطر و بازاي هر عملي كه عامل توانايي انجام آن را داشته باشد، يك ستون در اين جدول قرار دارد. شود نشان داده مي

هر چه اين مقدار بيشتر باشد، عمل مربوطه .  هر عمل چقدر استيتمطلوبميزان دهند كه در هر حالت،  هاي اين جدول نشان مي مقادير موجود در خانه

از محيط،  عامل با سعي و خطا و انجام دادن اعمال مختلف و گرفتن پاداش يا تنبيه. دهد بتر بوده و مسير بهتري را براي رسيدن به هدف نشان ميمطلو

 .كند مقادير موجود در جدول را بروز مي

براي باال . زم صرف زمان طوالني براي او باشد يا الاقل مستلبودهتجربه كردن همه اعمال براي همه وضعيت ها، ممكن است از توان يك عامل خارج 

همكاري در يادگيري در جوامع انساني و حيواني داراي نمونه هاي . استفاده كردنيز توان از دانش كسب شده توسط ديگران  بردن كارايي عاملها مي

 نشان داده شده كه استفاده بجا از داده هاي بدست آمده ]1[مثال در ( در محيط عاملهاي هوشمند نيز كارايي اين روش نشان داده شده است . فراوان است

 .)شود از حواس ديگر عاملها و يا به اشتراك گذاشتن تجارب كسب شده توسط آنها موجب تسريع فرايند يادگيري مي

شود، غير از  اً در طبيعت مشاهده مياما آنچه واقع.  بودن عاملها قرار دارد2سانهمانجام شده روي سيستمهاي چند عامله فرض بر تحقيقات در بيشتر 

 ]1[ 1993 در سال Ming Tanبعد از كار . ؛ حتي رباتهاي تجاري به ظاهر يكسان نيز از لحاظ ويژگيهاي حسي و حركتي دقيقاً مانند هم نيستنداين است

در اين كار نويسندگان . ]2[ لهاي غير همسان منتشر شداي مشابه در مورد عام  مقاله1996كه يادگيري تقويتي را بين عاملهاي همسان بررسي كرد، در سال 

                                                 
1  Reinforcement learning 
2  Homogeneous 
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به بررسي تقليد از يك عامل متفاوت در توانايي هاي  2000در سال  ]3[. ندا هبا متفاوت انتخاب كردن نرخ يادگيري عاملها، آنها را غيرهمسان كرد

 جايگزيني، از مربي كه عاملي است خبره، براي  مكان پذيري و تستبا انجام تست ا) آموزنده(در اين كار عامل مقلد . پرداخته است) حركتي(فيزيكي 

كه چگونه گروهي از عاملهاي غيرهمسان، كه در بوده سؤال  نتايج تحقيق ديگري كه بدنبال پاسخ به اين .گيرد  خود كمك ميQسريعتر پركردن جدول 

غيرهمساني .  ارائه شده است]4[، دركرده و كاراييشان را افزايش دهندتوانند به كمك مبادله مصلحت، همكاري  حل مسائل مشابهي دخيل هستند، مي

 ميان عاملهاي غيرهمسان از يادگيريجديدترين مقاالت در زمينه همكاري در . عاملها بوده استروشهاي يادگيري مورد نظر در اين كار ناشي تفاوت در 

در اين .  پرداخته استيادگيري اعمال به كمك تقليد، در ]5[ 3 براي تطابق ارائه شدهچارچوب رياضيهاي فيزيكي، به چگونگي استفاده از  لحاظ توانايي

خالصه .]6[ه است به عنوان روشي جامع براي مشخص كردن تطابقات با استفاده از هر روش ايجاد رفتار تقليدي، معرفي شد� ALICEمكانيزمتحقيقات 

 .ارائه شده است] 7[ جامعي از تحقيقات مرتبط با موضوع اين مقاله در

غيرهمساني اين عاملها در اعمالي .  است5سؤال اصلي اين تحقيق در مورد چگونگي انتقال و اشتراك دانش در گروهي از عاملهاي يادگير غيرهمسان

 6م گيري ماركوف بوده و مسألة مورد نظر، توسط فرايند تصميOne-step Q-learningروش يادگيري عاملها، . است كه قابليت اجراي آن را دارند

دار استراتژي نيز براي  ، انتقال دانش ميان عاملهاي همسان مورد بررسي قرار گرفته و روشهاي خوبي نظير اشتراك وزن]2][1[ پيش از اين. مدل شده است

اگر عاملها از . هينة آنها استليكن صحت عملكرد تمام اين روشها منوط به همسان بودن عاملها و يكسان بودن دانش ب. ]8[اين منظور طراحي شده است

در واقع . شود لحاظ مجموعة اعمالي كه در اختيار دارند متفاوت باشند، دانش نهايي آنها متفاوت بوده و در نتيجه موضوع انتقال دانش با مشكل روبرو مي

توان با بكارگيري روشهايي،  ه است يا نه؟ آيا ميآيا دانش يك عامل براي عامل غيرهمسان ديگر قابل استفاد: بايد پاسخي براي چنين پرسشهايي يافت

 دانشهاي غيرهمسان را به اشتراك گذاشت؟

 به ذكر نتايج 4 لدر فص. راه حل پيشنهادي خود را ، ارائه مي نمانيمدو در فصل بعد به تعريف مساله مورد نظر خود پرداخته و ضمن فصل بعد از آن، 

 . آمده است5جمع بندي و بيان نتايج در فصل . وش پيشنهادي است، پرداخته شده استهايي كه نشان دهنده صحت عملكرد ر آزمايش

 تعريف مساله .2

 فرض شده كه عاملها از هم مستقل هدر اين مسال. گيري ماركوف را دارد  قابليت مدل شدن توسط فرايندهاي تصميممقالهاين در  مورد بررسي همسال

 :اند ، فرضيات زير در نظر گرفته شده7هاي مورد بررسي اين تحقيقMDPر د. بوده و عملكرد آنها با هم تداخل ندارد

اين اطالع تنها به معناي دانستن تعداد . مطلع است) A(هر عامل از مجموعة اعمال خود ) ب. براي تمام عامها يكسان است) S(فضاي حالت ) الف

براي عاملها مشخص نبوده و عاملها بدنبال ) T(تابع انتقال حالت ) پ.  اطالعي نداردعامل از نتيجة عمل خود از قبل. اعمال و تمايز قائل شدن بين آنهاست

براي عاملها معلوم نيست اما ) R(تابع پاداش ) ت. همچنين احتمال وجود اغتشاش در محيط وجود دارد). يادگيري غيرمبتني بر مدل(يادگيري آن  نيستند 

مسأله مورد بررسي داراي يك هدف بوده و . تعريف شده است) عمل-و نه حالت(ت تابعي از حالت عامل اين تابع، بصور. براي تمام عاملها يكسان است

مثالً بازاي اتالف انرژي، (شود  مي) با مقادير مختلف منفي(در ساير حاالت، عامل، تنبيه . گيرد به عاملها تعلق مي) مثبت(تنها بازاي رسيدن به آن، پاداشي 

در اين مساله ، هدف ، پيدا كردن مسير .  است8كه براي يادگيري در نظر گرفته شده، حل يك مازبستر آزمايشي ). ه آميزيا رفتن به حاالت مخاطر

  دو عامل غيرهمسان بطور مستقل براي يادگيري اين ماز تالش.باشد هدف از پيش تعيين شده مييك  از ميان موانع ، براي رساندن عامل به يمناسب

 . كند ن دو عامل در لحظات مختلف از دانش عامل ديگر استفاده مييكي از اي. كنند مي

به . در نوع اول، مجموعه اعمال هر دو عامل يكسان بوده و تنها ترتيب آنها متفاوت است. مساله غيرهمساني در دو نوع مورد بررسي قرار گرفته است

 و براي ديگري (U, D, L, R) نظر گرفته، براي يك عامل ترتيب  را براي حركت در چهار جهت اصلي در{U, D, R, L}عنوان مثال، مجموعه

) يا اعمال(تأثير عمل در ضمن . در نوع دوم مجموعه اعمال يك عامل زيرمجموعه اعمال ديگري است. گيريم  را در نظر مي(D, R, U, L)ترتيب 

 {U, D, R, L, UR}يكي داراي مجموعه اعمال پنج حركتيبه عنوان مثال، .اضافي، توسط جايگشتي از بعضي اعمال مشترك، قابل بازسازي است

 چگونگي آموختن نگاشت بين اعمال در هر دو حالت غيرهمساني ]10][9[ پيش از اين در .است {U, R, L, D} بوده و ديگري داراي مجموعه اعمال
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 ارائه شده ]7[اطالعات كامل در مورد اين روش در . شده است پيشنهاد 9فوق، مورد بررسي قرار گرفته و براي اين منظور استفاده از جدول نگاشت اعمال
 .است

خواهيم با   ميجادر اين .به دامنة عاملهاي غيرهمسان است)  ]WSS ]8من جمله (، گسترش روشهاي همكاري در يادگيري مقالهانگيزة اصلي اين 
 فرض شده كه مقالهدر اين . صورتي مفيد و كارا مورد بررسي قرار دهيماستفاده از مقدماتي كه فراهم شده، انتقال دانش بين عاملهاي غيرهمسان را ب

برداري  خواهند براي باال بردن سطح دانش خود، در حد امكان از دانش ديگران بهره عاملهاي همكار، نگاشت بين اعمال يكديگر را در اختيار داشته و مي
 مناسب، رفع شده باشد، انواع روشهاي همكاري در يادگيري كه براي AMTتن واضح است در صورتي كه غيرهمساني نوع اول به كمك داش. كنند

توان عاملها را همسان در نظر  ، ميAMTدر واقع با بكارگيري . عاملهاي همسان پيشنهاد شده، براي چنين عاملهاي غيرهمسان نيز قابل استفاده است
 . م و در اصل حضور اعمال اضافي در مجموعه اعمال بعضي از عامهاي همكار است در مورد تأثير غيرهمساني نوع دومقالهمسألة اصلي اين . گرفت

. ناميم خبره مي در نتيجه، آنها را خبره و غير. تر است اضافي است، از عامل ديگر خبره) يا اعمال(كنيم عاملي كه داراي عمل   فرض ميمقالهدر اين 
تر بودن  در مورد فرض معكوس، يعني خبره. ، سرعت يادگيري غيرخبره را افزايش دهيمهدف اين است كه با طراحي روشهايي، با كمك دانش خبره

 . مراجعه كنيد]7[ به عامل ديگر 

 انتقال دانش .3

ها، بازاي هر MDP حل در اين روشِ غيرمبتني بر مدلِ. كنند  استفاده ميQ-Learningمورد توجه قرار دارند، از روش مقاله عاملهايي كه در اين 
در تحقيق . دهد اين ارزش، مقدار مطلوبيت انتخاب عمل مربوطه را در آن حالت نشان مي. شود محاسبه مي) Q(s, a)(حالت و هر عمل، يك ارزش 

 . استفاده شده استQ(s, a)حاضر از نمايش جدولي مقادير 
مقادير ) احتمالي(، داشتن اعمال اضافي باعث بزرگتر شدن Q-Learning در روش اي كه در اينجا اشاره به آن مورد نظر بوده، اين است كه نكته

گيرند، هيچ مزيتي نسبت به  هاي جديدي كه در رسيدن به يك هدف، در اختيار انسان قرار مي تر، اگر گزينه به تعبير حسي. شود ها ميQ(s, a)ارزش 
گيرد كه در رسيدن به هدف  آنها استفاده نخواهد شد؛ يعني اينكه استفاده از آنها وقتي صورت ميهاي قبلي نداشته باشند، مسلماً در انجام عمل، از  گزينه

 :كنيم  توجه ميQبراي اثبات مطلب فوق، به رابطة بروز رساني مقادير . كمك مؤثري داشته باشند

( ) ( ) ( ) ( ))(,1, tVrasQasQ γ+β+β−=  1 -3  رابطه 

 نرخ βدر اين رابطه، . شود  اعمال ميQ(s, a)، روي r و دريافت سيگنال تقويتي t و رفتن به حالت s در حالت aين رابطه بازاي انجام عمل ا
 :آيد  از رابطة زير بدست ميV(t) پارامتر كاهش اثر مطلوبيت حاالت آتي بوده و γيادگيري و

),(max)( btQtV
b

=  2 -3  رابطه 

در نتيجه اگر در حالتي، عمل اضافي مورد .ّي پيدا كند  تسرs به حالت tشود تا ارزش بهترين عمل در حالت   در رابطة اخير، سبب ميmaxعملگر 
اين . كند  ايجاد ميQي كه اين عمل اضافي را ندارد، مقدار بزرگتري را براي انتشار در جدول بحث، به عنوان بهترين عمل انتخاب شود، نسبت به عامل

اين، دقيقاً همان مشكلي است كه عمل اضافي در روند .  تأثير گذاشته و ارزش آنها را باالتر ببردQتواند در جاهاي مختلفي از جدول  مقدار بزرگتر مي
 .حالت ها-دستِ باال گرفتن ارزش بعضي عمل: كند عاملهاي همسان ايجاد ميهمكاري در يادگيري طراحي شده براي 

به اين ترتيب، تركيب دانش . شود كه جدول بهينة دانش عاملها، يكسان است ، فرض ميWSSدر روشهاي معمول همكاري در يادگيري مانند 
 احتمال غيريكسان شدن دانشهاي بهينه و در نتيجه، مخدوش شدن اما با حضور عمل اضافي،. عاملها باعث دست باال گرفتن ارزش جايي نخواهد شد

بعنوان مثال، دانش بهينة دو عامل غيرهمسان از نوع دوم كه در يك صفحة مشبكِ با مانع، براي . دانش عاملها در اثر همكاري در يادگيري وجود دارد
 .دهد مقدار موجود در هر خانه، ارزش بهترين عمل را در آن خانه نشان مي. شود  ديده مي1-3 جدول اند، در  رسيدن به هدفي واحد آموزش ديده

اگر دانش عامل دوم در اختيار عامل فاقد عمل اضافي .  و در غير اين صورت، صفر باشد1024 و پاداش رسيدن به هدف برابر γ=5/0فرض شده كه 
تواند خارج شود؛ زيرا، ارزش اين خانه بدليل يك انتقال غيرممكن براي  ر گيرد، عامل از خانة مشخص شده با دايره، با اجراي سياست حريصانه، نميقرا

 :شود، برگرفته از عبارات زير دانست ارائه ميمقاله هايي را كه در اين  توان ايده مي .10اين عامل، باال رفته است
توان   مسير بهينه تا هدف، مورد استفاده قرار نگرفته باشد، دانش عامل در طي اين مسير، متأثر از وجود عمل اضافي نبوده و مياگر عمل اضافي در«

در غير اين صورت، دانش عامل در طي مسير تحت تأثير عمل اضافي بوده و ممكن است موجب . آن را براحتي در اختيار عامل فاقد آن، قرار داد

                                                 
9  Action Map Table (AMT) 

10 �����  �� ��� ����� 	� 
��� ������ �� �� 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 ».بنابراين در چنين مواردي بايد اثر اين عمل را حذف يا جبران كرد. ديگر شودسردرگمي عامل 

 اي از مخدوش شدن عملكرد عاملهاي غيرهمسان در اثر همكاري در يادگيري نمونه : 1-3 جدول 

 

 اشتراك رويداد ميان عاملهاي غيرهمسان .���

ها با رسيدن به هدف و يا طي شدن تعداد  تايي اين رشته از سه). سيگنال تقويتي، عمل، حالت(هاي  تايي اي از سه  شده از رشتههر رويداد تشكيل

 از عملكرد خود، رويدادي را توليد 11در هر دور) كه داراي عمل اضافي است(عامل خبره . يابد مشخصي از گامهاي جستجو در فضاي مسأله خاتمه مي

، در ذهن خود تكرار )بصورت معكوس زماني(عامل غيرخبره، اين رويداد را از انتها به ابتدا . شود  رويداد به عامل غيرخبره داده مياين. كند مي

 :فرض كنيم كه رويداد مورد نظر بصورت زير باشد. ؛ گويي كه خود او اين رويداد را تجربه كرده است12كند مي

( ) ( ) ( )nnniii rasrasras ,,,,,,,,,, 111 KK  3 -3  رابطه 

 :   خواهيم داشتiدر نتيجه، براي بروز رساني ارزش در حالت 

( ) ( ) ( ) ( ))(,1, 1+′γ+β+′′β−=′′ iiiiii sVrasQasQ  4 -3  رابطه 

 عمل معادل در عامل ′iaاز اعمال مشترك باشد،  يكيiaگرا .در نوشتن اين روابط، از متغيرهاي بدون انديس براي عامل خبره استفاده شده است

يا اينكه در :  عمل اضافي عامل خبره باشد، بررسي دو حالت الزم استiaاگر).  بدست مي آيدAMTكه با توجه به (غيرخبره براي آن است 

شكل براي مثال در .   موجودند، قابل اعمال نيستند و يا اينكه الاقل يكي از آنها قابل اجراستHAMT كه در ia، هيچ يك از معادلهايisحالت
اما در شكل سمت .  هيچ معادل قابل اجرايي ندارد 3در شكل سمت راست، عمل    در حالت . شود ، قسمتي از يك صفحة مشبكِ با مانع ديده مي3-1 

 .  به نتيجة مشابه رسيد↑ و سپس→چپ، مي توان با اجراي
كه الاقل يكي از در حالتي . شود تايي بعدي پرداخته مي تايي مربوطه صرفنظر كرده و به سه در حالتي كه هيچ يك از معادلها ممكن نباشند، از سه

 : شود معادلها قابل اجرا باشند، رابطة زير براي بروز رساني ارزش مربوطه بكار برده مي

( ) ( ) ( ) [ ]( ))(,1, 1+′γ+γ+β+′′′β−=′′′ iiiii sVrpasQasQ  5 -3  رابطه 

iaدر اين رابطه  .چكترين سيگنال تقويتي است كوp، اولين عمل از عمل تركيبي معادل ممكن و ′′

 

  معتبر بودن يك معادل- معتبر نبودن معادلها، چپ-راست : 1-3 شكل 

از . ، عمل       را بكار برده است1 به حالت 3 عامل خبره براي رفتن از حالت 2-3 شكل در . كنيم صحت اين رابطه را ضمن يك مثال بررسي مي
با توجه به . تواند با در نظر گرفتن معادل تركيبي، انتقال خبره را دنبال كند آنجايي كه اجراي اين عمل براي غيرخبره ممكن نيست، عامل غيرخبره مي

، با پاداش روبرو 2توان مطمئن بود كه رفتن به حالت  ، ميگيرد اينكه در مسألة مورد نظر تنها يك پاداش و آنهم به ازاي رسيدن به هدف به عامل تعلق مي
تواند از سيگنال تقويتي مربوط به آن  در نتيجه نمي).  را واقعاً اجرا نمي كند→زيرا عمل(اطالع است   بي2اما عامل غيرخبره از حالت . 13نخواهد بود

 را نيز 2ارزش حالت . باشد  مي2شود، بكار گرفتن كوچكترين سيگنال تقويتي ممكن براي حالت  يراه حلي كه در اينجا پيشنهاد م. هم مطلع باشد

3)1(توان با مي Vr ′γ+ توجه شود كه در مسأله مورد نظر ما، ( جايگزين كردrتابعي است از حالت جديد عامل  .( 

                                                 
11  Trial 

12  Mental replay 

13  ���� �� ��� �	
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 : گيرد  مورد استفاده قرار مي3 در حالت →در نتيجه رابطة زير براي بروز رساني ارزش عمل

( ) ( ) ( ) [ ]( ))1(,31,3 3 VrpQQ ′γ+γ+β+→′β−=→′  6 -3  رابطه 

 . به حالتي كه معادل عمل اضافي، از تركيب بيش از دو عمل حاصل شود، براحتي قابل انجام است  5-3 تعميم رابطة

 

 انتقال ارزش به كمك معادل قابل اجرا : 2-3 شكل 

 اشتراك دانش .���

اما گاهي اوقات . روش اشتراك رويداد در جاهايي كه رويدادهاي غير بهينه توليد شده باشند، قابل استفاده بوده و كارايي خود را نشان داده است

دانش ايجاد شده در طي مدت جستجوي يك عامل در .  اختراع كنيم، از آنچه وجود دارد، استفاده كنيمدهيم تا به جاي آنكه مجدداً چرخ را ترجيح مي

همانطور كه قبالً بيان شد، اين دانش متأثر از ابزار كسب آن بوده و در نتيجه احتماالً تحت تأثير . فضاي مسأله، بسيار ارزشمندتر از تجارب مقطعي اوست

 براي عاملهاي غيرهمسان بكار برده شود، ممكن است كه WSSاگر بدون انجام مالحظاتي، روشي مثل . ي داشته استحضور اعمال اضافي، تغييرات

 .]11[دانش عاملها از اعتبار خارج شود

وي مشاهدة توان مستقالً از ر اين مسير را مي. ، در اين تحقيق، مسير حركت عامل خبره در فضاي مسأله استQاطالع مورد استفاده در كنار جدول 

 روي مسير حركت عامل خبره، براي انتقال دانش به عامل غيرخبره مورد نياز Qبه عبارت ديگر جدول . خبره و يا از روي رويداد مربوطه استخراج كرد

، بهترين جواب از اين روش حاصل 14اگر اين رويداد بصورت بهينه توليد شده باشد. باشد 3-3 فرض كنيم كه رويداد مورد نظر بصورت رابطه .است

توان مطمئن  نمي) فاقد دست باال گرفتن بعضي ارزشها(در صورتي كه رويداد، ناشي از حركت غيربهينه در محيط باشد، از انتقال دانش معتبر . خواهد شد

 . انجام شده نيز مشاهده شده استشهاياين مطلب در آزماي. بود

اين روند، حالت كلي انتقال . ارائه شده است 2-3جدول يد كنندة رويداد به عامل غيرخبره و فاقد عمل اضافي در روند انتقال دانش از عامل خبرة تول

توان  البته همانطور كه بيان شد، نمي. دانش را مورد توجه قرار داده و حتي نحوة انتقال دانش در مورد رويدادهاي غيربهينه نيز در آن لحاظ شده است

 . مشاهده مي شود2-3در جدول روال كاهش ارزش  .شود، بدون عيب باشد انشي كه از رويداد غيربهينه منتقل مياطمينان داشت كه د

انتقال دانش روي مسير غيربهينه . صورت گيرد) 15با توجه به دانش عامل(كه، انتقال دانش همواره بايد روي مسير بهينه است بيان اين نكته ضروري 

در واقع بايد گفت كه تضميني براي ايجاد دانش غيرمعيوب در اين حالت نيست؛ زيرا اعتبار . جب ايجاد دانش معيوب گرددتواند در بعضي شرايط مو  مي

حال اگر مسير طي شده، غيربهينه باشد، ديگر . روش فوق الذكر به درست شمردن اعمال اضافي مؤثر در دانش انتقالي و حذف تأثيرات آن است

اي  ممكن است مقدار حقيقي شمارنده بيش از مقدار بدست آمده بوده و در نتيجه دانش دست باال گرفته شده(ه استناد كرد توان به مقدار شمارند نمي

سازيهاي انجام شده، ارزش تمام  در شبيه. نكتة ديگري كه در روال انتقال دانش از آن استفاده شده، مقايسة دانش جديد با دانش قبلي است ).منتقل شود

اگر دانش . حالت همواره صعودي خواهد بود-در نتيجه، روند تغييرات ارزش هر عمل. وچكترين مقدار ممكن آنها آغازين دهي شده استحاالت با ك

، با مقايسه آنها از انتقال دانش كم ارزش )به علت كمي دانش عامل پيشنهاد دهنده(انتقالي مقداري كمتر از دانش موجود در ذهن عامل داشته باشد 

 .شود ي شده و روند صعودي آن دچار خلل نميجلوگير

 آزمايشها .4

آنچه كه در ادامه خواهد آمد، تنها . آزمايشات بسياري براي اطمينان از صحت و چگونگي عملكرد روشهاي بيان شده در شرايط گوناگون، انجام شد

 .اي براي نشان دادن كارايي اين روشها است به عنوان نمونه

                                                 
14 �� ������ ���  �� 	
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  مرتبهcounter به اندازه vروال كاهش ارزش  : 1-4 جدول 

double Discount(double v, int counter) 

{   for (int k=١; k < counter+١; k++) 

      v = γ *v + p 

   return v } 

 روند انتقال دانش از عامل خبرة داراي عمل اضافي به عامل فاقد آن : 2-4 جدول 

 
 قرار 16اين عاملها در صفحة مشبك داراي مانع. استفاده شده است 3-4 جدول در اين آزمايشات از دو عامل غيرهمسان با مجموعة اعمال موجود در 

 در نظر 9/0 مقدار γبراي. اند استفاده كردهgreedy- εهر دو عامل از روش انتخاب عمل . اند  يادگيري پرداخته بهlearning-Qگرفته و با روش 

 امتياز به عنوان پاداش به عامل داده و عامل 100، محيط)در تصاوير مربوطه مشخص شده* كه با (در صورت دستيابي هر عامل به هدف . گرفته شده است

. ماند  تنبيه شده و در جاي قبلي خود مي-10بازاي برخورد به موانع، عامل با امتياز . 17كند اي را آغاز مي با قرارگيري تصادفي در محلي ديگر، دور تازه

 . امتياز تنبيهي از طرف محيط پاسخ داده خواهد شد-1رفتن به هر خانة ديگر، با 

 مجموعه اعمال عاملهاي مورد آزمايش : 3-4 جدول 

 5 4 3 2 1 شماره انديس عمل

← مقصود عمل در عامل اول  → ↓ ↑ 
 

  ↓ ↑ ← → مقصود عمل در عامل دوم

 كارايي روشهاي اشتراك رويداد و انتقال دانش .���

بدون (ادگيري فردي عامل دوم ، قرارداده و نتيجه ي 2-4 شكل  و 1-4 شكل براي نشان دادن كارايي روشهاي مطرح شده، عاملها را در صفحة مشبك 

 10هر نمودار ميانگين (كنيم  كمك گرفته شده، مقايسه مي) كه داراي عمل اضافي است(را با نتايج روشهاي فوق كه در آنها از عامل اول ) عمل اضافي

                                                 
16  Maze 
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معادلهاي عمل اضافي، همواره قابل اجرا بعنوان صفحه اي كه در آن ند،  با توجه به مجموعه اعمالي كه عاملها در اختيار دار1-4 شكل ). بار اجراست

وجود داشته و از پيچيدگي بااليي ) براي معادلهاي عمل اضافي(اي كه در آن موانع محدود كننده  ، بعنوان مسأله2-4 شكل  .هستند، انتخاب شده است

 .) آمده است]7[ مايشهاي مشابهي بر روي صفحات مشبك ديگر انجام شده كه شرح كامل آنها در آز (.برخوردار است، انتخاب شده است

 در صفحه حركت كرده و ε=2/0براي به اشتراك گذاشتن رويداد، عامل اول با . در اين آزمايشات، عامل اول از دانش بهينه برخوردار بوده است

) ε=0(براي انتقال دانش، عامل اول با حركت حريصانه . باشد  مي7/0نرخ يادگيري عامل دوم . كند شده را به عامل دوم منتقل ميرويدادهاي مشاهده 

  استفاده كرده است ε=2/0 و 7/0براي يادگيري فردي، عامل دوم از نرخ يادگيري . رساند روي صفحه، مسيرهايي را طي كرده و به اطالع عامل دوم مي

از انتها به ابتداي (از آنجا كه در روشهاي مورد بررسي، بروز رساني به ترتيب عكس زماني  . صحيح مطلع استHAMTعامل دوم از ). 4-4 جدول (

 مسير مربوطه را انجام  كه در آن عامل دوم پس از اتمام هر دور يادگيري، بروز رساني ارزشهاي18شود، نوع وارونة يادگيري فردي انجام مي)  مسير

 .گيرد دهد، نيز مورد مقايسه قرار مي مي

10 20 30 40 50 60
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 )Maze1( * ، بدون مانع بد، هدف 30 در60صفحة مشبك  : 1-4 شكل 

10 20 30 40 50 60
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د و پيچيدگي زياد،  ، داراي مانع ب30 در60صفحة مشبك  : 2-4 شكل 

 )Maze 2* (هدف 
 12000 و 7000، 2000، 1000، 600، 500، 400، 300، 200، 100، 50، 10هاي مربوط به همكاريها انجام شده، در دورهاي نقاطي كه در آن ارزيابي

 انجام شده 12000 و 8000، 4000، 2000، 1000، 500، 400، 300، 200، 100، 50، 10ارزيابي دانش ناشي از يادگيريهاي فردي در دورهاي . بوده است

باشد   كه براي مقايسة دانشها اطالعات مفيدي را دربردارد، فاصلة دانش عامل از مقدار بهينة آن بر حسب تعداد گامهاي طي شده مياوليمعيار  .است

 ). 8-4رابطة (

روش : شود مطلب زير استخراج مي)  دو محور آن استفاده شدهها، از مقياسهاي لگاريتمي براي هر كه براي تمايز بهتر درمنحني (3-4از شكل 

از آنجا كه روش . تواند به دانش بهينه برسد اشتراك دانش به علت تأثير گذاري روي مقدار ارزش بهترين عمل، و در نظر نگرفتن ساير اعمال، نمي

 .را ارتقاء دهد) غير از بهترين(ساير اعمال تواند دانش مربوط به  اشتراك رويداد محدود به حركت بهينه در صفحه نيست، مي

( ) ( )∑ ′−′
s

opt asQasQ ,,  
 7 -4  رابطه

 پارامترهاي مربوط به سنجش كارايي روشهاي انتقال دانش : 4-4 جدول 

Knowledge Sharing Episode Sharing Self Learning Reverse Self Learning 

7.02 =α)  فقط در قسمتES( 7.02 =α 7.02 =α 7.02 =α 

0.01 =ε 2.01 =ε 2.02 =ε 2.02 =ε 

براي محاسبة اين معيار، . شان دهندة نتيجة ارزيابي دانشها با استفاده از معيار رفتاري، بر حسب گامهاي سپري شده در يادگيري است ن4-4شكل 

ن با توجه به آنچه در شكل نشان داده شده، مقدار نرمال اين ميانگي. گيرد حداقل فاصلة هر خانه تا هدف بدست آمده و ميانگين آنها مورد توجه قرار مي

 گام در نظر گرفته 1000اي به هدف رسيد، فاصلة آن،  اگر نتوان از خانه). محور افقي بصورت لگاريتمي نشان داده شده است(باشد  مقدار بهينة آن مي

 .شود مي

ن كار نياز به گذشت زمان روشهاي يادگيري فردي به مقدار بهينة خود خواهند رسيد؛ هر چند كه اي: شود از اين شكل چند مطلب استخراج مي

روشهاي اشتراك دانش و اشتراك رويداد . شود ها در مسير، باعث تسريع در رسيدن به رفتار بهينه مي بروز رساني وارونة ارزش خانه. تري دارد طوالني

شتراك دانش، اين روش از اشتراك به علت يك بودن تلويحي نرخ يادگيري در روش ا. اند در ابتداي كار از يادگيري فردي پيشي بگيرند توانسته

هايي است كه از آنها  تفاوت مقدار نهايي روش اشتراك  دانش و اشتراك رويداد، عمدتاً بدليل تفاوت تعداد خانه. شود رويداد، سريعتر همگرا مي

حداكثر دانشي كه از روشهاي اشتراك ). ود گام خواهد ب1000اي كه از آن نتوان به هدف رسيد، معادل  توجه كنيد كه هر خانه(توان به هدف رسيد  مي

علت اين امر حضور موانع و تاثير عمل اضافي در مسيرهايي است كه به عنوان . شود، لزوماً به اندازه بهينة خود نيست دانش و اشتراك رويداد حاصل مي

توان بهترين مسيري را كه در صورت نبود اين عمل  في، نميها، حتي با حذف كردن اثر عمل اضا در نتيجه، از بعضي از خانه. شوند مسير بهينه مشخص مي

                                                 
18  Reverse single learning 
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 .آيد را بدست آورد بدست مي

  
 مقايسه فاصلة ارزش بهترين عمل در هر حالت از مقدار بهينة آن بر حسب گامهاي يادگيري : 3-4 شكل 
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 مقايسه فاصلة دانش از مقدار بهينة آن بر حسب گامهاي يادگيري : 4-4 شكل 

 نتايج ديگر  .���

همانطور كه . يكي از نكاتي كه در روش اشتراك دانش بسيار حائز اهميت است، دريافت مسير بهينة ناشي از دانش فعلي عامل كمك كننده است

صحت اين مطلب در . آيد  اين عامل از حركت بهينه، احتمال ورود دانش معيوب به ذهن عامل دريافت كنندة دانش بوجود ميبيان شد با دور شدن

شد كه دانشي كه براي   هاي مختلف، مشاهده ε با مقايسة نتيجة حاصل از اشتراك دانش بازاي آزمايشهادر اين . آزمايشهاي انجام شده مشاهده شد

رود با افزايش ميزان جستجو در صفحه، دانش كلي به نحو  همانطور كه انتظار مي.شود ، دچار عيب ميε شود، در اثر افزايش يبهترين عمل منتقل م

 .تواند دچار عيب شود شود، اما همين دانش نيز در اثر ادامة اين روند، مي مطلوبتري كامل مي

سرعت انتقال دانش در اثر . شتراك رويداد بتواند دانش بيشتري را منتقل كندانتظار اين است كه با بيشتر شدن مقدار جستجو در محيط، روش ا

، هر دور از گامهاي εتوان ديد كه با افزايش  در ضمن مي. شود البته واضح است كه انتقال دانش روي بهترين عمل ضعيفتر مي. شود ، بيشتر ميεافزايش 

 .، حساسيت چنداني نداردεش به تغييرات كه معيار رفتاري دان مشاهده شد .شود بيشتري تشكيل مي

 جمع بندي و نتيجه گيري .5

نشان داده شد كه بكارگيري روشهاي موجود كه براي انتقال دانش ميان عاملهاي همسان طراحي شده، در اينجا خيلي كارامد نبوده و چه بسا مشكل 

ان، سعي كرديم تا روشهايي را براي انتقال دانش بين عاملهاي غيرهمسان بنابرين با توجه به دانستن نگاشت بين اعمال عاملهاي غيرهمس. آفرين باشد

 . نتيجة كار، دو روش اشتراك رويداد و اشتراك دانش بود. بدست آوريم) كند بويژه مسأله اصلي در نوع دوم غيرهمساني خود نمايي مي(

در هر دو روش، انتقال دانش از عاملي خبره كه داراي عمل اضافي . ، زمينه هاي كاربرد مخصوص به خود را دارندمقالهدو روش ارائه شده در اين 

كند، استفاده از  هنگامي كه عامل فرستنده اطالعات، بصورت حريصانه، فضاي مسأله را طي مي. است به عامل غيرخبره و فاقد آن مورد توجه بوده است

بعالوه ) داراي عمل اضافي(در اين روش با استفاده از دانش عامل خبره .  كاراستروش اشتراك دانش كه وابسته به انتقال بهينه دانش عامل است، بسيار

در اين روش، مسيري كه عامل خبره بصورت حريصانه طي كرده از انتها به ابتدا . شود كند، دانش عامل غيرخبره بروز مي مسيري كه در هر دور طي مي

از آنجا كه . شود ضافي در هر نقطه از مسير، دانش مربوطه براي استفاده عامل ديگر تطبيق داده ميبا شمارش تعداد اثرات عمل ا. گيرد مورد توجه قرار مي
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بايست اين مسير، بهترين مسيري باشد كه عامل داراي عمل اضافي با توجه به دانش خود  تعداد صحيح اين اثرات در عمل تطبيق بسيار مؤثر است، لذا مي

با استفاده از اين روش، حداكثر دانش ممكن بين عاملهاي . ين صورت، دانش منتقل شده ممكن است معيوب باشددر غير ا. آنرا انتخاب كرده باشد

تواند در مورد اين عمل، دانشي را منتقل كند؛ مگر  در صورتي كه عامل خبره، عامل فاقد داراي عمل اضافي باشد، نمي. شود غيرهمسان  انتقال داده مي

توان يكي از گامهاي آتي در  اين كار را مي( عمل با انجام يك بازنگري در دانش خود، براي اين عمل دانشي را ايجاد كند آنكه خود عامل داراي اين

 ).اين تحقيق دانست

توان  ، فضاي مسأله را بصورتي غير بهينه جستجو كند، بعلت احتمال انتقال دانش معيوب، از روش فوق نمي)داراي عمل اضافي (اگر عامل خبره 

در اين روش، عامل . در اين شرايط، روش اشتراك رويداد كه براي عاملهاي غيرهمسان  توسعه داده شده، نتايج خوبي را نشان داده است. استفاده كرد

نرخ يادگيري لحاظ اين روش با توجه به . كند غيرخبره با تكرار ذهني رويداد توليد شده توسط عامل خبره بصورت از انتها به ابتدا، دانش خود را بروز مي

 εدماي باال در انتخاب عمل بولتزمن و ( همچنين هر چه ميزان جستجو در مسأله بيشتر باشد. كند شده در بروزرساني دانش، از روش قبل كندتر عمل مي

 روش قبل كه تنها اين ويژگي در.  حالت دارد-شود، گستردگي بيشتري روي فضاي عمل  دانشي كه منتقل مي،)ε-greedyنزديك به يك در روش 

 .  منحصر به انتقال دانش مربوط به بهترين اعمال بود، وجود ندارد

اي باشد كه در جاهايي از آن عمل اضافي داراي معادل  اگر مسأله بگونه. اند شوند، بسيار وابسته اي كه در آن بكار گرفته مي هر دو روش به نوع مسأله

هاي  اگر شخصي در مورد توانايي. توان داشت البته انتظار ديگري هم نمي. دانش كم بهره خواهد بودنباشد، انتقال دانش بخصوص از روش اشتراك 

هر چه تأثيرات عمل . هاست، بكار آيد توان انتظار داشت اين دانش در شخصي كه فاقد آن توانايي منحصر به فرد خود، دانشي كسب كرده باشد، نمي

 . تواند به اشتراك گذاشته شود، كمتر خواهد بود دانشي كه مياضافي در دانش توليد شده بيشتر باشد، 

بهر حال توانستيم با استفاده از دانش عامل خبره و مسير بهينه و يا با استفاده از رويداد تجربه شده توسط عامل خبره، دانشي را به عامل غيرخبره منتقل 

رسد كه انتقال و تطبيق دانشهاي  به نظر مي. برتري خود را نشان داد) دي و وارونهعا(اين انتقال دانش از جهاتي بر روشهاي يادگيري فردي . كنيم

تواند موضوع تحقيقات ديگري  اما اين مسأله بعنوان افقي از اين كار مي. كار ممكني نباشد) مثل مسير حركت(غيرهمسان  بدون استفاده از اطالعي ديگر 

ها از روي خود دانش بتواند، دانش منطبق با عامل غيرهمسان  را مشخص كند، در اين تحقيق به ثمر هر چند كه جستجو براي يافتن روشي كه تن(باشد 

 ).نرسيد
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