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يادگيري از به عقيده بسياری،  همچنين. های چند عامله مورد توجه بسياری از محققان قرار گرفته است   امروزه سيستم : چکيده
دارنـد  عطفـی  ين مقاله، يادگيری در سيستمی که عاملهـا در آن وظيفـه             در ا  .سيستم است در  هاي هوشمندي     ملزومات و نشانه  

. باشـد   مـی ای در راستای بررسی مسئله يادگيری در وظايف ترکيبی عطفی و فصلی               اين تحقيق مقدمه  . دوش  مطرح و بررسی می   
 مهار اشـيا، بـه دليـل    انتخاب محيط. پذيرد  کنند، صورت میمهارخواهند يک جسم را  اين بررسی در محيطی که چند ربات می      

در اين تحقيق، عاملها فقـط      . پذيری آن به وظيفه ترکيبی عطفی و فصلی صورت پذيرفته است            کاربردی بودن و همچنين توسعه    
اطالعات سراسری نهفتـه در تغييـر        .گيرند   گرفتن جسم را ياد می     ،با هم  پيامی   ارتباطاز اطالعات محلی و بدون هيچ       با استفاده   

در اين مقاله بسـتار سـاختاری غيرفعـال بـرای جسـم            . کنند   که عاملها آن را به عنوان اطالع محلی درک می          حالت محيط است  
نتـايج  . آزمايشات اوليه برای مهار يک مستطيل در دو بعد با استفاده از يادگيری تقويتی انجام شده اسـت      . شود  صلب بررسی می  

 .ن زمينه خواهد بودپژوهش در ايگشای ادامه  بدست آمده در اين تحقيق راه
 
 مقدمه ١

، بـه  افزونگـي در عاملهـا  نظير استفاده از    ، مزاياي گوناگوني    ائلطبيعت مس تطابق با   ، گذشته از    های چندعامله   سيستماستفاده از   
تـوان بسـياری    در صورت استفاده مناسب از يادگيری و مسائلی مانند همکاری در يادگيری و انتقال دانش عاملها می .همراه دارد 

 . ازی کرده و بهتر از پيش حل کنيمس به کمک آنها شبيهرا از سيسستمها 
  طبقه بندی سيستم از نظر نوع وظيفه ۱,۱

وظـايف   در. مندی عاملها در به هدف رساندن سيسـتم اسـت           نوع وظيفه يکی از نکات مهم مطرح در انتخاب الگوريتم يادگيری،          
در وظيفه فصلی هـر کـدام       ليکه  ادرحجام دهند تا سيستم به هدف برسد،         ان ت همه عاملها بايد با هم وظيفه خود را درس         ،عطفی

يادگيری در مدلهای عطفی و فصلی به طـور مجـزا تـا       . رسد  از عاملها که وظيفه خود را درست انجام دهند، سيستم به هدف می            
يی، موضـوع مهمـی بـود کـه     ، اما بررسی ترکيب آنها در کنار هم و مفهوم يادگيری در وظيفـه کفـا     [12]اند  حدودی بررسی شده  

با (ای کافی     ای است که برای تحقق هدف، زيرمجموعه        منظور از کفايی در اين متن وظيفه       .دهد  هدف اين پژوهش را تشکيل می     
منـدی در     که اين نوع وظيفه    اين توجه به الهام از طبيعت و     با  . از عاملها بايد کار درست و هماهنگ انجام دهند        ) بيش از يک عضو   

 . نمايد  گام برداشتن در بسط و توسعه اين روش، ضروری می مرسوم است،جوامع جاندارانز بسياری ا
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 وظيفه ترکيبی عطفی و فصلی ۱,۲
ای است که بـا همکـاری و    بينيم که سيستم دارای وظيفه  کنيم، می   عامله را بررسی می     در اين راستا وقتی ذات سيستمهای چند      

از . بريم ای عطفی پی می    بنابراين از اين مفهوم به وجود وظيفه      . يابد  مندی تحقق می   هماهنگی همه اعضا در کنار هم، اين وظيفه       
با نگاهی کلـی    . کند  وظيفه فصلی را تداعی می     که   هاست  طرف ديگر وجود عاملهای افزونه، از ديگر خصوصيات اين گونه سيستم          

 .ه ترکيبی عطفی و فصلی استوظيفشدن با قابل مدل  چندعامله، جوامعدر بسياری از رفتار سيستم توان دريافت که  می
دهنـد و دسـته ديگـر     ای از عاملها  هسته انجام دهنده وظيفه را تشکيل می          دستهمندی در اين سيستمها،       در حين انجام وظيفه   

 گيرد و لزوما تصريح خاصی ندارد و فقط مهـم ايـن اسـت      دسته فعال به صورت کامال پويا صورت می        تشکيل. نقش فعالی ندارند  
حـل مناسـب بـرای رونـد           بـا ارائـه راه     .توان به نوعی با واژه وظيفه کفايی توصـيف کـرد            اين وظيفه را می   . که وظيفه انجام شود   

 .تری استفاده خواهد شد در طيف وسيعی از سيستمها، به طرز مناسبيادگيری  بحثميادگيری در اين گونه سيستمها، 
 استفاده از سيستم چندعامله برای مهار اشيا ۱,۳

از نمونه مسـائلی اسـت      بزرگ  اجسام  مهار کردن   . ايم  در نظر گرفته   )grasp(مهار اشيا   مسئله  بستر آزمايشات را    در اين پژوهش،    
توسط يك ربـات    اين گونه وظايف    انجام  برخی مواقع    .حل خوبی برای آن باشد      تواند راه   عامله می   های چند   سيستماستفاده از   که  

، محدوده مكاني حضور رباتها در رباتبا استفاده از چند    .، غير ممكن است   وديت مكاني و فضايي   با توجه به محد    و بزرگ    پيچيده
 .يابد محيط افزايش مي

با دانستن شکل هندسی جسم، نقاط قرار گرفتن عاملها         . ای است که به صورت رياضی قابل حل است          ماهيت اين مسئله به گونه    
 ،به عنـوان نمونـه  . بوده استمرکزی کننده کنترل از  با استفاده ،ده برای اين مسئلهحل های ارائه ش راهاکثر . قابل محاسبه است  

هـای دسـتوری بـه آنهـا        کنـد و بـا دادن پيـام          محل قرار گرفتن رباتها را مشخص می       ،کنترل کننده مرکزی با استفاده از بينايی      
مرکـزی و رباتهـا   کننـده  بينايی نيز، کنترل بدون داشتن . دهد  سيستم را به سمت رسيدن به هدف و مهار کامل جسم سوق می            

اما در هر حال کنترل کننده مرکزی بايد بر مدل          . توانند با تبادل پيام و محاسبه مختصات استقرار رباتها، جسم را مهار کنند              می
 .هندسی جسم وقوف کامل داشته باشد

مشکالت مانند وابستگی به صحت کار کنترل کننـده         حلها،  مانند بقيه سيستمهای دارای کنترل مرکزی، برخی            در اين گونه راه   
حل همه چيز مبتنی بر بينايی اسـت و کنتـرل کننـده مرکـزی      از طرف ديگر در اين راه     . و پردازش زياد درون آن داريم     مرکزی  

 نيـروی   توانـد کـاهش     کند ولی به عنوان نمونه نمـی        فقط محل قرار گرفتن رباتها را با توجه به شکل جسم محاسبه و تعيين می              
ئله ديگر اين است که شکل جسم بايـد کـامال بـرای کنتـرل کننـده                 سم. تحمل و يا خرابی موقت رباتی را سريعا تشخيص دهد         

 . دهد مرکزی مشخص باشد و محاسبات را با دانستن و شناخت کامل جسم انجام می
 بسـياری از  که مدل و حل کنيم با يادگيری،  و همراهشده توزيعکامال در اين تحقيق سعی بر اين داريم که سيستم را به صورت             

بسـتر تبـادل   خطاهـای  . خواهيم حتی تبادل بين عاملها را نيـز حـذف کنـيم    عالوه بر اين می . کند  مرتفع می   را مشکالت مذکور 
 از   زيادی در کارايی سيستم باشد، همچنين وابستگی رفتـاری عاملهـا بـه پيامهـای ديگـران                  بروز مشکالت  تواند منشا   پيامها می 

 خـواهيم   میبنابراين  . کند  بر می   سازی بستر تبادل پيام، مکانيزم ساخت رباتها را هزينه          از طرف ديگر پياده   . کاهد  استقالل آنها می  
سعی بـر ايـن     . از تبادل اطالعات سراسری صرف نظر کنيم و به دنبال معيار تشخيص اين گونه اطالعات به صورت محلی باشيم                  

 با رباتهای ساده و با سنسـورهای بسـيار    کهای که حاوی اطالعات سراسری مفيدی باشند، بيابيم دهاست که معيارهاي محلی سا   
 ديگر اهداف اين تحقيق، حذف وابستگی به شناخت مـدل هندسـی جسـم در ابتداسـت و بـدنبال            از .ساده قابل دستيابی باشند   

 .  روشی مستقل از شکل جسم هستيم
  سيستم مهار اشيا بزرگ دريادگيری  ۱,۴

روابـط بـين وروديهـا و       از   محاسبه كليـه قـوانين و تهيـه مـدل كامـل              ، برای اجسام مختلف و محيطهای واقعی        مسئله با تعميم 
حـل مسـاله بـا      ،متغيرهاي زيادي در مسئله دخالت دارند     با توجه به اين که       .امكان پذير نيست  بسيار پيچيده و بعضا      ،خروجيها

عملكـرد  توان به  میيادگيري با استفاده از  تنها  ،  يیمحيط پويا  در چنين    .يار مشكل است  قوانين ثابت از قبل پيش بيني شده بس       
بـه    های قبلـی      تعميم روش  .کند  محيط را دنبال می   تغييرات  به صورت مستمر و تطبيقي      بدين ترتيب، سيستم    . دست يافت پويا  
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، )deformable objects(ر اجسـام شـکل پـذير   تمام اجسام، آن هم بدون شناخت اوليه از مدل جسم و همچنين مسائل مطرح د
 .نمايد بدون استفاده از يادگيری، غيرممکن می

 و بـدين  باشـد  ، وظيفه رباتها در اين سيستم، وظيفه ترکيبـی عطفـی و فصـلی مـی            بزرگ ی مهار اشيا  با توجه به توصيف مسئله    
بستر اين است که جوابهای مسـئله بـه         اين  تخاب  از ديگر نقاط قوت مطرح در ان       .به عنوان بستر انتخاب شد    اين سيستم   ترتيب  

 .صورت رياضی نيز قابل استنتاج است، بنابراين اين جوابها معيار خوبی برای سنجش صحت و دقت يادگيری هستند
در محيطهای دارای وظيفـه ترکيبـی عطفـی و          سيستمهای چندعامله   بدين ترتيب جايگاه اين تحقيق از دو منظر اوال يادگيری           

توضـيح  . موضوع مهار اشيا قبال در اين قالب بررسی نشده اسـت           .انيا مهار اجسام بزرگ در محيط توزيع شده بيان شد         فصلی و ث  
 .گشای ادامه کار خواهد بود اين که اين تحقيق هنوز ادامه دارد و نتايج اين مقاله، راه

 
 معرفی مساله ۲
 بستار ۲,۱

بدين معنی که موقعيت و جهت جسم در صـورت  . تشکيل دهيمclosure( [1](جسم بايد حول آن يک بستار ) grasp(برای مهار
در نوع غيرفعال، سـاختار    . شود  تقسيم مي ) active(و فعال ) passive( بستار به دو نوع غير فعال      .اعمال نيروی خارجی تغيير نکند    

وارده بـر جسـم را      نيـروی   انـد   تو  مـی  امکان تغيير نيرو ندارد ولی در نوع فعال اين ساختار در نقاط تماس               ،تشکيل دهنده بستار  
به دو نـوع     جسم در نقاط تماس،      ربوارد   تعيين شده     بسته به عدم وجود يا وجود نيروی ثابت از پيش         نوع غيرفعال،   . تنظيم کند 
 شرايط ايجاد و ساختن هر كدام از اين مـوارد بـه تفصـيل بررسـي و                  [1]در  . شود  تفكيك مي ) force(و نيرويی ) form(ساختاری
 .شود ياثبات م

جلـو    در نقاط تماس فقط نيروی روبـه      . جسم صلب در نظر گرفته شده است      بستار ساختاری غيرفعال برای     بررسی   ،در اين مقاله  
 ۱ همـانطور کـه در شـکل    .در نوع بستار غير فعال ساختاری، مبحث اصطکاک نداريم       . داريم و نيروی کششی قابل اعمال نيست      

. ، نمايـانگر امتـداد عمـود بـر جسـم در نقـاط تمـاس هسـتند                 iaبردارهـای   .  هسـتند  nC تا   1Cمشهود است، نقاط تماس از      
    .باشند ، خط واصل مبدا فرضی به نقاط میirبردارهای

، حـاوی   Dبرای بررسی وجود اين نوع بستار ابتدا مـاتريس          
 .شود طالعات نقاط تماس ساخته میا

       )۱(              
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 برای برقراری اين بستار بايد دو شـرط زيـر روی مـاتريس           
 :برقرار باشد
 .)full rank (باشدکامل ماتريس بايد رتبه  
 بايد دارای حـداقل يـک       αTD×=0معادله   

 .جواب غير صفر باشد

  بستار ساختاری غيرفعال– ۱ل شک
 

α يکی از نتايج ضمنی اين بحث ايـن اسـت کـه بـرای برقـراری ايـن       .تواند نشانگر بردار نيروی خارجی وارد بر جسم باشد         می 
  .داريم نقطه تماس نياز چهار بعد، حداقل دو نقطه تماس و در هفت بعدی، حداقل سهبستار حول جسم 

 محيطتوصيف  ۲,۲
سعی بر اين است که بـدون داشـتن         .  اجسام با استفاده از چند ربات که يادگيری دارند         مهارسازی روشی است برای        پياده ،هدف

ارتباط خاصی هم بين عاملها وجود نـدارد و همـه چيـز             . ، تنها با داشتن اطالعات محلی اين امر صورت پذيرد         سراسریاطالعات  
 در  .باشـد   يـاب و محاسـبه مسـافت مـی          اين اطالعات محلی ساده فقط شامل سنسور زاويه       . مبتنی بر اطالعات محلی ساده است     

 ،يا همسـئل در چنـين   .حقيقت اطالعات سراسری نهفته در فيزيک تغييرات محيط است که به صورت محلی قابل درک هسـتند  
 تعامل ني که ا در آن با هم تعامل دارنداي است كه عاملها     ماهيت مسئله به گونه    .اهميت است دارای  اطالعات محلي همه عاملها     
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تغييرات در نيـرو يـا موقعيـت        . العمل همه عاملها به هم مرتبط است        در اين مسئله عمل و عكس      .شود  ميانجام وظيفه   منجر به   
 . و تغيير نيروي ديگر عاملها خنثي كرد جابجايیيكي از عاملها را بايد با

بسـتار  خـواهيم   به اين ترتيب که به صورت مبتدی فقط مـی       . ده بررسی شده است    مسئله به صورت سا    ،در اين تحقيق مقدماتی   
ك جسـم مسـتطيل     يـ . بررسی مدلهای ديگر تشکيل بستار در حال بررسی اسـت         .  در دو بعد را بررسی کنيم      ساختاری غيرفعال 

 رباتهـا بـا هـم روي ايـن          قرار است اين  .  روي چهار ضلع اين مستطيل چيده شده است        هايیربات. )۲شکل   (شكل دوبعدي داريم  
 .مستطيل يك بستار تشكيل دهند

بين ربات و   حتی با عدم وجود اصطکاک      در اين نوع بستار،     
 اين رباتها .نيز، جسم نبايد آزادی حرکت داشته باشد     جسم  

 روي اضـالع را يـاد       بستاربايد جايابي مناسب براي تشكيل      
 . بگيرند

 
 مستطيل شکل جسم غيرفعال حول  بستار ساختاری -۲شکل 

در اين . در انتخاب الگوريتم، متغير حالت و اعمال عاملها، سعی بر اين است تا روشی مستقل از شکل جسم مذکور اتخاذ گردد
 .پذير خواهد بود صورت بسط مسئله به اشيا ديگر امکان

 

  پيشين مرتبطپژوهشهای  برخیمرور ٣
 تحقيقات مرتبط در مهار اشياء ۳,۱
بـا اسـتفاده از چنـدين نـوع ربـات مختلـف،             يت مدل اشيا در همكاري بين رباتها براي انجام امور مختلف             استفاده از تقو   [2]در  

ايـن روش  . شـده اسـت   بيـان   توسط دسـت     اجسام   گرفتن يك متدلوژي براي سنتز و بررسي        [3] در   .شود  ميآزمايش  بررسی و   
بـه   گـرفتن جسـم      در اين متد، مراحل مختلـف     . ندك  معيارهاي كارايي را هم در سطح دست و هم در سطح انگشتان بررسي مي             

مشكل حمل اشـيا بـا اسـتفاده از چنـد ربـات           بستار،   با استفاده از مفهوم      [4]در .شوند  فازهاي قابل مديريت و كنترل تقسيم مي      
ي هسـتند    كـه داراي بينـاي     واره  ماشـين نتايج آزمايشات عملي اين روش با استفاده از چند ربـات            . مورد بررسي قرار گرفته است    

در اين آزمايشات حمل يك جسم در محيط خالي از مـانع          .  پذيرد اين روش به صورت توزيع شده صورت مي       . بررسي شده است  
. در اين روش که مبتنی بر بينايی است هر ربات بايد رباتهـای مجـاور خـود را مشـاهده کنـد      . به سمت هدف خاص مطرح است     

 گـرفتن و مهـار اجسـام بـزرگ در     در مفهوم. يده بر مبنای مدل هندسی اجسام دارند     عاملها در هر لحظه، نياز به محاسبات پيچ       
همچنـين  .  اين قيد حذف شده و اطالعات مورد نظر فقط محلی هستند و با سنسورهای ساده قابل استخراج هسـتند                   ،ماپژهش  

 [4] و ايـن مسـئله در       الع مجاور ببينند  ض خود را در ا    رمجاورباتهای  توانند    ، لزوما نمی   بزرگ رباتهای چيده شده در اطراف جسم     
 .مورد توجه قرار نگرفته است

  يادگيری با توجه به مشکالت محيط درتحقيقات مرتبط  ۳,۲
بـه صـورت سـاختاری و    ) policy(در ايـن الگـوريتم سياسـت   . الگوريتم جديدی برای يادگيری تقويتی ارائه شـده اسـت   [5] در

از ديگـر تحقيقـات   . کننـد  خاب عمل و هم در بروزآوری دانش خود با هم هماهنگی مـی        عاملها هم در انت   . شود  پارامتری ارائه می  
 و  قـوانين يـادگيری  بسط، تعميم و تقسيم حاالت. توان به نوعی مرتبط دانست  را می[6] مطرح در  TPOTانجام شده، الگوريتم
تگی اعمـال عاملهـا، از ايـن ويژگـی بـرای            در اين کار با معرفی وابسـ       .دهند  ، مراحل اين روش را تشکيل می      سپس انتخاب عمل  

هايی که ديگر روشهای يادگيری در آنها کم اثر است، کـاربرد              اين روش بيشتر برای محيط    . شود  تعميم فضای حالت استفاده می    
 بـه   وقتی اعمال عاملها به صورت زنجيره به هم مرتبط هستند، عامل بايد عملی را انتخاب کند که عامل ديگر به کمک آن                     . دارد

دانند و عامـل بعـدی        عاملها بعد از انجام عمل خود حالت محيط را نمی         . وار شانس رسيدن به هدف را بيشتر کند         صورت زنجيره 
ای از عاملهـا   توانـد هـدف را تـامين کنـد، امـا زنجيـره       بنابراين يک عامل به تنهايي نمی. دهد  مسير رسيدن به هدف را ادامه می      

تواننـد بـه      طراحی شده است که عاملها در آن با انجام اعمـال خـود نمـی              ) opaque(ی محيط مبهم  اين روش برای برا   . توانند  می
 . سازی شده است اين روش برای کاربرد در فوتبال روباتها به کارگرفته شده و پياده . حالت بعدی بوجود آمده اعتماد کنند
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 را در TPOTروش. سـازی شـده اسـت    ، بررسی و پيـاده  ها در شبکه مطرح      در حوزه مسيريابی بسته    TPOT، کاربرد روش    [8]در  
تواند به ايـن    تقسيم بندی فضای حالت می ،به عنوان نمونه  .  نيز به کار گرفت    مهار اجسام ای در مسئله      آينده شايد بتوان به گونه    

 .گيرند ترتيب باشد که عاملها روی اضالع خود ياد می
 ،هـای چنـد عاملـه        مشکالت يادگيری تقـويتی در سيسـتم       کاری برای حل    اهبه عنوان ر   مبحث يادگيری افزايشی     [10] و   [9]در  

عامله، مشکل تقسيم امتيـاز بـرای اعمـال عامـل،       بزرگ شدن فضای حالت و تعداد اعمال در سيستمهای چند         . مطرح شده است  
. در اين وادی هستند ، از جمله مشکالت اساسی مطرح    کند  های پنهان و اينکه عامل درک ناقص از محيط پيدا می            مشکل حالت 

عاملهـايی داريـم کـه      .  ارائه شـده اسـت     "الگوريتم يادگيری افزايشی تطبيقی غير مرکزی     "حلی با نام       راه ،برای غلبه بر مشکالت   
هـا   بـه عامـل  . گيرند، اما مشکل هماهنگی و همکاری بين آنهـا وجـود دارد    ای را در محيط ياد می       همراه با خطای ادراک، وظيفه    

سپس پـس   . کنيم  ای از وظيفه شروع می      ابتدا با نسخه ساده   .  تا به صورت افزايشی سياست خود را بهبود بخشند         کنيم  کمک می 
پـذير   هـا امکـان   اين کار با دادن امکان اعمال جديد بـه عامـل      . کنيم  تر و پيچيده می     از يادگيری ابتدايی، کم کم وظيفه را سخت       

دانش عاملهـای قبلـی بـرای    در هر مرحله،    . شوند  سپس عاملهای ديگر اضافه می    . شود  های کم شروع می     کار با تعداد عامل   . است
البته توجيه رياضی کـار در     . ، در محيط کار ما نيز قابل استفاده است        مذکورهای مطرح در کار       ايده .شود  عاملهای جديد کپی می   

 . يعت هستند مطرح نشده است، اما در مجموع نتايج اعالم شده، نشانگر بهبود وضمذکورمقاالت 
فوتبـال رباتهـا بـه عنـوان بسـتر          .  نيز، همکاری تيمی چند ربات در محيط پويا برای مقابله با حريف بررسی شـده اسـت                 [7] در

بـا توجـه بـه      مـذکور   در محـيط    . باشـد   ثر می وماعضای  مجموعه  اوليه الگوريتم، تشکيل     فاز. نظر گرفته شده است   آزمايشات در   
، ارائـه روش    پژوهش فـوق  مطلب مهم   . پذير است   بندی و تفکيک وظايف امکان      نجام گرفته، تقسيم  دهی تيمی ا    ساختار و سازمان  

ايـن کـار احتمـال      . شـود   بينـی مـی     ها هنگام انتخاب عمل پيش      انتخاب عملی است که در آن الگوريتم، نيازهای ديگر هم تيمی          
 .دهد موفقيت تيمی را افزايش می

 
 روش پيشنهادی ٤
بر اساس مدل استاندارد يادگيري تقويتي، يك عامل از . كنيم استفاده مي Q [11]نوع  يري تقويتياز يادگپژوهش،  اين در

هاي ممكن براي  انجام يك عمل از مجموعه فعاليت. اعمال خود با محيط اطراف در ارتباط استمجموعه و ) حس(طريق درك 
مجموعه تمامي اطالعاتي كه در .  محيط توسط وي استشود، تنها راه متأثر كردن  نشان داده ميAt، كه با tعامل در زمان 

شود كه عضوي از مجموعه حاالت ممكن براي   نمايانده ميsد، به عنوان حالت محيط با نتغيير وضعيت محيط دخالت دار
ه باشد تواند برداشتي از حالت محيط را به واسطه حسگرهاي خود در اختيار داشت عامل در هر لحظه مي.  خواهد بودSمحيط يا 

عالوه بر اين، يك شاخص . هاي موجود، عموماً فقط تقريبي از حالت محيط خواهد بود و نه الزاماً معادل آن كه به دليل نقصان
بدين ترتيب . شود تا بر اساس آن عملكرد خود در محيط را بهبود ببخشد بدون جهت به عنوان امتياز نيز به عامل داده مي

 است با اين هدف كه معياري از امتياز دريافتي از محيط را بهينه Atاب يك عمل از مجموعه وظيفه عامل در هر لحظه انتخ
 .[15] [14] [13]كند

 :روزآوری دانش در اين يادگيری به اين ترتيب است  هفرمول ب
)۲          ()},({max)(,))((),()1(),( 1 asQsVsVrasQasQ atttttt =++−= +γαα 

امـا تقسـيم ايـن امتيـاز     . كند اداش تيمي را تعيين مي    را تشخيص داده و تشويق يا پ      بستار   تشكيل   ،فرض براين است كه محيط    
شان بايد سهم خود از امتياز تيمي داده شده را محاسبه كنند و               هر كدام با توجه به وضعيت     . ي خود آنهاست    بين عاملها بر عهده   

. نياز به چهار ربـات داريـم   برای دوبعد حداقل بستاربا توجه به شرايط  .حافظه يادگير خود را بر اساس اين امتياز تقويت بخشند        
شود كه تمام عاملها وظايف فردي خود را بدرستي انجام داده،       موفقيت تيمي وقتي حاصل مي    در صورت داشتن تنها چهار ربات،       
البته حاالت مختلفي براي جواب وجـود دارد        . شود  میبنابراين اين عمل نوعي وظيفه عطفي       . در مكان مناسب قرار گرفته باشند     

با توجه به توضـيحات داده      . تواند جواب باشد    تركيبات مختلفي از چيدمان عاملها مي     . ي عمل عاملها به هم وابسته است       و نتيجه 
  .شده، يادگيري عامها و وظايف آنها مستقل از هم نيست
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ـ   حلهايی که ممکن است برای حل اين مسئله مطرح شـود،   با توجه به فرضيات مسئله، يکی از راه     ين عاملهـا  همكـاري متـوالي ب
بـه صـورت    عمـل  جامبدين ترتيب که عاملها در ان    .حل متوالي اين مسئله براي شرايط و شكل هندسي مذكور ساده است           . است

 اجسام هندسي ديگر و مواردي مثل  اما با توسعه. رفتار کنند و بعد از انجام عمل هر عامل نتيجه را بررسی کنيم          متوالی به نوبت    
 .، بايد مسئله را به صورت همكاري موازي در نظر گرفت و حل كرد)noise(اغتشاش يا )fault(خطامقابله با 

 و دادن پاداش تيمي، بايد به نوعي با حركت جسم، وضعيت عاملها و حركـت               بستارمحيط جدا از تشخيص كامل بودن يا نبودن         
 مـاتريس نقـاط تمـاس را پيـدا        تهیكه دقيقا فضاي     يكي اين  :تواند به دو صورت انجام پذيرد       اين كار مي  . جسم را به آنها بفهماند    

 ديگر اينكه به صورت تصادفي نيرويي به جسم وارد كرده و حركت آن را با توجـه                  و كرده و در همان راستا جسم را حركت دهد        
 جسم هميشه حركت خواهد كرد، اما در حالت دوم فقـط ممكـن اسـت جسـم     ،در حالت اول  . به نقاط تماس جاري بررسي كند     

نكته اينكه در هر حال محيط در ابتدا كامل بـودن    . تر و به واقعيت هم نزديكتر است        سازي نوع دوم ساده     البته پياده . كت كند حر
  .دهد  را تشخيص ميبستاريا نبودن 

 حالت و عملانتخاب  ۴,۱
بايـد  االمکـان حالـت       حتـی . قابل توجـه اسـت    برخي نكات   ممکن برای عاملها،    ) action(و اعمال  )state(متغير حالت   انتخاب  در  

بايد به اندازه كافي جامع باشد تـا ربـات بتوانـد حـداكثر فهـم از         .مستقل از جسم باشد و به هر شكل هندسي قابل برازش باشد           
چـون بـراي ايـن كـار     .  اندازه كافي كوچك باشد تا قابل بررسي توسط الگوريتمهاي يادگيري باشد    هبايد ب . محيط را داشته باشد   

بايد كميتي پيدا كنـيم كـه مقـادير آن           .آيد   كارايي پايين مي   فضای حالت سازيم و با بزرگ شدن        ميعمل  و  لت  متغير حا جدول  
 . بين مقادير نداشته باشيمپوشانی هممستقل از هم باشند و هيچگونه 

ب يك ماتريس بيان   در دست، در غال    محلی با توجه به اطالعات      بستاررسيم كه مدل فرضي ما از          به اين نتيجه مي    [1]با بررسي   
سـه سـطر اول ايـن    . اين اطالعات شامل مختصات و جهت نقطه تماس اسـت  .فقط اطالعات نقاط تماس وجود دارد   که   شود  مي

براي انتخـاب مبـدا مختصـات هـيچ قيـدي         . (ماتريس نشانگر مختصات و سه سطر دوم آن نشانگر جهت و زاويه اين نقاط است              
تواند به سادگي مختصات      راي هر ربات با سنسورهاي ساده قابل محاسبه است و هر ربات مي            داشتن اين اطالعات ب   .) وجود ندارد 

اين دو اطالع اگر از تمام رباتها بيايند و كنـار هـم              . محاسبه كند  محلیو جهت خود را بدون نياز به اطالعات ديگران، به صورت            
جسـم   از روي ماتريس محاسبه شده وضعيت بسـتار  آوريم ورا براي جسم بدست متغير حالت توانيم  قرار بگيرند، در مجموع مي 

اي كه در اينجا مطرح است، اين است كه ما اطالعات مختصات و جهت رباتها را بـراي همـه در كنـار                        اما مسئله . را بررسي كنيم  
خـواهيم    مـي لـی  و داريـم سراسـری براي دانستن اطالعات همه نياز به اطالعات . داند هم نداريم و هر كس فقط براي خود را مي 

نسبتا مناسبی برای ايـن   اما ،ناقصتواند جايگزين  ای می  آزادی حرکت جسم به گونه. حل كنيم  محلیبا اطالعات   فقط  مسئله را   
 .موارد باشد

متغيـر  مشتق حركت جسم نيز، پارامتر خوبي براي محاسبه ممكن است كنيم،  كه براي عاملها انتخاب مياعمالی با توجه به نوع     
ای  در چنـين مسـئله  . دهـد  مشتق حركت جسم در واقع تاريخچه تغييرات برآيند نيرويي وارد بر جسم را نشان مـي       .  باشد حالت

كنـيم و   البته در حال حاضر اين پـارامتر را وارد نمـي     . تغيير حرکت جسم، بيشتر از جنبه تغيير جهت حرکت قابل بررسی است           
 . نياز به بررسي بيشتر در اين زمينه است

در . اسـت  با توجه به مقدورات و فرضيات به اين صورت    مرحلهدر اين   ت و اعمال در نظر گرفته شده برای يادگيری تقويتی           حاال
مرحله اول فرض بر اين است كه رباتها نياز به تغيير ضلع جاري ندارند و فقط با جايابي روي همان ضلع وظيفـه خـود را دنبـال                

بنابراين در مرحلـه اول از    . کنند  دهيم و رباتها امکان تعويض ضلع جاری خود را پيدا می           كنند، سپس اين حالت را توسعه می        مي
مهار شـده،  جسم حرکت افقی و عمودی    بدين ترتيب    .ايم   چيده )هر ضلع يک ربات   (ر ضلع مستطيل  اهار ربات را روی چه    چابتدا  

 .ورانی حول يك نقطه خواهد بود و جسم تنها قادر به حرکت د از قبل درست شده استY و Xبستار در راستاي 
تواند در يكي از  ربات مي . قابل توصيف است(LR)و يا چرخش به چپ) RR(حركت جسم با يكي از صورتهاي چرخش به راست

مسئله، رباتها ضلع جاري اوليه با توجه به فرضيات . روي ضلع قرار گرفته باشد) L(و يا چپ) M(، وسط)R(هاي راست  موقعيت
 . هستيم و فقط بايد با يادگيري جلوي دوران را بگيريمبستار داراي Y و Xبنابراين در جهات . كنند ميخود را عوض ن
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 ۲ و ۱ جداول .ضلع باشد) L(و يا چپ) M(، وسط)R(هاي راست  تواند جابجايي به يكي از موقعيت العمل ربات نيز مي عكس
  . عمل خواهيم بود۳و ) ۳*۲( حالت۶ ترتيب در اين مرحله دارای  بدين.نشانگر حاالت و اعمال ساده در آزمايشات اوليه هستند

 
 متغير حالت

 موقعيت ربات روي ضلع حركت جسم
چرخش به 

 )RR(راست
چرخش به 

 )LR(چپ
 )L(چپ )M(وسط )R(راست

  متغير حالت برای مدل ساده اوليه– ۱جدول 
 

 اعمال ممکن برای ربات
استقرار در قسمت 

 )R(راست ضلع
در وسط استقرار 
 )M(ضلع

استقرار در قسمت 
 )L(چپ ضلع

  اعمال رباتها برای مدل ساده اوليه– ۲جدول 

ضلعی که ربات روی آن قـرار گرفتـه بـه متغيـر       عمود بر   راستای  . يابند  در مراحل بعدی اين مجموعه حاالت و اعمال توسعه مي         
اين راسـتا بـرای مسـئله سـاده شـده فعلـی بـه         .هد شد علت اين تغيير حالت مشخص خوا  ادامه مقاله، در   .دشو  حالت اضافه می  

اما در ادامه کار برای بسط روش به کليه اجسام هندسی، اين تفکيک بايد با دقت بيشتری                 .  درجه انتخاب شده است    ۹۰تفکيک  
 : حالت خواهيم بود۲۴بدين ترتيب دارای . باشد می نشانگر حاالت اين مرحله ۳جدول  .صورت پذيرد)  درجه۱۰مثال (

 )۳(موقعيت ربات روی ضلع) * ۴(راستای ضلع ) * ۲(حرکت جسم= حالت 
 . مشهود است۳موقعيت رباتها روی اضالع مختلف و متغيرهای دخيل در حالت در شکل 

 
 متغير حالت

موقعيت ربات  راستای ضلع حركت جسم
 روي ضلع
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 توسعه يافته متغير حالت – ۳جدول 
 

 
حاالت و اعمال عاملها -۳شکل 

 تقسيم امتياز و سياست امتيازدهي  ۴,۲
حـل، تقسـيم امتيـاز        تـرين راه    سـاده .  در راستای يادگيری عاملها در چنين محيطی، تقسيم امتياز است          عواملمهمترين  يکی از   

توان نتيجه گرفت كه تمامي اعضاي گـروه عمـل مناسـبي انجـام       رت دريافت پاداش از محيط، مي     در صو . مساوي بين رباتهاست  
توان بازخورد تيمي را به صورت يكسان به تمـامي اعضـاي گـروه        بنابراين در چنين حالتي مي    . اند كه بايد آن را تقويت كرد        داده

بـه همـين    . انـد   ها اشتباه كرده    م نيست كدام يك از عامل     هاي يادگير، معلو    اما در صورت شكست گروهي از عامل      . متعلق دانست 
ناديـده گـرفتن چنـين حـاالتي يكـي از        .انجامد  دليل تقسيم مساوي امتياز در چنين حاالتي به يادگيري مطلوب و مناسب نمي            

چيزي ياد نخواهند ها از آن تالش  يك از عامل به اين معني كه اگر گروه به موفقيت دست پيدا نكرد هيچ          . حلهاي ممكن است    راه
بـه ايـن شـكل در واقـع بـراي      . كنـد  گرفت و اين جريان تا رسيدن به موفقيت تيمي و پاداش دادن به تمام اعضا ادامه پيدا مـي          

هاي يـادگيري بيشـتري    تر خواهد بود اگر بتوان از شانس اما بسيار مناسب. شود ها صرفاً از پاداش تيمي استفاده مي        هدايت عامل 
 . كم در بخشي از موارد منجر به تنبيه گروهي نيز اقدام مناسبي انجام داد استفاده كرد يا در واقع دستها  براي عامل

ماهيت اين  . شود  تري حل مي    ، مسأله به شكل ساده    )تخمين زد (هاي خطاكار در گروه را مشخص نمود          اگر بتوان به شكلي عامل    
توان اطالعات خوبي در مورد خطاكار بـودن يـا نبـودن عامـل بدسـت                يعاملها م متغير حالت   اي است كه از روي        مسئله به گونه  

اگـر ربـات در   . كند تـا حركـت كنـد     به جسم نيرو وارد ميبستاربا توجه به فرضيات مسئله محيط در صورت كامل نبودن        . آورد
 .  تنبيه شود حركت نكند، آنگاه نبايدآن نيرو وارد شود و يا جسم نسبت به آنوضعيتي قرار گرفته باشد كه به 

 ضـلع اگر ربات در منتها اليه راسـت        .در اين مسئله فعال حس نيرويي نداريم و فقط چرخش به چپ يا راست جسم مطرح است                
تواند كاري در راستاي جلوگيري از اين چرخش انجام         قرار گرفته باشد و جسم به سمت چپ بچرخد، آنگاه اين ربات منطقا نمي             

 قرار گرفته باشـد، صـادق   ضلع مطلب در مورد چرخش به راست وقتي ربات در منتها اليه چپ              به همين ترتيب عكس اين    . دهد
 .بنابراين در اين مواقع عامل در صورت عدم موفقيت تيمي نبايد تنبيه شود. است
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 الگوريتم انجام کار ۴,۳
 :توان به اين صورت توصيف نمود روال کار در انجام آزمايشات را می

 .گيرند ای از ضلع مربوط به خود قرار می ، رباتها به صورت تصادفی روی نقطه)episode(رويداددر ابتدای هر  .۱

 .دهند کنند و آن را انجام می ، عمل جديد خود را انتخاب میQسپس با توجه به حالت جاری و اطالعات جدول  .۲

د، بـدين  نـ ک  مشخص می جسم را نيز  مهار  در اين مرحله محيط وضعيت      . دهد  محيط با بررسی وضعيت بستار، امتياز می       .۳
:  امتياز، عـدم تشـکيل بسـتار    ۵: تشکيل بستار  . ( يا خير  د که جسم آزادی چرخش به راست يا چپ را دارد          شو ترتيب معين می  

 ) امتياز-۱
آنگاه با توجه به عمل انجـام شـده     . کنند  عاملها بر اساس سياست امتياز دهی ، سهم خود را از امتياز محيط محاسبه می               .۴

 :سياست امتياز دهی به قرار زير است . کنند روز می ه، ب Q خود را برمبنای مدل يادگيری تقويتیQل، جدول در حالت قب

 .شود  امتياز بين همه به صورت مساوي تقسيم مي كامل شده است،اگر بستار 
 :كند  محيط امتياز منفي براي تيم صادر مي، نشدهکاملاگر بستار  

 باشيم، آنگاه اگر ربات در انتهاي چپ ضلع باشـد، تنبيـه             اگر چرخش به راست براي جسم داشته       
 .گيرد در غير اين صورت امتياز منفي مي. شود نمي
اگر چرخش به چپ براي جسم داشته باشيم، آنگاه اگر ربات در انتهاي راست ضلع باشـد، تنبيـه                    
 .گيرد در غير اين صورت امتياز منفي مي. شود نمي
ستفاده از معياري مثل خبرگي نسبي رباتها را تنبيـه يـا تشـويق              اگر جسم حركت نكند، آنگاه با ا       
 .   كنيم مي

 :اگر بستار تشکيل نشده باشد .۵

 .شود باشد، پايان رويداد به همراه شکست اعالم می) ۱۰(حداکثر طول مفروض از بيش طول رويداد اگر  
 .گرديم  باز می۲در غير اين صورت به مرحله  

 .شود يان رويداد به همراه موفقيت اعالم میاگر بستار تشکيل شده باشد، پا . ۶

 . شود گرديم و در غير اين صورت کار تمام می  برمی۱سازی به مرحله   در صوررت نياز به ادامه کار شبيه .۷

 آزمايشاتنتايج  ۴,۴
ار ربـات    بـا چهـ    آزمايش. در ابتدا حاالت و اعمال ساده مذکور در نظر گرفته شدند          .  انجام شدند  توصيف شده بستر  آزمايشات در   

سپس برخی تغييرات به حـاالت و اعمـال اضـافه شـد و              . که روی چهار ضلع مختلف يک مستطيل قرار گرفته بودند، شروع شد           
 .شود های صورت پذيرفته اشاره می در اين قسمت به نتايج مراحل اوليه و توسعه. مسئله کمی توسعه پيدا کرد

شـکل  ايـن  همـانطور کـه در   .  تالش اول نشان داده شده است۵۰۰در  طول متوسط رويدادها برای رسيدن به هدف    ۴در شکل   
 مربوط به   عاملها روی ضلع  هر يک از    بدين ترتيب که    . مشهود است، يادگيری در مراحل اوليه بسيار مناسب، سريع و همگراست          

نـيم، نتيجـه خـوبی نخـواهيم     اما اگر در اين حالت، عاملهای اضالع مجـاور را جابجـا ک   .آموزند میرا  هماهنگ  ، ايجاد بستار    خود
  . تالش بعدی، دانش قبلی نه تنها غيرمفيد، بلکه مضر خواهد بود۵۰۰بينيم که در  میشکل با توجه به . )۵شکل  (گرفت

 

 
  تالش۵۰۰ در episode نمودار طول متوسط -۴شکل 

 
 تالش بعدی، بعد از ۵۰۰ در episode نمودار طول متوسط -۵شکل 

 اورجابجايی دو عامل مج
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 عامل مجزا روی اضـالع يـک مسـتطيل بـه ايـن نتيجـه                چهارروی يادگيری   اوليه  های انجام شده و آزمايشات        به دنبال بررسی   
 :رسيديم که

، برای مکـان جديـد مفيـد نخواهـد     )دانش قبلی(با عوض شدن ضلع جاری عاملها روی مستطيل نتايج بدست آمده     
 .بود

 .کند   منفی عمل می ذهنيت  پيشبه عنوان) ل به ضلع مجاوردر صورت انتقا(دانش قبلی عاملها بعضا 
 .شود همچنين يادگيری در ضلع جديد باعث خراب شدن دانش قبلی می 

حل اين موضوع در انتخاب نـوع اعمـال و حـاالت عاملهـا           راهو بررسی مشکالت به اين نتيجه رسيديم که         اوليه   آزمايشات   زبعد ا 
پذيری  ای توزيع بدين ترتيب، متغير حالت به گونه. رديمای جهت ضلع را به حالت اضافه ک         هبه گون برای حل مشکل،    . نهفته است 

دامنه تـاثير   .شود   متمايز میQناحيه خبرگی و يادگيری در جهات مختلف در جدول  . کند  را در ناحيه يادگيری عاملها اضافه می      
 توضـيح   . مشهود است، مشکل قبلی به کلی مرتفع شد        ۶کل   همانطور که در ش    .ها روی اضالع مختلف، متفاوت خواهد بود        دانش

 .اند ع مجاور جابجا شدهضالا رباتهای ، رويداد اول۵۰۰اينکه در اين نمودار بعد از 
 

 
  بعد از توسعه حالت تالش۱۰۰۰ در episode نمودار طول متوسط -۶شکل 

 
ذاتا يادگيری عاملها .  اجسام مختلف در آن کامل نيست   است و قابليت توسعه به      حال اين روش هم دارای برخی مشکالت        هر در

  وابسـتگی بـه شـکل      عـالوه بـر     بنـابراين   . کند   عمل درست هر عامل در کنار اعمال ديگران معنی پيدا می            و به هم وابسته است   
ده باشـند و    الع عـوض نشـ    ضـ  که عاملهای ديگر ا    کارا خواهد بود  به عنوان نمونه دانش يک ضلع در ضلع ديگر تنها وقتی            جسم،  

 .مبتنی بر همان مرحله قبل رفتار کنند
الع مختلف بچينـيم و بـدون تغييـر ضـلع،     ابتدا عاملها را روی اض. کاری جديد مطرح و بررسی شد       برای حل مشکل اخير نيز راه     

ين معنی که با  بد. کنيمسراسری دانش سيستم را يکسان و   ،العحال قبل از انتقال به ديگر اض      . ندروی ضلع جاری خود ياد بگير     
ن بـي  حال با ترفند خاصی مشکل وابستگی عاملهـای مقابـل و مجـاور را از   . توجه به دامنه مهارت عاملها دانش آنها را کپی کنيم    

، بسـتار سـاختن  ها به خوبی همگرا شده باشد، يعنی از تمـام حـاالت ممکـن بـرای     لاگر قبل از اين مرحله يادگيری عام      . ايم  برده
بـود و بـا      بدين ترتيب رفتار همه عاملها در موقعيت خاص، يکسـان خواهـد            .کنند  می انتخاب   اند،   که يادگرفته  عاملها مدلهايی را  

 .  دست يافتبستارتوان به  همگرايی سريع می
دانـش  . گيـريم  ، در هر حال هنوز وابسته بـه جسـم يـاد مـی          توجه به بهبود حاصل از اين نکته       حتی با در ادامه گفتنی است که      

کننـد، در ذهـن آنهـا کـد            که عاملها در مرحله اول از جسم پيدا می         محلیيعنی همان اطالع    . فته در شکل جسم است    واقعی نه 
 .اين نکته به صورت خام تنها برای مواقعی مفيد است که به تعداد اضالع جسم، عامل داشته باشيم. شود می

به عنوان نمونه بايد به دنبال يـک دانـش         . سم نيز فائق آمد   با بسط ترفند جاری شايد بتوان به گونه ای بر مشکل وابستگی به ج             
حال وقتی عاملها ضلع خود را بـرای اسـتقرار انتخـاب کردنـد، بـا         .  که با آن بتوان ضلع انتخاب کرد       بودمشترک در تمام اجسام     

پـذيرد، و     لگوريتم صـورت مـی    يابی با استفاده از ا      بدين ترتيب ضلع  . کنند  استفاده از دانش قبلی خود روی اين اضالع جايابی می         
توانـد بـا    يابی نيز می البته مرحله اول يعنی ضلع. شود سپس مرحله دوم که جايابی روی ضلع است با استفاده يادگيری انجام می        
 .بايد مجزا باشد) يابی و جايابی روی ضلع ضلع(استفاده از يادگيری انجام شود، اما در هر حال به اين ترتيب که اين دو فاز 
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  آيندهتوسعه و ادامه پژوهش در ۵
 :از جمله مواردی که در ادامه اين تحقيق مطرح است عبارتند از 

   به مجموعه اعمال عاملهاتغيير ضلع جاری عاملها و پرش بين اضالع مختلفاضافه شدن  
 تبديل بستر عطفی جاری به بستر ترکيبی عطفی و فصلی با استفاده از عاملهای افزونه 
  روی بستار فعالبررسی يادگيری 

 
 گيری نتيجه ٦

يـادگيری مناسـب در سيسـتمهای دارای وظيفـه ترکيبـی عطفـی و       برقراری  ی هدف اين مقاله بيشتر توصيف و ورود به مسئله     
 عامل مجزا روی اضالع يک مستطيل به ايـن نتيجـه رسـيديم کـه بـا             چهارهای اوليه روی يادگيری       به دنبال بررسی  . فصلی بود 

حل اين    راه.  ذهنيت منفی خواهد بود      بعضا غير مفيد و حتی پيش      ، عاملها، دانش قبلی برای مکان جديد      عوض شدن ضلع جاری   
اما در حـال ايـن روش هـم         . با توسعه حاالت و اعمال وضعيت بهتر شد       . موضوع در انتخاب نوع اعمال و حاالت عاملها نهفته بود         

 در کنار اعمال ديگـران معنـی پيـدا          ،بسته است و عمل درست هر عامل      ذاتا يادگيری عاملها به هم وا     . دارای برخی مشکالت بود   
رغـم    علـی .  کردن دانش سيستم بعد از يادگيری اوليـه، مطـرح شـد            سراسریسازی و     برای حل مشکل اخير نيز يکسان     . کند  می

 . استبهبود حاصل از اين نکته، در هر حال هنوز يادگيری وابسته به جسم 
به عنوان نمونه بايد به دنبـال يـک دانـش     . ای بر مشکل وابستگی به جسم نيز فائق آمد         توان به گونه  با بسط ترفند جاری شايد ب     

حال وقتی عاملها ضلع خود را بـرای اسـتقرار انتخـاب کردنـد، بـا         .  که با آن بتوان ضلع انتخاب کرد       بودمشترک در تمام اجسام     
پـذيرد، و     يابی با استفاده از الگوريتم صـورت مـی           بدين ترتيب ضلع   .کنند  استفاده از دانش قبلی خود روی اين اضالع جايابی می         

توانـد بـا    يابی نيز می البته مرحله اول يعنی ضلع. شود سپس مرحله دوم که جايابی روی ضلع است با استفاده يادگيری انجام می        
در . بايـد مجـزا باشـد   )  و جايابی روی ضلعيابی ضلع(استفاده از يادگيری انجام شود، اما در هر حال به اين ترتيب که اين دو فاز         

 .تری خواهيم رسيد های بازشده برای بررسی بيشتر به نتايج کامل ادامه تحقيق با توجه به نتايج و راه
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