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چکیده

حالت های استنتاج در انسان توانایی به ذهن نظریه

در توانایی این می شود. گفته دیگران و خود ذهنی

ایفا اساسی نقش فرد یادگیری و اجتماعی روابط

پاسخی می تواند توانایی این محاسباتی مطالعه می کند.

کند. ارائه مصنوعی هوش حوزه کنونی چالش های بر

سازوکار از بهره گیری با شبیه سازی-نظریه دیدگاه

مشاهده طریق از فرد یادگیری در آینه ای، نورون های

نظریه کردن تعبیه بنابراین، است. اثرگذار دیگران رفتار

با عامل آن که می شود موجب هوشمند عامل یک در ذهن

مشابه عملکردی به خبره، عامل یک رفتارهای مشاهده

این در یابد. دست خود اطراف محیط با تعامل در او

آینه ای نورون های از مدلی به را هوشمند عامل مطالعه،

قرار واژگون آونگ محیط در را آن و می کنیم مجهز

مشاهده با هوشمند عامل این که دید خواهیم می دهیم.

دانش و اهداف از درکی به محیط در خبره عامل رفتار

واژگون آونگ آن، کمک به که می یابد دست خبره عامل

می دارد. نگه تعادل حالت در را

آینه ای، نورون های ذهن، نظریه کلیدی: واژه های

ضربه ای. عصبی شبکه های

مسئول نویسنده *

مقدمه ١

عقاید، تحلیل و استنتاج با تا قادریم انسان ها ما

با مؤثری تعامل دیگران، احساسات و باور ها اهداف،

مجموعه بر و باشیم داشته خود اطراف محیط و آن ها

آن به که توانایی این .[٢ ،١] بیفزاییم خود دانسته های

موضوعات بحث برانگیز ترین از یکی گویند، ذهن نظریه

و فالسفه گذشته در است. فلسفی-روان شناختی

نوعی ذهن نظریه که بودند باور این بر روان شناسان

خود ذهنی حالت های فرد آن، طی که است توانایی از

خام نظریه های از فرض هایی صورت به را دیگران و

نظریه- دیدگاه به دیدگاه، این .[۴ ،٣] می کند استنتاج

دیدگاه دیدگاه، این مقابل در است. معروف نظریه١

داشته کمتری قدمت که دارد قرار شبیه سازی-نظریه٢

شخص دید زاویه اتخاذ با افراد که می کند بیان و

.[۴ ،٣] می کنند استنتاج را او ذهنی حالت های مقابل،

صورت به معموال ذهن نظریه نظریه-نظریه، دیدگاه در

در آنکه حال می شود؛ گرفته نظر در ذاتی توانایی یک

که است این بر غالب باور شبیه سازی-نظریه، دیدگاه

با .[١] می شود گرفته یاد رشد، مراحل طی توانایی این

وجود دیدگاه دو این سر بر فراوانی بحث های که وجودی

1- Theory-Theory
2- Simulation-Theory
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آینه ای نورون .[٧] آینه ای نورون یک سازوکار :١ شکل
بلکه می گیرد، دست به را جسم میمون که زمانی در تنها نه
جسم آن گرفتن دست به حال در را دیگری فرد که هنگامی

می شود. فعال می کند، مشاهده

مطالعات دارد، ادامه بحث ها این نیز همچنان و داشته

توانایی این راز های برخی از پرده عصب شناختی اخیر

گشوده اند.

شامپانزه ها «آیا عنوان با مقاله ای ،١٩٧٨ سال در

مقاله این در .[۵] شد منتشر هستند» ذهن نظریه دارای

پرداخته حیوانات این در خاصی نورون های بررسی به

پیش حرکتی قشر F5 ناحیه در که نورون ها این بود. شده

مانند جسمی شامپانزه که هنگامی تنها نه بودند، واقع

وقتی بلکه می شدند، فعال می گرفت دست به را موز

دست به را جسم همان نیز دیگری شامپانزه یا انسان

می دادند نشان خود از مشابهی فعالیت های می گرفتند،

آینه وارشان عملکرد واسطه به نورون ها این .(١ (شکل

سال های در .[۴ ،۵] شدند مشهور آینه ای نورون های به

مغز، تصویربرداری روش های پیشرفت با و آن از پس

شد یافت مشابه سازوکاری با انسان مغز در قسمت هایی

،٣] می شود اطالق آینه ای نورون های سیستم آن ها، به که

سطح زیرساخت های از یکی عنوان به سیستم این .[۶

به شمار شبیه سازی-نظریه دیدگاه از ذهن نظریه پایین

می رود.

تعبیه همچنین، و توانایی این بیشتر شناخت منظور به

بر دانشمندان هوشمند، سیستم های و ماشین ها در آن

توانایی این نیز محاسباتی روش های کمک به که شدند آن

دیدگاه از غالباً مطالعات این دهند. قرار بررسی مورد را

مدل هایی حال، این با گرفته اند. صورت نظریه-نظریه

مسئله به نیز شبیه سازی-نظریه دیدگاه از شناختی

قرار محاسباتی مطالعات اساس می توانند که پرداخته اند

مدل سازی بررسی به داریم سعی مطالعه این در گیرند.

شبیه سازی- دیدگاه از به ویژه ذهن، نظریه محاسباتی

است آن مطالعه این در اساسی سؤال بپردازیم. نظریه،

یک در آینه ای نورون های سیستم تعبیه با می توان آیا که

مجهز ذهن نظریه پایین سطوح به را آن هوشمند، عامل

توانایی به را مسئله سؤال، این به پاسخ برای کرد؟

دادیم؛ تقلیل دیگران رفتار مشاهده طریق از یادگیری

فرد است. اثرگذار یادگیری فرایند در ذهن نظریه چراکه

محیط با تعامل نحوه محیط، در دیگران رفتار مشاهده با

استنتاج با فرد دیگر، عبارت به می آموزد. را پیرامون

نحوه می تواند آن ها اهداف و محیط از دیگران دانش

بهره گیری با و آموخته را خود اطراف محیط با تعامل

فرد و خود ذهنی حالت های می تواند ذهن، نظریه از

است آن از حاکی مطالعات دهد. تمیز هم از را مقابل

افراد آموزش فرایند در آینه ای نورون های سیستم که

سیستم شبیه سازی کمک به بنابراین، .[٨] دارند نقش

در توانایی این مدل سازی در سعی آینه ای، نورون های

عصبی شبکه های از منظور بدین داریم. هوشمند عامل

محیط در را هوشمند عامل برد. خواهیم بهره ضربه ای

به ساده، مدلی ارائه با و داده قرار واژگون آونگ ساده

می پردازیم. شده مطرح مسئله حل

محاسباتی مطالعات بر مروری ابتدا ادامه، در

مدل های بر نیم نگاهی و ذهن نظریه روی گرفته صورت

محاسباتی مدل ارائه در ما راه نقشه که شناختی

بررسی به سپس داشت. خواهیم شده اند، ذهن نظریه

سازوکار شبیه سازی روش و ضربه ای عصبی شبکه های

پرداخت. خواهیم پیشنهادی مدل در آینه ای نورون های

صورت نتایج و آزمایش ها ارائه از پس نیز، انتها در

بررسی و بحث به واژگون، آونگ محیط روی گرفته

به آن تعمیم برای رو پیش چالش های و پیشنهادی مدل

می پردازیم. پیچیده تر محیط های
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پیشین کار های مرور ٢

مطالعه جهت متفاوتی ابزارهای نیازمند مختلف مدل های

ذهن نظریه راستا، همین در می باشند. اعتبارسنجی و

مورد روان شناختی آزمایش های کمک به می تواند نیز

مشهورترین از یکی گیرد. قرار اعتبارسنجی و مطالعه

بیان غلط باور است. غلط١ باور آزمایش آزمایش ها، این

دانسته های از بخشی به است ممکن فرد یک که می دارد

باور آزمایش های باشد. نداشته دسترسی مقابل فرد

حداقل آن در که می کشند تصویر به را ماجرایی غلط

تمامی به الف) (فرد آن ها از یکی و دارند وجود فرد دو

از بخشی درحالی که دارد، دسترسی صحیح اطالعات

از سپس است. پنهان ب) (فرد دیگری دید از اطالعات

ب فرد و الف فرد اندیشه های درباره آزمون مورد فرد

مورد فرد که می رود انتظار .(٢ (شکل می شود سؤال

،١] دهد تشخیص را ب فرد غلط باور بتواند آزمون

معموال نیز ذهن نظریه محاسباتی مطالعات در .[٩

شده استفاده مدل ها اعتبارسنجی برای آزمایش این از

مارکوف تصمیم گیری فرآیند های کمک به را آن ها و

غالب .[١٢ ،١١ ،١٠] می کنند مدل مشاهده پذیر)٢ (نیمه

بر ذهن نظریه برای شده مطرح محاسباتی مدل های

کمک به که مدلی از غیر به می باشند. بیزی آمار اساس

به و شد ارائه ٢٠٠۵ سال در پویا٣ بیزی شبکه های

(موافقت، مشخصی ذهنی وضعیت های استنتاج منظور

از قطعیت) عدم و تفکر، عالقه مندی، تمرکز، مخالفت،

بقیه ،[١٣] بود یافته توسعه افراد سر و چهره حاالت روی

مطالعه مورد غلط باور آزمایش کمک به بیزی مدل های

سیستم کیلنر۴ ،٢٠٠٧ سال در گرفته اند. قرار ارزیابی و

قرار بررسی مورد بیزی دیدگاه از را آینه ای نورون های

شبیه سازی- دیدگاه اساس بر ذهن نظریه از مدلی و داد
وِلمن۶ و گوپنیک۵ ،٢٠١٢ سال در .[١۴] کرد ارائه نظریه

1- False Belief Task
2- (Partially Observable) Markov Decision Processes

3- Dynamic Bayesian Networks

4- Kilner
5- Gopnik
6- Wellman

آزمایش این در .[٩] غلط باور آزمایش از نمونه ای :٢ شکل
تشخیص را علی غلط باور آزمون، مورد فرد می رود انتظار
بسته دنبال به قفسه در علی که دهد پاسخ نتیجه در و داده

گشت. خواهد خود شکالت

را سال آن تا بیزی یادگیری روش های و سببی مدل های

بهره گیری با مدل ها این .[١۵] دادند قرار بررسی مورد

یا و باور ها خواست ها، استنتاج به بیزی، استنتاج از

در می پردازند. نظریه-نظریه دیدگاه مبنای بر اهداف

ذهن نظریه عنوان تحت جامع تر مدلی نیز، ٢٠١۴ سال

اساس همین بر باور ها و خواست ها استنتاج برای بیزی

.[١٠] شد ارائه

و مصنوعی عصبی شبکه های پیشرفت با

نظریه محاسباتی مطالعات یادگیری، الگوریتم های

سال در گرفت. خود به دیگری سوی و سمت نیز ذهن

را، ماشین٨ ذهن نظریه مدل دیپ مایند٧ شرکت ،٢٠١٨

7- DeepMind

8- Machine ToM (ToMnet
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ارائه است، مصنوعی عصبی شبکه های اساس بر که

کوچک تر زیرشبکه سه از متشکل مدل این .[١۶] کرد

است. دیده آموزش فرایادگیری١ قوانین کمک به که است

داده نمایش عامل توصیف منظور به زیرشبکه ها این

تصمیمات پیش بینی و ذهنی حالت استنتاج مدل، به شده

نظریه شبیه سازی مدل، این هدف شده اند. ارائه او آینده

می توان را مدل این است. فراشناخت٢ کمک به ذهن

از ذهن نظریه محاسباتی مطالعات در عطفی نقطه

از پس به طوری که دانست؛ مصنوعی هوش دیدگاه

مصنوعی هوش در ذهن نظریه به کارگیری آن، ارائه

روش های و آن، چالش های هوشمند، سیستم های و

مورد دقت به ٢٠٢١ تا ٢٠١٨ سال های بین در احتمالی

این نتایج از .[٩ ،٢ ،١١ ،١٧] گرفت قرار بررسی و بحث

یادگیری روش های از بهره گیری به می توان بررسی ها،

هوش در ذهن نظریه مدل سازی برای معکوس٣ تقویتی

پیشرفت ها این وجود با .[١٢] کرد اشاره مصنوعی

که مدلی خالی جای همچنان شده، مطرح مدل های در

حس دهد، جای خود در را آمده به دست زیستی شواهد

می شد.

داده های از آمده به دست شواهد ،٢٠٢٠ سال در

قرار هم کنار انسان مغز از تصویربرداری به مربوط

روبات های برای مغز۴ ذهن نظریه مدل و گرفتند

ارائه مصنوعی عصبی شبکه های کمک به انسان نما

دو تنها که است چندالیه شبکه ای مدل این .[١٨] شد

الیه ها این دوی هر می باشند. آموزش قابل آن الیه

منظور به و گرفته بهره ضربه ای عصبی شبکه های از

شده اند. تعبیه اصلی شبکه در اشیاء بازشناسی

ارائه را موزیرو۵ مدل دیپ مایند شرکت سال، همین در

محاسباتی مدلی عنوان به آن از گرچه که [١٩] کرد

به را آن می توان ولی است، نشده یاد ذهن نظریه از

با مدل این دانست. ذهن نظریه از بهره مند تعبیری

فراشناخت) (مدل سازی درختی جستجوی روش ترکیب

1- Metalearning

2- Metacognition

3- Inverse Reinforcement Learning

4- BrainToM
5- MuZero

ما آنچه (مشابه شده داده آموزش پیش از مدل یک و

حرکت سیاست و پاداش تابع نامیدیم)، خبره عامل

را خبره) عامل دانش و مقاصد، اهداف، استنتاج (مشابه

به پاسخ که است مطرح سؤال هایی همچنان، می آموزد.

مدل عنوان به مدل این برچسب گذاری راستای در آن ها

از بهره مند و هوشمند عاملی یا و ذهن نظریه محاسباتی

که است آن نخست سؤال است. اجباری ذهن، نظریه

و می یابد دست خبره عامل دانش به حد چه تا مدل این

سؤال می کند؟ تعیین او با هم راستا را خود سیاست های

زیستی لحاظ از مدل این آیا که است آن مهم تر و دوم

به پاسخ برای است؟ توجیه پذیر روان شناختی شواهد و

بتوان تا است نیاز مدل از بیشتری اطالعات سؤاالت، این

نمونه مدل این حال، این با کرد. نظر اظهار قطعی طور به

است. تعاملی محیط های در هوشمند عامل یک از موفقی

غیر (به باال در شده مطرح مدل های تمامی

نظریه-نظریه دیدگاه اساس بر ([١٩] و [١٨] ،[١۴] از

تالشی که است شده تأکید نیز [١٨] در می باشند.

ذهن نظریه کالسیک دیدگاه های از کدام هیچ توجیه برای

در شبیه سازی-نظریه دیدگاه حال، این با است. نشده

این است. بوده توجه مورد همواره شناختی مدل های

مطرح تداعی گرا۶ یادگیری قوانین پایه بر غالباً مدل ها

مدل سازی های راه چراغ می توانند که [۶ ،٢٠] شده اند

مسیر این در را ما همانطورکه باشند، محاسباتی

شده مطرح مدل بررسی به ادامه، در کردند. راهنمایی

می پردازیم. مطالعه این در

روش ها ٣

عصبی شبکه های از ،[٢٠] از الهام با پژوهش، این در

بهره ضربه٧ زمان بر مبتنی یادگیری قانون با ضربه ای

و شبکه این از بهره گیری با هوشمند عامل می بریم.

خود پیرامون محیط با تعامل خبره، عامل یک مشاهده

شبکه های دقیق تر بررسی از پس ادامه، در می آموزد. را

6- Associative learning
7- Spike-Time Dependent Plasticity (STDP)
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خواهیم پیشنهادی مدل تشریح به ضربه ای، عصبی

پرداخت.

ضربه ای عصبی شبکه های ٣ . ١

آن ها به که دودویی، سیگنال های از شبکه ها این در

اطالعات پردازش و انتقال برای می شود، گفته ضربه١

می شوند کد زمان طول در ضربه ها می شود. استفاده

شبکه نورونی جمعیت های بین نظر مورد پیام و

این می یابند. انتقال سیناپسی اتصاالت به وسیله

کنند؛ پیروی خاصی الگوهای از می توانند اتصاالت

دو نورون های تمام بین است ممکن مثال، طور به

هر است ممکن یا و باشد داشته وجود ارتباط جمعیت

نورون مشخصی تعداد به پیش(پس )سیناپسی نورون

باشد. مرتبط تصادفی صورت به پس(پیش)سیناپسی

وزنی دارای نورون، دو بین سیناپسی اتصال هر

پیش نورون دو بین اتصال قدرت نمایانگر که است

طراحی برای بنابراین، .[٢١] است پس سیناپسی و

ارتباطی الگوی نورون ها، است الزم نظر، مورد شبکه

وزن های تغییر برای یادگیری سازوکار و آن ها، بین

شوند. مشخص سیناپسی
استفاده مورد نورونی مدل های پرکاربرد ترین از یکی
است. نشتی٢ آتش و تجمیع نورونی مدل شبکه ها، این در
الگوهای تولید توانایی سادگی، عین در نورونی، مدل این
.[٢٢] دارد را انسان مغز نورون های در ضربه متداول
عامل عصبی شبکه پیاده سازی و طراحی برای بنابراین،
دینامیک می گیریم. بهره نورونی مدل این از هوشمند،
صورت به نشتی آتش و تجمیع نورونی مدل در نورونی

است: ١ روابط

!.
du

dt
= !(u! urest) +R.I(t),

if u(t) = " =" Fire + Reset , (١)

urest نورون، غشای پتانسیل اختالف u آن، در که

R استراحت، حالت در نورون غشای پتانسیل اختالف

در نورون ورودی جریان I(t) و نورون غشای مقاومت

1- Spike
2- Leaky Integrate-and-Fire neurons (LIF)

.[٢١] است زمان طول

یادگیری نیز، شبکه ها این در اصلی یادگیری قانون
یادگیری قانون این است. ضربه زمان بر مبتنی
تداعی گرای یادگیری قانون یافته تغییر شکل واقع در
برانگیخته تداوم هب، یادگیری قانون در است. هب٣
همزمان فعالیت واسطه به پس سیناپسی نورون شدن
آن ها بین اتصال تقویت موجب پیش سیناپسی، نورون
بر مبتنی یادگیری قانون در مقابل، در .[٢٠] می شود
دو شدن برانگیخته بین زمانی اختالف ضربه، زمان
وزن های تضعیف یا و تقویت در مهمی نقش نورون
دقیق تر، عبارت به می کند. ایفا آن ها بین سیناپسی
می دارد بیان ضربه زمان بر مبتنی یادگیری قانون
مشخصی زمانی بازه در پیش سیناپسی نورون اگر که
برانگیخته در شود، فعال پس سیناپسی نورون از قبل
موجب فعالیت این تداوم و بوده تأثیرگذار آن شدن
اگر همچنین، می شود. آن ها بین سیناپسی وزن تقویت
از قبل مشخصی زمانی بازه در پس سیناپسی نورون
که است معنی بدان شود، فعال پیش سیناپسی نورون
نورون فعالیت در تأثیری پیش سیناپسی نورون فعالیت
تضعیف موجب الگو این تداوم لذا و ندارد پس سیناپسی
همین بر .[٢٣] می شود نورون دو این بین سیناپس
٢ روابط کمک به سیناپسی وزن های تغییرات اساس،

می گیرد: صورت

!w =

!
"#

"$

A+(w). exp(
!|!t|
!+

) if tpre # tpost,

A!(w). exp(
!|!t|
!!

) if tpre > tpost.
(٢)

و زمانی ثابت های !± ،|!t| = |tpost! tpre| آن، در که

سیناپسی وزن های تضعیف یا و تقویت شدت بیانگر A±

.[٢١] می باشند

دوپامین که می دهند نشان زیستی شواهد همچنین،
فرایند های در و دارد پاداش و جزا سیستم در فعالی نقش
منظور، همین به است. مؤثر ذهن نظریه در درگیر
بر مبتنی یادگیری از تعمیمی از شبکه، طراحی در
زمان بر مبتنی یادگیری قانون عنوان با ضربه، زمان
دینامیک افزودن با که می بریم بهره پاداش محور۴ ضربه
معادالت .[٢۴] می آید دست به ٢ معادله به دوپامین

بود: خواهند ٣ روابط صورت به حاصل

3- Hebbian associative learning
4- Reward-modulated STDP
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dc

dt
= ! c

!c
+ STDP(!t)#(t! tpre/post),

dw

dt
= cd, (٣)

dd

dt
= ! d

!d
+ DA(t),

ترشح دوپامین میزان d تغییرات، بلندمدت اثر c آن، در که
مسئول نورون های فعالیت از حاصل دوپامین DAتابع و شده،

.[٢١] می باشند دوپامین ترشح

پیشنهادی مدل ٣ . ٢

شبیه سازی- دیدگاه پایه بر مدل این شد، گفته که همانطور
برای است. شده طراحی آینه ای نورون های سازوکار و نظریه
نورونی جمعیت آینه ای، نورون های سازوکار شبیه سازی
ضربه به وادار خبره، عامل فعالیت با متناسب را خروجی
فعالیت تصویر لحظه، یک در دیگر، عبارت به می کنیم. زدن
می رسد هوشمند عامل به خبره عامل توسط شده انتخاب
و کرده عمل آینه یک مانند خروجی نورون های نتیجه، در و

می شوند. فعال فعالیت، همان به مربوط نورون های

است، شده طراحی هوشمند عامل برای که شبکه ای
است خروجی و ورودی الیه شامل تنها و الیه دو شبکه ای
شامل خروجی و نورون چهار شامل ورودی .(٣ (شکل
خروجی نورون های از یک هر شدن فعال است. نورون دو
همچنین، است. راست یا و چپ حرکت دو از یکی نمایانگر
که است معنی بدان نشود، فعال نورونی هیچ درصورتی که
زمان در شود. انتخاب تصادفی صورت به باید حرکت
متناسب نورون های خبره، عامل فعالیت هر ازای به یادگیری،
فعال آینه ای) نورون های مدل سازی به توجه (با فعالیت آن با
هوشمند عامل که آنجایی از باشید، داشته توجه می شوند.
فعالیت ها کدام و تصادفی فعالیت ها کدام که نمی داند پیش از
خروجی نورون نیز تصادفی حرکات ازای به هستند، هوشمند
عامل که می رود انتظار پس شد. خواهد فعال متناسب
چه که بگیرد یاد خبره، عامل رفتار به توجه با هوشمند

کند. عمل تصادفی صورت به است الزم زمان هایی

ضربه زمان بر مبتنی یادگیری قانون از شبکه آموزش برای
اساس بر یادگیری قانون این می کنیم. استفاده پاداش محور
و پاداش است. تقویتی یادگیری قانون و تداعی گرا یادگیری
او درک و او خود ذهنی حالت اساس بر هوشمند عامل در جزا
مربوط عصبی شبکه حال، این با می شود. تعریف محیط از
عامل از فعالیت هایی استنتاج توانایی باید هوشمند عامل به

تیره نورون های پیشنهادی. ضربه ای عصبی شبکه :٣ شکل
کمرنگ، نورون های و تحریکی نورون های ورودی در رنگ

هستند. مهاری نورون های

می شود جزا یا پاداش به منجر خبره) (عامل او برای که خبره
ضربه زمان بر مبتنی یادگیری قانون باشد. داشته نیز را
عالوه که می دهد هوشمند عامل به را امکان این پاداش محور
فعالیت تصویر آینه به توجه با خود، دانش نمودن لحاظ بر
تقویت محیط با تعامل نحوه از را خود دانش خبره، عامل
آونگ محیط در فرایند این دقیق تر بررسی به ادامه، در کند.
با هوشمند عامل یک تعامل از ساده مثالی عنوان به واژگون،

پرداخت. خواهیم محیط،

نتایج و آزمایش ها ۴

(۴ (شکل واژگون آونگ محیط پیشنهادی، مدل بررسی برای
یک در تعادل برقراری هدف محیط، این در برگزیدیم. را
یک از متشکل واژگون آونگ است. واژگون آونگ سیستم
برای است. شده تعبیه آن روی آونگ یک که است گاری
حرکت با تنها را آونگ باید سیستم، این در تعادل برقراری
عمودی صورت به امکان حد تا راست، یا و چپ به گاری دادن
از نباید گاری افقی جابه جایی میزان همچنین، داریم. نگه
چهار با لحظه هر در آونگ وضعیت باشد. بیشتر حد یک
زاویه گاری، سرعت گاری، مکان می شود: تعیین حقیقی عدد
حالت در آونگ زمانی که در آونگ. زاویه ای سرعت و آونگ،
این از انحراف صورت در و صفر زاویه دارد، قرار عمود
منفی یا و مثبت مقداری انحراف، جهت به توجه با وضعیت،

بود. خواهد

در تپه نوردی١ الگوریتم کمک به شده، انتخاب خبره عامل

1- Hill Climbing
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روی معلق صورت به آونگ واژگون. آونگ محیط :۴ شکل
دادن حرکت کمک به آن تعادل حفظ هدف، و دارد قرار گاری

است. راست یا چپ سمت به گاری

مرتبه ١٠٠ هوشمند عامل است. شده داده آموزش محیط این
شروع لحظه شامل مرتبه (هر می کند مشاهده را خبره عامل
برقراری در او شکست لحظه تا محیط در خبره عامل فعالیت
بررسی مختلف آزمایش دو قالب در را نتایج است). تعادل
حرکات نخست، مرتبه های در اول، آزمایش در می کنیم:
زمان، مرور به که می شود اضافه خبره عامل به تصادفی
می یابد. کاهش او در حرکات تصادفی انتخاب های میزان
حال در هوشمند، عامل دید از خبره عامل ترتیب، بدین
خبره عامل دوم، آزمایش در بود. خواهد محیط در یادگیری
در تنها و می گذارد نمایش به را خود عملکرد بهترین همواره
حرکت و دارد قرار عمودی نسبتاً حالت در آونگ که زمان هایی
به را حرکتی نمی زند، برهم را آونگ تعادل راست یا و چپ به

می کند. انتخاب تصادفی صورت

فعالیت به توجه با گاری سرعت و مکان که آنجایی از
با مرتبط داده های از تنها است، استنتاج قابل خبره عامل
همچنین، می کنیم. استفاده شبکه ورودی برای آونگ زاویه
ضربه ها و پیوسته ورودی اعداد بازه این که به توجه با
بازه در را اعداد ابتدا هستند، گسسته و دودویی سیگنال هایی
می کند، فراهم را نیاز مورد دقت که میلی ثانیه ای، ١۵ زمانی
پس آمده به دست عدد x کنید فرض می کنیم. گسسته سازی
هر ازای به باشد. میلی ثانیه ای ١۵ بازه در گسسته سازی از
و x لحظه در اول نورون می گیریم: نظر در نورون دو داده،
می رود انتظار می شوند. فعال ١۵ ! x لحظه در دوم نورون
عنوان به دوم نورون و تحریکی نورون عنوان به اول نورون

کنند. عمل مهاری نورون

در آینه، فرایند برای خبره عامل فعالیت به مربوط داده
به می رسد. هوشمند عامل عصبی شبکه به هفتم میلی ثانیه
خبره، عامل فعالیت با متناسب خروجی نورون دیگر، عبارت
پاداش سیستم می شود. ضربه به وادار هفتم میلی ثانیه در
موفقیت عدم یا موفقیت اساس بر هوشمند عامل در جزا و

حال در خبره عامل مادامی که می شود. تعریف خبره عامل
در ثابتی دوپامین میزان است، تعادل برقراری برای تالش
اساس بر شبکه خروجی که آنجایی از و می شود ترشح شبکه
دوپامین ترشح او، شکست محض به است، خبره عامل رفتار
عامل تالش های هوشمند عامل دیگر، بیان به می شود. متوقف
می بیند، را او شکست این که محض به و می داند مفید را خبره
نداشته مطلوب نتیجه خبره عامل رفتار های که می شود متوجه

نمی شود. ترشح دوپامینی دیگر لذا و

است، یادگیری حال در خود خبره عامل که اول، آزمایش در
و می کند عمل تصادفی صورت به اوایل در نیز هوشمند عامل
می یابد، کاهش خبره عامل تصادفی انتخاب های که مرور به
را او رفتار و می شود آگاه خبره عامل هدف به هوشمند عامل
که دوم آزمایش در همچنین، می آموزد. هدف تحقق جهت در
به هوشمند عامل دارد، را عملکرد بهترین همواره خبره عامل
حالت عنوان به می گیرد. یاد را مناسب رفتار و هدف خوبی
به کامال خبره عامل که گرفتیم نظر در را حالتی نیز، کنترل
عامل می رفت، انتظار که همانطور کند. عمل تصادفی صورت
نیز او و نداشته را هدف درک توانایی حالت این در هوشمند

می کند. عمل تصادفی صورت به

آزمایش در هستند. پیچیدگی نوعی دارای آزمایش دو هر
از کدامیک که دهد تشخیص باید هوشمند عامل اول،
صورت هدفش به او دستیابی جهت در خبره عامل فعالیت های
عامل خبره، عامل تصادفی انتخاب های کاهش با است. گرفته
شکست با او شرایطی چه در که می شود متوجه هوشمند
رفتار های می تواند هوشمند عامل همچنین می شود. مواجه
شناخت هدف به صرفاً که تصادفی رفتار های از را هوشمندانه
از بعد حالت، این در کند. تفکیک گرفته اند، صورت محیط
خود عملکرد بهترین به هوشمند عامل مرتبه، ۵٠ تا ۴٠ حدود
هوشمند عامل که آنجایی از دوم، آزمایش در می یابد. دست
دیرتر می بیند، ممکن عملکرد بهترین در را خبره عامل همواره
متوجه او حقیقت، در برسد. شکست شرایط درک به می تواند
را دیگر رفتار هر باید و هستند مناسب رفتار ها این که می شود
دارد وجود احتمال این همچنان حال، این با کند. مهار خود در
گرفتار شرایطی در را خود آتی، مشاهدات برخی به توجه با که
باشد کرده مشاهده پیش تر را آن مشابه وضعیتی کمتر که کند
کسب کمتری امتیاز و کند برقرار را تعادل خوبی به نتواند لذا و
نیاز مورد امتیاز آزمایش، دو در هوشمند عامل عملکرد کند.
آزمایش در خبره عامل عملکرد و عملکرد، بهترین داشتن برای

است. مشاهده قابل ۵ شکل در اول
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مرتبه. هر در مختلف آزمایش های در عملکرد نمودار :۵ شکل
نمودار و اول آزمایش در خبره عامل عملکرد ممتد، خط نمودار
شده کسب امتیاز متوسط ترتیب، به خط-نقطه، و نقطه چین
١٠ هر از پس دوم و اول آزمایش در هوشمند عامل توسط
امتیاز آستانه نشان دهنده خط چین می دهند. نشان را مرتبه

است. قبول قابل

در خطا و آزمون با که هوشمندی عامل عملکرد :۶ شکل
تعامل نحوه ، Q یادگیری روش کمک به واژگون آونگ محیط

.[٢۵] می گیرد یاد را محیط با

بررسی و بحث ۵

مرتبه ها محدود تعداد شده، پیشنهاد مدل مزیت های از یکی
قادر مدل این دیدیم، که همانطور می باشد. یادگیری جهت
این بیاموزد. را عملکرد بهترین مرتبه ١٠٠ از کمتر در است
با کالسیک، عصبی شبکه های از مدلی که است حالی در
آزمون اساس بر تنها و Q تقویتی یادگیری روش از بهره گیری
مرتبه ٣٠٠ از بیش به محیط، در هوشمند عامل خطای و
شکل در هوشمند عامل این عملکرد .[٢۵] دارد نیاز آموزش

است. مشاهده قابل ۶

بهترین شاید و است ساده محیطی واژگون آونگ محیط
این با نباشد. ذهن نظریه محاسباتی مدل بررسی برای مثال

را بنیادین تغییراتی پیچیده تر محیط های به مدل تعمیم حال،
یادگیری، زمان در مناسب مهاری سازوکار طراحی می طلبد.
کدگذاری محیط، در گرفته صورت فعالیت های دنباله پردازش
نورون های سازوکار بازتعریف ورودی، محرک های مناسب
همچنین، و پیچیده تر، فعالیت های پوشش منظور به آینه ای
عامل برای انتزاعی جزای و پاداش سیستم مناسب تعریف
نهایی مدل طراحی در باید که هستند مواردی جمله از هوشمند
می شوند موجب شده ذکر موارد صحیح تعریف شوند. لحاظ
کمتر عمل محیط تغییر به نسبت مدل حساسیت تنها نه که
تعامل چگونگی مشاهده، محدودی تعداد با بتواند بلکه باشد،

بیاموزد. را محیط با

این شود مطرح است ممکن اینجا در که سؤاالتی از یکی
نیست؟ باناظر یادگیری روش همان شده ارائه مدل آیا که است
باناظر یادگیری در غلط و درست افعال زیرا است، منفی پاسخ
یا درست از دانشی هیچ اینجا، در درحالی که است مشخص
ممکن سپس نیست. دست در خبره عامل رفتار بودن غلط
یادگیری روش همان دقیقاً روش این که شود مطرح است
مشهور مدل های با رقابت قابل شده ارائه مدل و است تقویتی
گفت باید پاسخ در بود. نخواهد تقویتی یادگیری ادبیات در
عامل تقویتی، یادگیری اساس بر شده مطرح مدل های در که
خطا و آزمون با خود هوشمند عامل بلکه ندارد؛ وجود خبره ای
جزا و پاداش سیستم است نیاز لذا و می بیند آموزش محیط در
از ذهن، نظریه مدل سازی مزیت های از یکی شود. مهندسی

است. پاداش تابع مهندسی سازی به نیاز همین رفتن بین

نتیجه گیری ۶

در بسزایی تأثیر آن، با مرتبط توانایی های و ذهن نظریه
دارد. اطرافمان محیط با انسان ها ما تعامل و یادگیری
مجهوالت شناخت جهت در می تواند آن محاسباتی مدل سازی
تا شود. گرفته به کار هوشمند عامل های توانمندسازی نیز و
نیاز های به پاسخ برای متنوعی محاسباتی مدل های کنون
بهبود به نیاز همچنان حال، این با شده اند. ارائه شده مطرح
ذهن نظریه محاسباتی مدل های توسعه در نگرش تغییر و
نورون های سیستم از موجود شواهد کمک به می شود. حس
می توان شبیه سازی-نظریه، دیدگاه آن، نتیجه در و آینه ای
ارائه ضربه ای عصبی شبکه های بر مبتنی محاسباتی مدلی
و زیستی توجیه پذیری افزایش مدلی، چنین ارائه از هدف کرد.
شبیه سازی- نوین تر دیدگاه دادن قرار نظر مد روان شناختی،

١٠



١۴
٠٠

هار
/ب

شی
یان

را
وم

عل

عملکرد و یادگیری بهبود نیز و محاسباتی، مطالعات در نظریه
این در است. تعاملی محیط های در هوشمند سیستم های
یک در هوشمند عامل یک از ساده مدلی ارائه با پژوهش،
مدلی چنین طراحی که دادیم نشان تعاملی، ساده محیط
فرآیند بهبود در بسزایی تأثیر می تواند و است امکان پذیر

باشد. داشته آن ها عملکرد و هوشمند عامل های آموزش
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