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فٟطست ٔغبِت
• تؼطیف ػبُٔ
• ا٘ٛاع ػبُٔ
• ا٘ٛاع ٔؼٕبضی ػبُٔ
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تؼطیف ػبُٔ
• تؼطیف  : )1991 Brustloni(1ػبُٔ سیستٕی ذٛز ٔرتبض ٞ ٚسفٕٙس
زض ز٘یبی ٚالؼی است.
• ایٗ تؼطیف ٘طبٖ ٔی زٞس و ٝػبّٟٔب ثبیس لبزض ث ٝا٘دبْ وبضٞب ٚ
ظ٘سٌی  ٚػُٕ زض ز٘یبی ٚالؼی ثبضٙس ث ٝعٛضی و ٝاػٕبَ
ٞسفساضی ضا ا٘دبْ زٙٞس.

3

تؼطیف ػبُٔ (ازأ)ٝ
•

تؼطیف  : )1993 Shoham(2یه ػبُٔٛٔ ،خٛزیتی است وٝ
ٚضؼیت آٖ ضبُٔ اخعای شٙٞی ٘ظیط ثبٚضٞب ،ا٘تربثٟب  ٚتؼٟسات
است .ایٗ اخعا ث ٝغٛضتی زلیك تؼطیف ٔی ض٘ٛس  ٚتمطیجب ٔؼبزَ
ٕٞتبٞبی ذٛز زض ثبٚض ػٕٔٛی ٞستٙس .اظ ایٗ ٔٙظط ،ػبُٔ ثٛزٖ
زض ش ٗٞثط٘بٔٛ٘ ٝیس است :آ٘چ ٝو ٝیه لغؼ ٝسرت افعاضی یب
٘طْ افعاضی ضا ث ٝػبُٔ تجسیُ ٔی وٙس ،ایٗ ٚالؼیت است وٝ
استفبز ٜوٙٙس ٜتػٕیٓ ٌطفت ٝاست آٖ ضا ثب تٛخ ٝث ٝایٗ لبِت
شٙٞی تحّیُ  ٚوٙتطَ ٕ٘بیس.
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تؼطیف ػبُٔ (ازأ)ٝ
•

تؼطیف : )1994 Smith(3ػبُٔ ضا ث ٝغٛضت یه ٔٛخٛزیت ٘طْ
افعاضی زائٕی ،و ٝث ٝیه ٔٙظٛض ذبظ ترػیع زاز ٜضس ٜاست
تؼطیف وٙیٓ” :زائٕی“ ثٛزٖ ،ػبّٟٔب ضا اظ ظیطثط٘بٔٞ ٝب ٔتٕبیع ٔی
سبظز؛ ػبّٟٔب ایسٞ ٜبی ذبظ ذٛز ضا زض ٔٛضز ٘ح ٜٛث ٝا٘دبْ
ضسب٘سٖ وبضٞب ٘ ٚ ،یع فٟطست وبضی ذبظ ذٛز ضا زاض٘س” .ذبظ
ٔٙظٛض “ٜثٛزٖ ،ػبّٟٔب ضا اظ ٘طْ افعاضٞبی ثعضي چٙسٔٙظٛضٜ
ٔتٕبیع ٔی سبظز؛ ػبّٟٔب ٔؼٕٛال ثسیبض وٛچىتط ٞستٙس.
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تؼطیف ػبُٔ (ازأ)ٝ
•

تؼطیف : )1995 Pattie Maes(4ػبّٟٔبی ذٛزوبض ،سیستٕٟبی
ٔحبسجبتی ٞستٙس و ٝزض ٔحیظ ٔحبسجبتی پیچیس ٜای حضٛض
زاضت ،ٝث ٝغٛضت ذٛزوبض زض ٔحیظ ذٛز حس  ٚػُٕ ٔی
وٙٙس ٚ ،ثسیٗ ٚسیّٔ ٝدٕٛػ ٝای اظ اٞساف یب ٚظبیف ضا و ٝثطای
ا٘دبْ آٖ عطاحی ضس ٜا٘س ،ث ٝا٘دبْ ٔی ضسب٘ٙس
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)ٝٔتؼطیف ػبُٔ (ازا
ط چیعیٞ ُٔ ػب: )1995 Russel and Norvig( 5 • تؼطیف
 ازضاوبت اظ ٔحیظٜسٙٙضت زضیبفت وٛ غٝاٖ آٖ ضا ثٛ ثتٝاست و
بٞی ٔحیظ اظ عطیك ػٍّٕطٚ ػُٕ ثط ضٚ بٞاظ عطیك حسٍط
.زٕٛ٘ ٜسٞٔطب
Function SKELETON-AGENT (percepts) returns action
:ُٔ• اسىّت یه ػب
Static Memory, the agent’s memory of the world

Memory  UPDATE-MEMORY (memory, percept)
Action  CHOOSE-BEST-ACTION (memory)
Memory  UPDATE-MEMORY (memory, action)
Return action
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تؼطیف ػبُٔ (ازأ)ٝ
•

تؼطیف  : )1995 Etzioni and Weld( 6یه ػبُٔ ثبیس زاضای ٔطرػبت ظیط
ثبضس:
– ذٛزٔرتبضی

• ػبُٔ ،ضفتبض ذٛز ضا اظ ضاٞ ٜبی ظیط وٙتطَ ٔی وٙس:

–
–
–
–

–
–
–
–
–

ٞسفٍطایی
ٕٞبٍٙٞی
ا٘ؼغبف پصیطی
ذٛزآغبظی

تسا ْٚظٔب٘ی
ضرػیت
تٛا٘بیی ثطلطاضی اضتجبط
تغجیك پصیطی
لبثّیت تحطن
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تؼطیف ػبُٔ (ازأ)ٝ
•

تؼطیف  : )1995 Hayes-Roth( 7سیستٕٟبی ٛٞضٕٙس ثغٛض پیٛستٝ
زض حبَ ا٘دبْ س ٝػُٕ ٔی ثبضٙس :ازضان ضطایظ پٛیب زض ٔحیظ،
ػُٕ ثٙٔ ٝظٛض تبثیط ثط ضطایظ زض ٔحیظ  ٚاستسالَ ثطای تفسیط
ازضاوبت ،حُ ٔسبیُ ،استٙتبج  ٚتؼییٗ اػٕبَ.
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تؼطیف ػبُٔ (ازأ)ٝ
•

•
•
•
•

تؼطیف  : )1995 Wooldridge and Jennings( 8ػبُٔ یه سیستٓ
وبٔپیٛتطی است وٚ ٝیژٌی ٞبی ظیط ضا زاضا ٔی ثبضس:
ذٛز ٔرتبضی :ػبُٔ ٞب ثسٔ ٖٚساذّٔ ٝستمیٓ ا٘سبٟ٘ب یب زیٍطاٖ ػُٕ ٔی
وٙٙس ٛ٘ ٚػی وٙتطَ ثط اػٕبَ  ٚحبالت زاذّی ذٛز زاض٘س.
اختٕبػی ثٛزٖ :ػبّٟٔب ثب ػبّٟٔبی زیٍط ( ٚضبیس ا٘سبٟ٘ب) اظ عطیك ٘ٛػی
ظثبٖ اضتجبعی فؼُ  ٚا٘فؼبَ ٔی وٙٙس.
لبثّیت ٚاوٙطی :ػبّٟٔب ٔحیظ ذٛز ضا ازضان ٔی وٙٙس  ٚث ٝتغییطاتی وٝ
زض آٖ ضخ ٔی زٞس زض ظٔبٖ ٔؼیٙی پبسد ٔی زٙٞس.
وٙص ٌطایی :ػبٟٔب زض پبسد ثٔ ٝحیظ ذٛز ضفتبض ٞسف ٌطا ٘طبٖ ٔی
زٙٞس.
10

تؼطیف ػبُٔ (ازأ)ٝ
•

•

تؼطیف  : )1997 Franklin and Graesser( 9ػبّٟٔبی ٛٞضٕٙس ٔٛخٛزیت ٞبی
٘طْ افعاضی ای ٞستٙس ؤ ٝدٕٛػ ٝای اظ اػٕبَ ضا زض ٚضای یه وبضثط یب
یه ثط٘بٔ ٝزیٍط ثب زضخ ٝای اظ استمالَ یب ذٛزٔرتبضی ا٘دبْ ٔی زٙٞس ٚ
زض ا٘دبْ آٖ اظ زا٘ص یب ٕ٘بیطی اظ اٞساف  ٚذٛاستٞ ٝبی وبضثط استفبزٜ
ٔی وٙٙس.
تؼطیف  : )1999 Weiss( 10ػبُٔ یه ٚاحس ٔحبسجبتی ٔب٘ٙس یه ثط٘بٔ٘ ٝطْ
افعاضی یب یه ضٚثبت است ؤ ٝی تٛاٖ آٖ ضا ث ٝایٗ غٛضت زض ٘ظط ٌطفت
و ٝزض ٔحیظ ذٛز ازضان  ٚػُٕ ٔی وٙس  ٚذٛزٔرتبض است اظ آٖ خٟت
و ٝضفتبض آٖ حسالُ ثػٛضت خعیی ث ٝتدطث ٝاش ثستٍی زاضز.
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پبضأتطٞبی ٔٛخٛز زض تؼبضیف ػبُٔ
ػمال٘یت

لسضت استسالَ

ضبیستٍی
احسبس
ٔسئِٛیت

ٕ٘بیٙسٌی

٘ٛع زٚستی

حطوت

سبظٌبضی

استسالَ

ٞسف ٌطا

اختٕبػی

پبیساضی

غسالت

یبزٌیطی

وٙص ٌطا

ٚاوٙطی

ٔٛلؼیت ٌطا

*

*

*

10
*

*

9
*

*

8
*

*
*

ذٛز ٔرتبضی

*

*

*

1

*

*

*
*

7
*

2
*

6
*

*

5
*
*

*

*

4
*

*

3
*

تؼطیف

*

پبضأتط

ذػٛغیبت یه ػبُٔ
•
•
•
•
•
•

ٚاوٙطی
ذٛزٔرتبضی
ٞسفٍطا
زاضای اضتجبط
یبزٌیطی
...
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پبضأتطٞبی وّیسی زض تؼطیف ػبُٔ
• اظ خس َٚلجّی ٘تیدٔ ٝی ٌیطیٓ وٞ ٝط لغؼ ٝوسی وٚ ٝیژٌی
ٞبی ظیط ضا ٘ساضت ٝثبضس ػبُٔ ٘یست :
– ذٛز ٔرتبضی
– ٔٛلؼیت ٌطا
– ٚاوٙطی
– ٞسف ٌطا
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تؼطیف ٔب اظ ػبُٔ
• ػبُٔ یه سيستم کامپيوتزی وپس ِٝٛضس ٜاست و ٝزض محيط قزار
گزفته  ٚتٛا٘بیی رفتار انعطاف پذیز و خودکار زض ٔحیظ ضا ثطای
دستيابی به اهذافی که بزای آنها طزاحی شذه است ،زاضا ٔی ثبضس.
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ا٘ٛاع ػبُٔ ٞب
•
•
•
•

ػبُٔ ٞبی ٚاوٙطی سبزٜ
ػبُٔ ٞبی ٚاثست ٝثٔ ٝحیظ
ػبُٔ ٞبی ٞسف ٌطا
ػبُٔ ٞبی سٛزٔٙس
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ػبُٔ ٞبی ٚاوٙطی سبزٜ
• زض ایٗ ٘ٛع اظ ػبُٔ ٞب ٔحیظ اظ عطیك
حسٍطٞب ضٙبذت ٝضس ٚ ٜفطایٙس تػٕیٓ
ٌیطی ثب استفبز ٜاظ پطزاظش ٚضؼیت
زاذّی  ٚاعالػبت پس ظٔی ٝٙا٘دبْ ٔی
ٌیطز.
• ایٗ ٘ٛع اظ ػبُٔ ٞب لبزض ث ٝثط٘بٔ ٝضیعی
آیٙسٕ٘ ٜی ثبضٙس  ٚتٟٙب ٔحسٚز ث ٝآ٘چٝ
ا٘دبْ ٔی زٙٞس ٞستٙس.
• فؼبِیت ٞبیطبٖ تٛسظ زضن و٘ٛٙی
تؼییٗ ٔی ضٛز  ٚزا٘طی اظ آ٘چ ٝا٘دبْ
ٔی زٙٞس ٘ساض٘س ٕٞچٙبٖ و ٝاعالػی اظ
آ٘چ ٝو ٝسؼی زض ضسیسٖ ث ٝآٖ زاض٘س
زض زست ٘ساض٘س.

زضن و٘ٛٙی
اظ ٔحیظ
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ػبُٔ ٞبی ٚاثست ٝثٔ ٝحیظ
• ایٗ ػبُٔ ٞب ثب خٕغ آٚضی اعالػبت زضثبضٜ
چٍٍ٘ٛی تغییطات ٔحیظ  ٚایٙى ٝضفتبض آٟ٘ب
چ ٝتبثیطی ثط ضٚی ٔحیظ ٔی ٌصاضز ٔی
تٛا٘ٙس ػّٕىطز ٔٙبسجی ثط ضٚی ٔحیظ
زاضت ٝثبضٙس.
• ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝحسٍطٞب ٕ٘ی تٛا٘ٙس
زستطسی وبُٔ ثٚ ٝضؼیت ز٘یب ثٛخٛز
آٚض٘س الظْ است زض ثطذی اظ ٚضؼیت ٞبی
زاذّی ػبُٔ زستىبضی غٛضت ٌیطز.
• ثٙٔ ٝظٛض ثٍٙٞ ٝبْ سبظی اعالػبت ٚضؼیت
زاذّی ٕٞعٔبٖ ثب ٌصض ظٔبٖ ٘یبظٔٙس زٛ٘ ٚع
زا٘ص وس ضس ٜزض ثط٘بٔ ٝػبُٔ ٞستیٓ ( .ثٝ
 Moduleخسیس ٘یبظ است)

زضن و٘ٛٙی
اظ ٔحیظ

– ا َٚایٗ و٘ ٝیبظ زاضیٓ ثطذی اعالػبت زضثبضٜ
چٍٍ٘ٛی تغییطات خٟبٖ ٔستمُ اظ ػبُٔ ٞب
ضا زاضت ٝثبضیٓ.
– ز ْٚایٗ و٘ ٝیبظٔٙس اعالػبتی زضثبض ٜاػٕبَ
ذٛز ػبُٔ ٞستیٓ و ٝثط ضٚی ٔحیظ اثط ٔی
ٌصاضز.
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ػبُٔ ٞبی ٞسف ٌطا
•

•

•

زا٘ستٗ زض ٔٛضز ٚضؼیت ٔحیظ ٕٛٞاضٜ
ثطای تػٕیٓ ٌیطی وبفی ٕ٘ی ثبضس.
ثطای ٔثبَ تبوسی زض یه چٟبضضأ ٜی
تٛا٘س ث ٝسٕت چپ یب ضاست تغییط
ٔسیط زٞس .تػٕیٓ غحیح ثٔ ٝمػس
ثستٍی زاضز.
ثط٘بٔ ٝػبُٔ ٔی تٛا٘س اعالػبت ٞسف ضا
ثب اعالػبت زضثبض ٜاػٕبَ ٕٔىٗ تطویت
ٕ٘ٛز ٜتب ػُٕ ٔٙبست ضا ثطای ضسیسٖ
ثٞ ٝسف ا٘تربة وٙس.
ایٗ ٘ٛع ػبُٔ ٞب ثسیبض ا٘ؼغبف پصیط ٔی
ثبضٙس .ث ٝسبزٌی ثب تؼییٗ یه ٞسف
تبظٔ ٜی تٛاٖ ػبُٔ ٞسف ٌطا ضا ث ٝضفتبض
تبظ ٜضسب٘س.

زض اثط ػُٕ چٝ
اتفبلی ٔی افتس
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ػبُٔ ٞبی سٛزٔٙس
•

•

اٞساف ث ٝتٟٙبیی ثطای تِٛیس ضفتبض ثب
ویفیت ثبال ٔٙبست ٘یستٙس ث ٝػٛٙاٖ
ٔثبَ ز٘جبِٞ ٝبی ظیبزی اظ اػٕبَ ٚخٛز
زاض٘س و ٝلبزض٘س تبوسی ضا ثٔ ٝمػس
ثطسب٘ٙس أب ثطذی سطیغ تط ،أٗ تط یب
اضظاٖ تط ٞستٙس .ث ٝػجبضت زیٍط اٞساف
ٕٛٞاض ٜیه ٔؼیبض ذبْ ثیٗ ٚضؼیت
ضضبیت یب ػسْ ضضبیت فطأ ٓٞی وٙٙس.
سٛزٔٙسی تبثؼی است و ٝیه ٚضؼیت
ضا ث ٝػسزی حمیمی ٍ٘بضت ٔی وٙسوٝ
زضخ ٝضضبیت ضا تططیح ٔی وٙس.
ٔطرػبت وبُٔ تبثغ سٛزٔٙسی أىبٖ
تػٕیٓ ٌیطی ٞبی ٔٙغمی ضا ثطای ٞط
٘ٛع ٞسف فطأ ٓٞی وٙس.

حسٍطٞب
زضن و٘ٛٙی اظ ٔحیظ

ٔحیظ

زض اثط ػُٕ چ ٝاتفبلی
ٔی افتس
زضخ ٝضضبیت اظ ایٗ
ٚضؼیت

ٚضؼیت
ٔحیظ چٍٝ٘ٛ
تغییط ٔی وٙس
وساْ ػُٕ ا٘دبْ ٔی
ضٛز

تبثغ
سٛزٔٙسی

چ ٝػّٕی ثبیس غٛضت
ٌیطز
اثطٌصاضٞب

ػبُٔ
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ا٘ٛاع ٔؼٕبضی ػبّٟٔب
• چٟبض ٘ٛع ٔؼٕبضی ثطای چٟبض ٌط ٜٚاظ ػبُٔ ٞب ٔغطح است:
– ػبُٔ ٞبی ٔٙغمیٕ٘ /بزیٗ
– ػبُٔ ٞبی ٚاوٙطی
– ػبُٔ ٞبی BDI
– ػبُٔ ٞبی تطویجی  ٚچٙس الیٝ

21

تبضیرچٝ
• زض سبِٟبی  1956تب  1985تمطیجب تٕبْ ػبُٔ ٞبیی و ٝزض ٛٞش
ٔػٛٙػی عطاحی ٔی ضس٘س ثط ٔجٙبی استسالَ ثٛز٘س  ٚاظ
استسالَ ٔٙغمی زض ایٗ ٌ ٝ٘ٛػبُٔ ٞب ثطای تػٕیٓ ٌیطی
استفبز ٜضس ٜاست.
• زض سبَ  1985ثب تٛخ ٝثٔ ٝطىالت استسالَ ٕ٘بزیٗ ػبُٔ ٞبی
ٚاوٙطی ٔغطح ضس٘س.
• اظ سبَ  1990ث ٝثؼس تىٙیه ٞبی ٔؼٕبضی تطویجی اضائ ٝضس٘س
و ٝسؼی زض تطویت ثٟتطیٗ ٔؼٕبضی ٞبی استسالِی ٚ ٚاوٙطی
ضا زاضت ٝا٘س.
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ػبُٔ ٞبی ٔٙغمیٕ٘ /بزیٗ
• سبز ٜتطیٗ ضٚش ثطای سبذت ػبُٔ ٞب ایٗ است و ٝآٟ٘ب ضا ٘ٛع
ذبغی اظ سیستٓ ٞبی ٔجتٙی ثط زا٘ص ثسا٘یٓ.
• ایٗ اٍِٛٞ ٛش ٕ٘بزیٗ ٘بٔیسٔ ٜی ضٛز .
• یه ٔؼٕبضی ٔٙغمی ٔؼٕبضی ای است و: ٝ
– زض آٖ ػبُٔ ضبُٔ ٔسِی ٕ٘بزیٗ اظ ز٘یبی ٚالؼی است و ٝثغٛض غطیح
ثیبٖ ٔی ضٛز.
– تػٕیٕبت آٖ ثط ٔجٙبی استسالَ ٕ٘بزیٗ یب ٔٙغك غٛضت ٔی ٌیطز.
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ػبُٔ ٞبی ٔٙغمیٕ٘ /بزیٗ (ازأ)ٝ
• ٔطىالت ػٕس ٜػبُٔ ٞبی ٔٙغمی
– تؼطیف تبثغ ٍ٘بضت ٔحیظ ث ٝازضان ث ٝضىُ ٕ٘بزیٗ ٔطىُ است .ثٝ
ػجبضت زیٍط تؼطیف ذػٛغیبت یه ٔحیظ پٛیب ٚ ٚالؼی زض لبِت
ٔدٕٛػ ٝای اظ لٛا٘یٗ استٙتبج زضٛاض است.
– ظٔبٖ الظْ ثطای تػٕیٓ ٌیطی ایٗ ػبُٔ ٞب لبثُ وٙتطَ ٘جٛزٚ ٜ
احتٕبَ زاضز تبثغ تػٕیٓ ٌیطی ٞطٌع پبیبٖ ٍ٘یطز.
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ػبُٔ ٞبی ٔٙغمیٕ٘ /بزیٗ (ازأ)ٝ
• ٔثبَ :ز٘یبی خبضٚثطلی
– ٞسف ضٚثبت ضٚثبت خستدٛی ٔحیظ ،وطف آضغبَ  ٚخبض ٚوطزٖ آٖ
است.
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ػبُٔ ٞبی ٔٙغمیٕ٘ /بزیٗ (ازأ)ٝ
• ػبُٔ ز٘یبی خبضٚثطلی
– اظ سٌ ٝعاض ٜزض ایٗ ٔثبَ استفبزٔ ٜی وٙیٓ:
• ) In(x,yػبُٔ زض ذب٘ (x,y) ٝلطاض زاضز
• ) Dirt(x,yزض ذب٘ (x,y) ٝآضغبَ ٚخٛز زاضز
• ) Facing(dخٟت ػبُٔ ث ٝسٕت  dاست ؤ d ٝی تٛا٘س ضٕبَ ،خٛٙة،
ضطق یب غطة ثبضس.

– اػٕبَ ٕٔىٗ
} Ac ={turn,forward,suckو ٝزض آٖ  turnثٔ ٝؼٙی ٌطزش ثٝ
•
ضاست ٔی ثبضس.
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ػبُٔ ٞبی ٔٙغمیٕ٘ /بزیٗ (ازأ)ٝ
• لٛا٘یٗ ثطای تؼییٗ ایٗ و ٝچ ٝػّٕی ا٘دبْ ضٛز

... ٚ

• ػبُٔ ثب استفبز ٜاظ ایٗ لٛا٘یٗ  ٚثب ضطٚع اظ ذب٘ )0ٚ0( ٝضطٚع ثٝ
ثطزاضتٗ آضغبَ ٔی وٙس.
27

ػبُٔ ٞبی ٚاوٙطی
• ٔسبئُ حُ ٘طس ٜفطاٚا٘ی زض ضاثغ ٝثب ٛٞش ٔػٛٙػی ٕ٘بزیٗ
ٚخٛز زاضز.
• ایٗ ٔطىالت ثبػث ضس و ٝتؼسازی اظ ٔحممیٗ زض پی یبفتٗ
خب٘طیٙی ثطای آٖ ثبضٙس  ٚس ٝزیسٌبٔ ٜغطح ضس:

– زیسٌب ٜا َٚث ٝضز ثبظٕ٘بیی ٕ٘بزیٗ  ٚتػٕیٓ ٌیطی ثطاسبس سبذتبض
آٖ پطزاذت ٝاست
– زیسٌب ٜز ْٚایٗ ایس ٜضا زاضز و ٝضفتبض ٛٞضٕٙس ػبُٔ ٘بضی اظ تؼبُٔ ثب
ٔحیظ است  ٚثغٛض ٔستمُ لبثُ تؼطیف ٘یست.
– زض زیسٌب ٜس ْٛضفتبضٞبی ٛٞضٕٙس ٔتطىُ ٙٔ ٚتح اظ ضفتبضٞبی سبزٜ
تط زا٘ست ٝضس ٜاست .ایٗ زیسٌب ٜػبُٔ ضا ٔجتٙی ثط ضفتبض ٔی زا٘س.
28

ػبُٔ ٞبی ٚاوٙطی (ازأ)ٝ
• ٔ Rodney Brooksؼٕبضی خعء ث ٝوُ ضا ٔغطح وطز و ٝزض
آٖ ز ٚذػٛغیت ٔغطح است:
– ا َٚایٗ و ٝتػٕیٓ ٌیطی ػبُٔ اظ عطیك ٔدٕٛػ ٝای اظ ضفتبضٞبی
ٔستمُ غٛضت ٔی ٌیطز  ٚثط ٔحیظ اثط ٔی ٌصاضز .یؼٙی زضن اظ
ٔحیظ ثطاسبس اثط ضفتبض ث ٝػٛٙاٖ ٚضٚزی ٍ٘بضتی اظ حبِت ث ٝػُٕ
ٔی زٞس.
– ز ْٚایٗ و ٝتؼسازی ضفتبض ثغٛض ٕٞعٔبٖ ٔی تٛا٘ٙس اخطا ض٘ٛس.
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ػبُٔ ٞبی ٚاوٙطی (ازأ)ٝ
• زض ایٗ ٔؼٕبضی ضفتبضٞب ثػٛضت الیٞ ٝبی ٔرتّفی اضائٔ ٝی
ض٘ٛس وٝ
– ٞط ضفتبض یه سبذتبض ضجی ٝلب٘ ٖٛزاضز:
عمل  وضعيت

– ٞط ضفتبض ثطای ٌطفتٗ وٙتطَ ػبُٔ ثب زیٍطاٖ ضلبثت ٔی وٙس.
– سغٛح ثبالتط ضفتبضٞبی ا٘تعاػی تطی ضا ثطٚظ ٔی زٙٞس
– الیٞ ٝبی پبییٗ تط لبزض ث ٝخٌّٛیطی الیٞ ٝبی ثبالتط ٞستٙس یؼٙی
تمسْ ثیطتطی ٘سجت ی ٝآٟ٘ب زاض٘س.
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ػبُٔ ٞبی ٚاوٙطی (ازأ)ٝ
• یه ٔثبَ :سیستٓ وبٚضٍط ٔطید
–
–

–
–
–

ضبُٔ ٌطٞٚی اظ ضٚثبت (ػبُٔ) ٞبی خٕغ آٚضی ٕ٘ ٝ٘ٛسٞ ًٙب اظ سغح
ٔطید ٔی ثبضس و ٝزض آٖ ٔىبٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب اظ لجُ ٔطرع ٘یست أب ٔی
زا٘یٓ وٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝب زض حٛاِی یىسیٍط لطاض زاض٘س.
ٞط ضٚثبت تب خبیی ٔی تٛا٘س اظ ٔجسا زٚض ضٛز و ٝأىبٖ زضیبفت سیٍٙبَ اظ
ٔجسا اغّی ثبضس.
اضتجبط ثیٗ ػبُٔ ٞب ثػٛضت غیط ٔستمیٓ اظ عطیك ٔجسا غٛضت ٔی ٌیطز.
اٌط ٕ٘ ٝ٘ٛخٕغ آٚضی ضس ٜتٛسظ یه ػبُٔ زض ٔسیط ا٘تمبَ ثٔ ٝجسا ضٞب
ضٛز ػبُٔ زیٍط آٖ ضا ثطٔی زاضز.
ٞط یه اظ ایٗ ػبُٔ ٞب ث ٝتٟٙبیی زاضای ضفتبض ذبظ ٔی ثبضٙس  ٟٓٔ ٚتطیٗ
 ٚپبییٗ تطیٗ سغح (ثب ثبالتطیٗ اِٛٚیت) پطٞیع اظ ٔٛا٘غ ٔی ثبضس.
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ػبُٔ ٞبی ٚاوٙطی (ازأ)ٝ
• ٌطٞ ٜٚبی ضفتبضی  ٚسّسّٔ ٝطاتت ػّٕیبت ػبُٔ:
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ػبُٔ ٞبی ٚاوٙطی (ازأ)ٝ
• ٔعایب ٔ ٚؼبیت ٔؼٕبضی ٚاوٙطی
• ٔعایب

– سبزٔ ،ٜمط ٖٚث ٝغطف ،ٝوبُٔ ٔ ٚحىٓ

• ٔؼبیت

– ٕٛٞاض ٜثبیس اعالػبت وبفی اظ ٔحیظ ثطای ٞط ػبُٔ ثػٛضت ٔحّی فطآٞ
ثبضس.
– چ ٖٛتػٕیٓ ٌیطی ثطاسبس اعالػبت ٔحّی غٛضت ٔی ٌیطز استفبز ٜاظ
ایٗ ٔؼٕبضی زض حبِت ٞبی غیطٔحّی ػٕٔٛیت ٘ساضز.
– یبزٌیطی زض ایٗ ٔؼٕبضی ثب چٙبٖ ٚسؼتی ٕٞطا ٜذٛاٞس ثٛز و ٝػٕال اظ
وبضایی آٖ ٔی وبٞس.
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استسالَ ػّٕی
• استسالَ ػّٕی استسالِی است و ٝخٟت ٌیطی آٖ ث ٝسٕت اػٕبَ
است یؼٙی فطآیٙس ٔؼیٗ وطزٖ ایٗ و ٝچ ٝوبضی ا٘دبْ زٞیٓ.
• تؼطیف  Bratmanاظ استسالَ ػّٕی

– استسالَ ػّٕی ثٚ ٝظٖ زازٖ ثٔ ٝالحظبت ٔرتّف ٔ ٚتضبز ث٘ ٝفغ یب
ثطػّیٌ ٝعیٞ ٝٙبی ضلیت ٔ ٓٞطثٛط ٔی ضٛز و ٝزض آٖ ٔالحظبت ٔٙبست
اظ آ٘چ ٝو ٝػبُٔ لػس زاضز(ثطایص اضظش زاضز /ث ٝآٖ تٛخ ٝزاضز)  ٚآٖ چٝ
و ٝػبُٔ ثبٚض زاضز فطأ ٓٞی ضٛز.

• استسالَ ػّٕی ثب استسالَ ٘ظطی ٔتفبٚت است .خٟت ٌیطی
استسالَ ٘ظطی ث ٝسٕت ثبٚضٞب است.
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استسالَ ػّٕی (ازأ)ٝ
• استسالَ ػّٕی زض ا٘سبٖ ضبُٔ ز ٚػُٕ است:
– ثطضسی  ٚلیبس  :تػٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز ایٗ و ٝث ٝچ ٝاٞسافی ٔی
ذٛاٞیٓ ثطسیٓ
• ذطٚخی ثطضسی  ٚلیبس لػس ٞب ٔی ثبضٙس.

– استسالَ ػّٕی :تػٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز ایٗ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛی ذٛاٞیٓ ثٝ
ایٗ اٞساف ثطسیٓ
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ثطضسی  ٚلیبس
• ػبُٔ چٍ ٝ٘ٛثطضسی  ٚلیبس ٔی وٙس؟

– اثتسا سؼی وٙیس ثفٕٟیس چٌ ٝعیٞ ٝٙبیی پیص ضٚی ضٕبست
– اظ ثیٗ آٟ٘ب ٌعیٞ ٝٙبیی ضا ا٘تربة وٙیس ٔ ٚتؼٟس ث ٝا٘دبْ آٟ٘ب ضٛیس.
• ٌعیٞ ٝٙبی ا٘تربة ضس ٜلػس ٞب ذٛاٙٞس ثٛز.

• تبثغ ثطضسی  ٚلیبس ضا ٔی تٛاٖ ث ٝزِٛٔ ٚف ٝتمسیٓ وطز:

– توليذ گشینه ها :زض ایٗ ثرص ٔدٕٛػ ٝای اظ ٌعیٞ ٝٙب تِٛیس ٔی ضٛز.
ایٗ وبض اظ عطیك تبثؼی ث٘ ٝبْ  optionا٘دبْ ٔی ضٛز و ٝثبٚضٞبی و٘ٛٙی
ػبُٔ  ٚلػس ٞبی و٘ٛٙی آٖ ضا ٔی ٌیطز ٔ ٚدٕٛػٌ ٝعیٞ ٝٙب ضا تؼییٗ
ٔی وٙس.
– فيلتز کننذه گشینه ها :زض ایٗ ثرص تبثؼی ث٘ ٝبْ  filterثیٗ حبِت ٞب ٚ
پیطٟٙبزٞبی ٔرتّف ا٘تربة ٔی وٙس  ٚػبُٔ ثطای ضسیسٖ ث ٝآٟ٘ب ٔتؼٟس
ٔی ضٛز.
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استسالَ ػّٕی
ایس ٜاغّی آٖ است و ٝث ٝػبُٔ
– ٕ٘بیص لػس ٞب  ٚاٞسافی و ٝثبیس ث ٝآٟ٘ب ثطسس
– ٕ٘بیص اػٕبِی ؤ ٝی تٛا٘س ا٘دبْ زٞس ٚ
– ٕ٘بیص ٔحیظ

زاز ٜضٛز تب ا ٚثط٘بٔ ٝای ضا ثطای ضسیسٖ ثٞ ٝسف تِٛیس وٙس .زض
حمیمت ایٗ یه ثط٘بٔ ٝسبظی ذٛزوبض است.
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ٔؼٕبضی BDI
• ٔؼٕبضی  BDIثط ٔجٙبی استسالَ ػّٕی است

– تػٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز ایٗ و ٝث ٝچ ٝاٞسافی ثبیس ثطسیٓ
– تػٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز ایٗ و ٝچٍ ٝ٘ٛث ٝآٖ اٞساف ثطسیٓ

• BDI
– ثبٚضٞب ()Beliefs
– ذٛاستٞ ٝب ()Desires
– لػس ٞب ()Intentions
38

ٔؼٕبضی ( BDIازأ)ٝ
• لػس ٞب:
– اظ استسالَ ػّٕی ٘بضی ٔی ض٘ٛس
– ثطضسی ٞبی آیٙس ٜضا تحٕیُ ٔی وٙٙس
– ٔب٘ب ٞستٙس
– ثط ضٚی ثبٚضٞب تبثیط ٔی ٌصاض٘س و ٝاستسالَ ػّٕی آیٙس ٜثط ٔجٙبی آٟ٘ب
است
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)ٝٔ (ازاBDI ٔؼٕبضی

سٕٙضٛٞ بیٟٕ سیستٜآظٔبیطٍب
www.ceit.aut.ac.ir/islab
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ٔؼٕبضی ( BDIازأ)ٝ
• ِٔٛفٞ ٝبی ػبُٔ BDI
– باورها

• اعالػبت ػبُٔ ضا زض ٔحیظ و٘ٛٙی اش ثیبٖ ٔی وٙس

– تابع باسنگزی باورها

• زضن ػبُٔ ضا ثب ٍ٘بضت ثط ضٚی ٔحیظ زضیبفت وطز ٚ ٜثبٚضٞبی خبضی ضا ث ٝضٚظ ٔی
وٙس.
)• brf: j(Bel) * P  j(Bel

– تابع توليذ گشینه

• ٚضٚزی آٖ ثبٚضٞب  ٚلػس ػبُٔ ثٛز ٚ ٜثطاسبس آٟ٘ب ا٘تربثٟبی ٕٔىٗ ثطای ػبُٔ ضا
و ٝزض ٚالغ ٕٞبٖ تٕبیالت اٚست تؼییٗ ٔی وٙس
)options: j(Bel) * j(Int)  j(Des
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ٔؼٕبضی ( BDIازأ)ٝ
– ٔدٕٛػ ٝای اظ گشینه های معتبز(تمایالت) ؤ ٝجیٗ اػٕبِی است وٝ
ػبُٔ ٔی تٛا٘س ا٘دبْ زٞس.
– یه تابع فيلتزکننذه وٚ ٝضٚزی آٖ ثبٚضٞب  ٚلػسٞبی ػبُٔ ثٛزٚ ٜ
ذطٚخی آٖ ثطاسبس فطآیٙس تجبزَ ٘ظط(لیبس) اٞساف (لػسٞبی) خسیس
ػبُٔ است

)filter: j(Bel) * j(Int) * j(Des)  j(Int

– ٔدٕٛػ ٝای اظ قصذهای جاری و ٝوب٘ ٖٛفؼبِیت ػبُٔ ضا تؼییٗ ٔی وٙس.
– تابع انتخاب عمل ثط پبی ٝلػس  ٚاٞساف فؼّی و ٝػّٕی ضا و ٝثبیس ا٘دبْ
ضٛز تؼییٗ ٔی وٙس
execute : j(Int)  A or action: P  A
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)ٝٔ (ازاBDI ٔؼٕبضی
:BDI  زضaction  وس تبثغٝ• ضج
function action(p: P) : A
begin
B := brf (B,p)
D:= options(B,I)
I:= filter(B,D,I)
return execute(I)
end function action
43

ٔطىالت BDI
• ػبّٔی و ٝزض لػسٞبی ذٛز تدسیس ٘ظط ٕ٘ی وٙس تالش ٔی
وٙس حتی پس اظ آ٘ى ٝضٚضٗ ضس و ٝلبثُ زستیبثی ٘یستٙس یب
زیٍط زِیّی ثطای ضسیسٖ ث ٝآٟ٘ب ٚخٛز ٘ساضز ثطای ضسیسٖ ثٝ
آٟ٘ب تالش ٔی وٙس
• ػبّٔی و ٝپیٛست ٝزض لػسٞبی ذٛز تدسیس ٘ظط ٔی وٙس ظٔبٖ ٚ
ٔٙبثغ ضا ثٞ ٝسض ٔی زٞس.

44

ٔثبِی اظ یه ػبُٔ  BDIپیبز ٜسبظی ضس :ٜػبُٔ PRS
• زض ایٗ سیستٓ ٞط ػبُٔ زاضای ٔدٕٛػ ٝای اظ ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی
ا٘دبْ ضسٔ )plan library(ٜی ثبضس و ٝثیبٍ٘ط زا٘ص ضٚی ٝای ػبُٔ
است.

– زا٘ص ضٚی ٝای زا٘طی زضثبضٔ ٜىب٘یعْ ٞبیی است ؤ ٝی تٛا٘ٙس تٛسظ ػبُٔ
ثٙٔ ٝظٛض تحمك لػس ٞبیص ث ٝوبض ض٘ٚس.

• ٌعیٞ ٝٙبی پیص ضٚی یه ػبُٔ ٔستمیٕب تٛسظ ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی
آٖ تؼییٗ ٔی ض٘ٛس .ػبّٔی و ٝثط٘بٔ ٝضیعی ٘ساضز ٌعی ٝٙای ٘رٛاٞس
زاضت.
• زض ایٗ سیستٓ ػبُٔ ٞب ثبظٕ٘بیی غطیحی اظ ثبٚضٞب ،تٕبیالت  ٚلػس
ٞب ٘ ٚیع زا٘ص ضٚی ٝای زاض٘س.
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ػبُٔ ( PRSازأ)ٝ
• ٔؼٕبضی PRS

46

ٔثبِی اظ یه ػبُٔ  BDIپیبز ٜسبظی ضسIRMA :ٜ
•  IRMAچٟبض سبذتٕبٖ زازٕ٘ ٜبزیٗ زاضز:

– ٔدٕٛػ ٝای اظ ثط٘بٔ ٝضیعی ٞب
– ٕ٘بیص غطیح اظ ثبٚضٞب :اعالػبتی و ٝػبُٔ زض اذتیبض زاضز و ٝیب ٔی
تٛا٘س ثػٛضت ٕ٘بزیٗ ثیبٖ ضٛز حتی ٔی تٛا٘س ثسبزٌی تؼطیف
ٔتغیطٞبی ظثبٖ پبسىبَ ثبضس.
– تٕبیالتٔ :فبٞیٕی وٛٔ ٝضز ٘ظط ػبُٔ است
– لػسٞب :تٕبْ اٞسافی و ٝػبُٔ ث ٝآٟ٘ب زستطسی زاضت ٚ ٝثطای ضسیسٖ
ث ٝآٟ٘ب تؼٟس زاضز.
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( IRMAازأ)ٝ
• ٔؼٕبضی آٖ لسٕت ٞبی ظیط ضا زاضز:
–
–
–
–
–

یک بخش استذالل :زض ٚالغ یه ٔٛتٛض استٙتبج است و ٝثطای استسالَ
زضثبضٔ ٜحیظ اعطاف ػبُٔ ثىبض ٔی ضٚز.
یک تحليل گز عملی :تؼییٗ ٔی وٙس و ٝوساْ ثط٘بٔ ٝثطای ضسیسٖ ثٝ
لػس ا٘تربة ضٛز
یک تحليل گز موقعيت شناس٘ :ظبضت ثط ٔحیظ زض غٛضت اضائ ٝا٘تربة
ٞبی خسیس ضا زاضز
یک بزنامه فيلتز کننذه :تؼییٗ ٔی وٙس وساْ ٌعی ٝٙثب لػس خبضی
سبظٌبض است
یک بزنامه بزرسی و قياسٔ :سئ َٛتػٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز ثٟتطیٗ لػس
ثطای ا٘دبْ است.
48

)ٝٔ (ازاIRMA
IRMA • ٔؼٕبضی
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ٔؼٕبضی چٙسالی( ٝتطویجی)
• ثسیبضی اظ ٔحممیٗ ثط ایٗ ػمیس ٜا٘س و ٝ٘ ٝیه ضٚش ٚاوٙطی ٝ٘ ٚ
یه ضٚش لیبسی ث ٝتٟٙبیی ثطای سبذتٗ ػبُٔ ٞب وبفی ٕ٘ی ثبضس.
• ا٘بٖ سیستٓ ٞبی چٙس الی ٝای ضا پیطٟٙبز زاز ٜا٘س و ٝضاثغ٘ ٝعزیىی
ثب ضٚش ٞبی والسیه زاضز.
• یه ضٚیىطز ثسیٟی ایٗ است و ٝػبُٔ ضا اظ ز ٚیب چٙس ظیط سیستٓ
ثسبظیٓ:
– یک بخش قياسی ضبُٔ یه ٔسَ ٕ٘بزیٗ اظ خٟبٖ و ٝثط٘بٔ ٝضیعی ٞب ضا
ایدبز ٔی وٙس  ٚاظ ضٚش اضائ ٝضس ٜزض ٛٞش ٔػٛٙػی ٕ٘بزیٗ تػٕیٓ
ٌیطی ٔی وٙس.
– یک بخش واکنشی و ٝثس ٖٚاستسالت پیچیس ٜلبزض ثٚ ٝاوٙص زض ثطاثط
ضٚیسازٞب ٔی ثبضس.
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ٔؼٕبضی چٙسالی( ٝازأ)ٝ
• غبِجب ثِٛٔ ٝفٚ ٝاوٙطی ٘ٛػی تمسْ ٘سجت ثِٛٔ ٝف ٝلیبسی زازٜ
ٔی ضٛز.
• ایٗ ٘ٛع سبذتبض ثػٛضت عجیؼی ثٔ ٝؼٕبضی الی ٝای ٔٙدط ٔی
ضٛز و ٕٝ٘ٛ٘ ٝای اظ آٖ ٔبضیٗ تٛضیٔ ًٙی ثبضس.
• زض چٙیٗ ٔؼٕبضی ای ظیط سیستٓ وٙتطِی ػبُٔ ثػٛضت یه
سّسّٔ ٝطاتت سبظٔب٘سٞی ٔی ضٛز و ٝزض آٖ الیٞ ٝبی ثبالتط ثب
اعالػبت ا٘تعاػی تطی سطٚوبض زاض٘س.

51

ٔؼٕبضی چٙسالی( ٝازأ)ٝ
• یه ٔطىُ وّیسی زض ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛؼٕبضی ٞب ایٗ است و ٝچٛ٘ ٝع
چبضچٛة وٙتطِی ای ثطای ٔسیطیت تؼبٔالت  ٚاضتجبعبت ثیٗ الیٝ
ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبیس زض ظیطسیستٓ ٞبی ػبُٔ تؼجی ٝضٛز.
• الی ٝثٙسی افمی:

– زض ایٗ الی ٝثٙسی ٔؼٕبضی ٔتطىُ اظ ز ٚالی ٝیب ثیطتط است وٞ ٝط وساْ
ٔستمیٕب ث ٝیه حسٍط ٚضٚزی  ٚیه ػٍّٕط ذطٚخی ٔتػُ ا٘س.
– ٞط الی ٝث ٝتٟٙبیی ٕٞب٘ٙس یه ػبُٔ ػُٕ ٔی وٙس و ٝپیطٟٙبزاتی ضاخغ ثٝ
ایٗ و ٝچ ٝػّٕی ثبیس ا٘دبْ ضٛز تِٛیس ٔی وٙس.
n
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ٔؼٕبضی چٙسالی( ٝازأ)ٝ
• الی ٝثٙسی ػٕٛزی
– زض ایٗ الی ٝثٙسی ٚضٚزی ٞب  ٚذطٚخی ٞب حساوثط ثب یه الیٔ ٝطتجظ
ٔی ثبضٙس .ایٗ سبذتبض ث ٝزٛ٘ ٚع ته ٔسیط ٚ ٜزٔ ٚسیط ٜتمسیٓ ٔی
ضٛز.
n

n
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ٔؼٕبضی چٙسالی( ٝازأ)ٝ
• ٔبضیٗ تٛضیًٙ
• ضبُٔ س ٝظیط سیستٓ زضن ،ػُٕ  ٚوٙتطَ است و ٝثغٛض ٔستمیٓ ثب ٔحیظ
زض اضتجبط ٔی ثبضٙس.
• س ٝالی ٝوٙتطِی زاضز و ٝزض یه چبضچٛة وٙتطِی ٕٞب ًٙٞوٙٙس ٜالیٞ ٝب
ٚالغ ضس ٜا٘س
– الیه واکنش٘ :سجت ث ٝتغییطات ٔحیظ ٚاوٙص ٘طبٖ ٔی زٞس .پیبز ٜسبظی ایٗ
الی ٝثػٛضت ٔدٕٛػ ٝای اظ لٛا٘یٗ زض لبِت سبذتبض خعء ث ٝوُ ٔی ثبضس.
– الیه بزنامه ریشی :ضفتبض ٞسفٕٙس ػبُٔ ضا پیبز ٜسبظی ٔی وٙس  ٚثطای ایٗ وبض اظ
یه وتبثرب٘ ٝاظ ثط٘بٔٞ ٝب  ٚعطح ٞب استفبزٔ ٜی وٙس.
– الیه مذل ساس :ضبُٔ ثبظٕ٘بیی ٕ٘بزیٗ ٚضؼیت ٞبی ضٙبذتی ٔٛخٛزیت ٞبی
زیٍط زض ٔحیظ ػبُٔ است.

• اضتجبط ثیٗ الیٞ ٝب ثب استفبز ٜاظ ظیط سیستٓ وٙتطِی غٛضت ٔی ٌیطز وٝ
تؼییٗ ٔی وٙس وساْ الی ٝوٙتطَ ػبُٔ ضا ثسست ٌیطز.
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ٔؼٕبضی چٙسالی( ٝازأ)ٝ
• ٔؼٕبضی ٔبضیٗ تٛضیًٙ
– یه الی ٝای ػٕٛزی
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ٔٙبثغ
• ٔمسٔ ٝای ثط ٛٞش ٔػٛٙػی تٛظیغ ضسٜ
– ٔؼطفی ػبُٔ  ٚسیستٕٟبی چٙس ػبّٔٝ

• تبِیف

– زوتط ػجساهلل ظاز ٜثبضفطٚش
– ثٟطٚظ ٔؼػٔٛی
– ٔحٕسضضب آیت اهلل ظاز ٜضیطاظی
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ثب تطىط اظ تٛخ ٝضٕب
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