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درك كند و با اثركننده ها )Sensor(هر چيزي كه قادر است محيط خود را از طريق حسگرها 

)Effector (بر محيط تاثير بگذارد.

:)Agent(عامل 

عامل انساني

ديگر ارگان ها ،چشم، گوش   :گرهاحس1.

اندام هاي ديگر، پا، دست  :كننده هااثر2.

يعامل روباتيك

يابنده هاي مادون قرمز، دوربين  :گرهاحس1.

موتور: كننده هااثر2.
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environment ? agent

sensors

effectors

percepts

actions

واكنش انجام مي دهند  محيطاز طريق حسگرها و اثركننده ها با عامل ها 

percept(دنباله ادراكي  sequence (عامل:

.سابقه كامل هر چيزي كه عامل تاكنون درك كرده است       
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اهداف
)معيار كارآيي(

محرك ها ادراكات محيط نوع عامل

، ايمني
، قانونمنديسرعت، 

،راحتي
سودمندي افزايش

كردن،  راهنمايي
، شتاب دهنده، ترمز
،صحبت با مسافر

بوق

دوربين ها، 
سرعت سنج، 

GPS ،Sonar ،
ميكروفون،

صفحه كليد، 
حسگرهاي موتور

جاده، 
عابرين 
پياده رو، 
ترافيك،

مشتري  

راننده تاكسي

بيمار سالم، كاهش 
هزينه ها

سواالت، آزمونها، 
رفتارها، مداوا

 عالئم بيماري،
يافته ها، 

پاسخهاي بيمار

بيمار، 
بيمارستان، 

كاركنان

تشخيص  سيستم
پزشكي

:PEASمثال هايي از انواع عامل ها و توضيح 
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عامل

حسگرها

محركها

؟ محيط

ادراك ها

ها فعاليت

. كندسازي ميپياده  عملياتبه  ادراكاز را است كه نگاشت عامل   تابعيطراحي شامل اين 

:طراحي عامل 
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f : Pattern    Action

) :Agent Function(عامل تابع  
 عاليتف يككه هر دنباله ادراك را به  ميشود توصيفرفتار عامل توسط تابع عامل 

.ميكندنقش 

تابع عامل:         دنباله ادراك         فعاليت   

.است نگاشت ايده آل از دنباله هاي ادراكي به عمليات: يعني تابع عامل 

:پياده سازي تابع عامل 
 اين جدول شامل. تابع عامل را مي توان جدول بندي نمود تا هر عاملي را تشريح كند

.قرار مي گيرد، در آن ادراكي در پاسخ به هر دنباله يعملتمام دنباله ادراكي، و 

  تابع عامل مربوط به عامل مصنوعي، توسط برنامه عامل)agent problem (
.پياده سازي مي شود
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مثال از نگاشت دنباله ادراكي به فعاليت توسط جدول



8

: تفاوت

.يك توصيف رياضي انتزاعي است: تابع عامل 

.پياده سازي دقيقي است كه در معماري عامل اجرا مي شود: برنامه عامل

تابع عامل -

برنامه عامل -
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:عامل ساختار 

=عامل     

معماري+  برنامه  

Program

HardWareعامل

ه روي جنس اين سخت افزار از نوع الكترومكانيك است كه ما آنرا ماشين مي ناميم و يك الي

.اين ماشين قرار مي گيرد تا باعث بكارگيري از اين ماشين شود

.اين اليه مي تواند يك برنامه در زبان سطح باال يا در زبان سطح پايين باشد

وظيفه هوش مصنوعي طراحي برنامه عامل است.
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عامل ها چگونه بايد عمل كنند؟
:  كرد منطقيعمل

باعث اين عملكرد  يعني با داشتن يكسري عقيده واحد به هدف واحد برسيم و

. گرددمي  ت عامليموفق              

دعملكرد منطقي مشخصه هاي سيستم هوشمندي است كه مي خواهند بطور منطقي عمل كنن

ر روي در شيوه تفكر منطقي تاًكيد ب .نجام مي دهدو صحيح اچيزي است كه كار درست 
درا به دنبال داشته باش موفقيت عاملاستنتاج درست است يعني بيشترين 

:  )خردمند -عقاليي ()Rational Agent( عامل منطقي

اين ارزيابي توسط 
انجام مي گيرد معيار كارآيي
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. استرفتار عامل موفقيت معياري براي معيار كارايي،  

ه كلي و به عنوان يك قاعد. معيار كارآيي چندان ثابت نيست، داراي يك سري قوانين خاص دارد

.  درنظر گرفتفرد در محيط بهتر است معياركارآيي را براساس خواسته هاي 

) :Performance Measure(معيار كارايي 

جود عامل هوشمند طوري عمل ميكند كه بهترين نتيجه را بدهد و در صورتي كه عدم قطعيت و
.دارد بهترين جواب را ارائه دهد

يك پرسش فلسفي: مثال  

؟زندگي بي انديشه با فراز و نشيب و يا زندگي امن و يكنواخت: كدام بهتر است            
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) Omniscience(دانش كل 

)Rationality(منطقي بودن 

)Autonomy(خود مختاري 

:بررسي سه اصطالح در عامل ها 

o  ندمي كپايه آن عمل بر معني خروجي واقعي اعمال خود را دانسته و كل ش دانبا عامل يك 
 .و از نتيجه اعمال خويش كامال آگاه است

.ستنيممكن هميشه واقعيت در براي عامل منطقي كل دانش داشتن  اما

o  بايد همان كاري را انجام دهد كه در عمل مناسب است، اگر معين كنيم كه هر عامل هوشمند همواره

.هيچگاه نمي توان عاملي را طراحي نمود كه اين مشخصات را مرتفع سازد )يعني داشتن دانش كل(

) Omniscience(دانش كل 
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ه ندانسته وابسته است، بايد مطمئن باشيم كدنباله ادراكي تا آن زمان منطقي بودن عامل فقط به 
.  را انجام ندهد) عقاليي(كار غير هوشمند 

.مثل رد شدن از خيابان شلوغ ، بطوريكه خطري را نمي توان ديد                                      

)Rationality(منطقي بودن 

:  ولي 

ان رد شدن از عرض خيابان در حالي كه هيچ خطري نمي بيند پس منطقي است كه از خياب   

.عبور كند

در اين هنگام جسمي از هواپيما جدا شده و با اين شخص برخورد مي كند 

)عبور از خيابان منطقي بود(
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قادر به انجام آن باشدكه عامل  اعمالي.

رفتار عامل وابسته به دنباله ادراكي
.تا حال است 

:دارد گيبه چهار چيز وابستبودن منطقي  

 كه درجه موفقيت را تعيين مي كندمعيار كارايي.

،ه كامل ادراكيچتاريخ اين . درك نموده است مشاهده و هر چيزي كه تا كنون عامل 
.ده مي شود ناميدنباله ادراكي را 

 ادراكات( خود مي دانداطراف كه عامل درباره محيط را آنچه(  

:منطقيتعريف عامل  
ه انتظار براي هر دنباله ادراكي ممكن، عامل منطقي يا خردمند بايد فعاليتي را انتخاب كند ك

.مي رود معيار كارآيي اش حداكثر برساند
امل، اين كار با توجه به شواهدي كه از طريق دنباله ادراكي بدست مي آيد و دانش دروني ع

.صورت مي گيرد
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)Autonomy(خود مختاري 

.خود مختار نيستعاملي كه فقط براساس دانش اوليه طراح خود رفتار مي كند ، عامل 

عني ي .اضافه  گردددانش دروني بخش به  يادگيريينجا تعريف عامل بايد كامل تر شود و ا در
.عامل بايد ياد بگيرد كه نقص دانش قبلي خود را چگونه جبران كند

.خود  بنا نهاده شود تجربه و دانش درونيرفتار عامل مي تواند متكي بر دو پايه 

در کناردانش اوليه هاي هوش مصنوعي بايد داراي  يعني عامل
ي توانايي  باشند يادگ
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  دشومي  تجربه خودش تعيينبراساس به وسعتي خود مختار است كه رفتار آن سيستم  .

گر عمل خواهد كرد، م تصادفيزماني كه عامل فاقد تجربه و يا كم تجربه  است، مسلماً 

.آنكه طرح  كمك هايي به آن داده باشد

 امنه وسيعي از دآميز در  عمل موفقيته عامل هوشمند واقعاً خود مختار بايد قادر ب

.نيز به آن داده شود تطبيق جهتمحيط ها باشد و البته بايد زمان كافي 
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:انواع برنامه هاي عامل

  سادهعاملهاي واكنشي

 هدف گراعاملهاي

 عاملهاي مدل گرا

عاملهاي سودمندگرا

.  جنبه هاي مختلف يك عمل، انواع مختلف برنامه هاي عامل را پيشنهاد خواهد كرد
دهيمعامل را مورد بررسي قرار مي  پنج نوعبراي مثال، 

عاملهاي يادگيرنده

Simple  reflex  agent

Goal-Base  agent

Utility-Base  agent

Learner agent

Model-Base  agent



18

)  انعكاسي(عاملهاي واكنشي ساده  -١

عامل

ط
حي

م

حسگرها

جهان چگونه استجهان چگونه است

محركها

قانون
شرط عمل

عملي اكنون چه 
بايد انجام دهم

عملي اكنون چه 
بايد انجام دهم

o طبق ادراك جاريرا بر اعمالي عاملها اين 

انتخاب مي كنند بدون توجه به اينكه 

.تاريخچه ادراكات قبلي چيست

o وانين قيكسري بر اساس فعاليت انتخاب

.انجام مي شودعمل -شرط

o رجوع بايد مورد توجه قرار جدولدر اينجا 

عات گرفته و فيلدهاي مختلف آن توسط اطال

 بطوريكه به ازاي هر ورودي .ورودي پر شود

.فعاليت آن نيز مشخص شده است
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قوانين  
عمل-شرط  

"ترمز كردن راننده جلويي" "اقدام به ترمز "

if  condition then  action
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:وجود دارند كه انسان ها بسياري از آنها را دارا بوده) واكنش هايي(اتصاالتي 
ك چشمك زدن حين نزدي( غريزيو برخي ديگر ) مثل رانندگي(قابل يادگيري برخي از آنها 

.است) شدن جسمي به چشم 

function REFLEX-VACUUM-AGENT ([location, status]) 
return an action

if  status == Dirty then  return Suck
else if  location == A    then return Right
else if  location == B then   return Left

:دنياي جارو برقي ساده در واكنشي مثالي از عامل  

 وفعلي آن بر اساس مكان گيري تصميم 
.مي گيردكثيف بودن آن مكان صورت 
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ط
حي

م

حسگرها

جهان چگونه استجهان چگونه است

محركها

عملي اكنون چه 
بايد انجام دهم

عملي اكنون چه 
بايد انجام دهم

o  بخشي از دنيايي را كه فعالعامل 

.دمي كن ذخيرهمي بيند و مي شنود 

o  جاري دنيا را به بايد حالت عامل

كند كمك يك مدل داخلي حفظ 

سپس يك عمل را همانند روش عامل 

.واكنشي انتخاب كند

حالتحالت

جهان چگونه 
يابدمي تكامل 

جهان چگونه 
يابدمي تكامل 

كار فعاليت 
چيست

كار فعاليت 
چيست

عامل

قانون
شرط عمل

عاملهاي واكنشي مدل گرا -٢
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o به ل دسترسي كامنتوانند حسگرها كه در صورتي مي شد ناشي آنجايي در عامل قبلي مشكل

)يعني محيط نيمه قابل مشاهده ( داشته باشند، دنيا وضعيت 

o تواند  كه بخشي از محيط را كه نمياست  آنعامل براي بهترين راه مديريت چنين شرايطي، در

.االن ببيند در حافظه نگه دارد
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 د نوع دانش كدو  نيازمندبهنگام سازي اطالعات وضعيت داخلي همزمان با گذر زمان

.است برنامه عاملشده در 

اطالعاتي در مورد چگونگي تغيير دنيا مستقل از عامل :اول
ماشين جلويي از چند لحظه پيش نزديكتر شده است؟:  مثال

چگونگي تاثيرات اعمال عامل در محيط: دوم
كند؟ اگر ترمز بزنم فاصله با ماشين جلويي چه تغييري مي: مثال 

o به  يازندر اين صورت عامل بايد به نوعي حالت داخلي وابسته به تاريخچه ادراكي داشته باشد تا

ظاهر  دره دستكاري برخي اطالعات وضعيت داخلي باشد تا از طريق آن تمايز بين وضعيت هاي دنيا ك

.ولي در واقع معني كامالً متفاوتي دارند را ميسر سازدورودي ادراكي يكسان 

 موقعي كه چراغ ترمز خراب باشد:  مثال
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ط
حي

م

حسگرها

جهان چگونه استجهان چگونه است

محركها

اهداف عملي اكنون چه 
بايد انجام دهم

عملي اكنون چه 
بايد انجام دهم

حالتحالت

جهان چگونه 
يابدمي تكامل 

جهان چگونه 
يابدمي تكامل 

  فعاليتكار 
چيست

  فعاليتكار 
چيست

را  Aاگر فعاليت 
انجام دهم چه 

خواهد شد

را  Aاگر فعاليت 
انجام دهم چه 

خواهد شد

عامل

عاملهاي هدف گرا  -٣
جهت پيدا نمودن هدف مورد نظر

:مثال 

در يك چهار راه ، تاكسي 

مي تواند به سمت چپ، راست و يا 

مستقيم تغيير مسير دهد

قصد تصميم صحيح بستگي به م
يا هدف دارد



25

.باشد محيط همواره براي تصميم گيري عمل نمي تواند كافيوضعيت كنوني درباره دانستن 
  هدفاطالعات نيازمند  ،نوعيبه است شرح وضعيت جاري به همان گونه كه عامل نيازمند 

)goal ( مطلوب است ،توضيح موقعيتبراي كه مي باشد نيز .

رداطالعاتي نسبت به وضعيت جاري دا
عامل

و هم اطالعاتي نسبت به وضعيت هدف دارد

ي با تركيب  اين دو اطالعات و نتايج اعمال ممكن موجود كه مي تواند بروز رسان
اطالعات داخلي شود

و در نتيجه فعاليت مناسب را جهت رسيدن به هدف انتخاب مي كند
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.يديك فعاليت بدست مي آكه رضايت از هدف بالفاصله از وقتي ،  استدر مواقعي ساده 

ا راهي كه عامل بايد دنباله هاي طوالني را در نظرگرفته ت وقتي   ،در مواقعي پيچيده است

  .براي دستيابي به هدف پيدا كند

:در اين حالت

روشهايي از هوش مصنوعي هستند  )Planning( برنامه ريزيو  )Search( جستجو

.را براي رسيدن  عامل به هدف، پيدا مي كننددنباله اي از فعاليتها كه 

:انتخاب فعاليت در يك عامل 
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:تفاوت عامل هاي واكنشي و هدف گرا
 طراحي عامل هاي واكنشي طراح براي حاالت متفاوت عملي درست را پيش محاسبهدر 

در عامل هاي هدف گرا، عامل مي تواند دانش خود را در مورد چگونگي واكنش . مي كند
.بهنگام سازد

.بود خواهيمعمل -شرط قوانينعامل واكنشي ما مجبور به دوباره نويسي تعداد زيادي براي . ١

.هدف گرا نسبت به رسيدن به مقاصد متفاوت انعطاف پذير استعامل . ٢

.مبا تعيين يك هدف تازه، مي توانيم عامل هدف گرا را به رفتار تازه برسانيبسادگي . ٣



28

ط
حي

م

حسگرها

جهان چگونه استجهان چگونه است

محركها

سودمند
عملي اكنون چه 

بايد انجام دهم
عملي اكنون چه 

بايد انجام دهم

حالتحالت

جهان چگونه 
يابدمي تكامل 

جهان چگونه 
يابدمي تكامل 

كار فعاليت 
چيست

كار فعاليت 
چيست ت، سودمندي تابعي است كه به هر وضعي

يك عدد حقيقي نسبت مي دهد كه 

از وضعيت را مشخص      درجه رضايت

مي كند

را  Aاگر فعاليت 
انجام دهم چه 

خواهد شد

را  Aاگر فعاليت 
انجام دهم چه 

خواهد شد

حالتي در چنين 
چقدر رضايت دارم

حالتي در چنين 
چقدر رضايت دارم

عامل

عاملهاي سودمندگرا  -٤

نيا اگر يك حالت دنيا به حالت ديگر د

ترجيح داده شود، آن حالت براي عامل 

.سودمندتر است
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ه هدف ك موارديكامل تابع سودمندي امكان تصميم گيري منطقي را براي دو نوع مشخصات 
.فراهم مي سازد، برآورده نمي شود

.ك از آنها با قطعيت قابل حصول نيستي دارند كه هيچ  زماني كه چندين هدف. ٢

 آنگاه تابع سودمندي به هر هدف بر اساس ميزان اهميت آن براي عامل، وزني اختصاص
مي دهد كه به اين ترتيب احتمال موفقيت عامل افزايش خواهد يافت 

)مثل سرعت و امنيت( .زماني كه اهداف متناقص وجود دارند1.
كه در اين حالت فقط بعضي از آنها برآورده مي شوند  
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حسگرها

محركها

o ميشود جديديمسئول پيشنهاد فعاليتهايي است كه منجر به تجربيات آموزنده مسئله مولد.

ط
حي

م

كاراييعنصر كاراييعنصر 

منتقدمنتقد

عنصر 
يادگيرنده

عنصر 
يادگيرنده

مولد مسئلهمولد مسئله

كارايياستاندارد 
رد

خو
از

ب
ف 

دا
اه

ي
ير

دگ
يا

تغييرات

دانش

عامل

عاملهاي يادگيرنده  -٥

o   عنصرِ ِيادگيرنده مسئول ايجاد
.  بهبودهاست

د بازخورد منتقدان را در مورد چگونگي عملكر
 عامل دريافت كرده و مشخص مي كند عنصر

ده بهتر گردد تا در آين اصالحكارايي چگونه بايد 
.عمل كند

oي عنصر كارايي مسئول انتخاب فعاليتها
.خارجي است

تها از ادراكات استفاده مي كند و در مورد فعالي
و شامل مجموعه اي از . تصميم مي گيرد

.تجهت انتخاب فعاليتهاسرويه هايي و  دانش

oمل ميكندبه عنصر يادگيرنده مي گويد كه عامل با توجه به استانداردهاي كارايي چگونه ع منتقد
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عامل نياز به استاندارد كارايي دارد تا بداند كه اين فعاليت درست است يا نه؟ 

)در صورتي كه ادراك چنين چيزي را بيان نمي كند(                                               

.استاندارد كارايي بايد ثابت باشد و از نظر مفهومي خارج از عامل قرار گيرد

.زيرا عامل نبايد آنرا اصالح كند تا رفتارش را تنظيم كند                                           

oاستاندارد كارايي
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:  ارتباط بين عامل و محيط
.  عامل را مهيا مي سازد ادراكبوسيله عامل بر محيط انجام مي شود، كه خود  اعمال        

:ها  خواص محيط
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عيت محيطي كه عامل آن توسط ابزار حس كننده اش امكان دسترسي به وض: مشاهدهقابل محيط 
.باشدداشته در هر مقطع زماني كامل محيط را 

ظ حف براي داخلي وضعيت هيچ دستكاري نيازمندعامل  زيراراحت است، مشاهده قابل  محيط
.را نخواهد داشت دنيا

بازي شطرنج: مثل 

عامل با حسگرها احاطه كامل بر محيط دارد و تمام جنبه هاي الزم جهت انتخاب عمل 
شناسايي مي كنند

دهمشاهقابل نيمه در مقابل  مشاهدهقابل   -١
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ي عمل و كامال توسط حالت فعليبعدي محيط  حالتاگر است كه  محيطي: قطعي محيط
.  شدباتعيين قابل  ،كه عامل در حال انجام آن است

اشداگر محيط كامالً قابل مشاهده و قطعي باشد آنگاه عامل نبايد نگران عدم قطعيت ب

. اگر محيط نيمه قابل مشاهده باشد، محيط غيرقطعي و احتمالي به نظر مي آيد

ر است باشد و رديابي تمام جنبه هاي مشاهده نشده دشوار است لذا بهتمحيط پيچيده اگر 
.در نظر بگيريمديدگاه عامل قطعي بودن يا نبودن محيط را از 

)  غير قطعي( احتمالي قطعي در مقابل   -٢
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اتژيك  محيط استراگر محيط در مواردي غير از فعاليتهاي عاملهاي ديگر، قطعي باشد آنگاه 

.است) راهبردي(

:مثال 
بازي شطرنج -١

راننده تاكسي -٢

دنياي مكش -٣

محيط استراتژيك

محيط احتمالي    
تورخراب شدن مو-پنچر شدن  -رفتار ترافيكي  -

عيمحيط قط:بر اساس تعريف قبلي باشد آنگاه 
و  ولي با افزودن پارامتري مثل پيدايش كثيفي

محيط احتمالي: فرآيند مكش غير مطمئن آنگاه
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  اپيزودهاييتجربه عامل به ، )محيط نامنظم يا رويدادي(محيط اپيزوديك                  
.  تقسيم مي گردد )يا رويدادهاي اتميك(

  استعمل سپس انجام يك و عامل ك ادراشامل هر اپيزود  .
. ستگي نداردت، و به فعاليتهاي اپيزودهاي قبلي باساعمال آن تنها به خود اپيزود وابسته كيفيت           

  موثر باشد تصميم فعلي مي تواند در تمام تصميمات بعديدنباله اي يا ترتيبي محيط هاي.

يك محيط غير اپيزوديك  -شطرنج    : مثل 

يك محيط اپيزوديك  -آناليز تصوير    : مثل 

)غير اپيزوديك(ترتيبي در مقابل  )اپيزوديك(رويدادي  -٣
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.محيطي كه در حين سنجيدن عامل تغيير مي كند: پويامحيط 

.يير مي كندمحيطي كه با گذر زمان تغيير نمي كند اما امتياز كارايي تغ: محيط نيمه پويا

  نگاه كردن به دنيا در بهمحيط هاي ايستا براي كار ساده هستند زيرا عامل نياز

.  حين تصميم گيري عملي نداشته و همچنين در مورد گذر زمان نيز نگران نمي باشد

راننده تاكسي  -تشخيص نوع پرنده در حال پرواز   : مثال محيط پويا 

بازي شطرنج با در نظر گرفتن زمان:  مثال محيط نيمه پويا

ايستا در مقابل پويا -٤
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 .  مشاهدات و ادراكات محدود و متناهي باشداگر تعداد  :گسسته محيط

:  مثال

 .اردزيرا چند حالت مجزاي متناهي در هر نوبت وجود د گسسته استبازي شطرنج  -

 زيرا سرعت، محل تاكسي، وضيت هوا، زمان پيوسته استرانندگي تاكسي  -

.هميشه در حال تغيير است... و    

 گسسته در مقابل پيوسته -٥
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 اد عاملهاي در نظر گرفته شده در مسئلهتعد

:محيط يك عامل در ارتباط بادر بين حاالت موجود براي  مسئلهسخت ترين 
عاملهو چند  پيوسته ،، پويا  ، غير اپيزوديكنيمه قابل مشاهده 

:  مثال
تك عامله -حل جدول متقاطع      -
محيط دو عامله رقابتي  -            بازي شطرنج  -
د اجتناب از تصادف اندازه كارآيي تمام عاملها را افزايش مي ده -      رانندگي تاكسي  -

پس محيط، چند عامله نيمه همكار است     
و نيز نيمه رقابتي است  مثل پارك نمودن -

 عاملهچند در مقابل  عاملهتك  -٦
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عاملهاگسستهايستااپيزوديكقطعيمشاهدهقابل   محيط

YESStrategicNOSemiYESMultiشطرنج به همراه ساعت

YESStrategicNOYESYESMultiشطرنج بدون ساعت

NONONOYESYESMultiپوكر

YESNONOYESYESMultiتخته نرد

NONONONONOMultiراندن تاكسي

NONONONONOMultiسيستم تشخيص پزشكي

YESYESYESSemiNOSingleسيستم تحليل تصوير

NONOYESNONOSingleربات جابجا كننده اشياء

NONONONONOSingleكنترل كننده پااليشگاه

NONONONONOMultiابلآموزش دهنده انگليسي با ارتباط متق

و ويژگي هاي آنها محيطمثال هايي از انواع 


