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چكيده
در چگونه مي آموزد عامل آن در كه است ماشين يادگيري از مهمي نوع ۱ تقويتي يادگيري
از استفاده تقويتي يادگيري اصلي وظيفه كند. رفتار نتايج بررسي و اقدامات انجام با محيط
محيط براي بهينه تقريبا يا و بهينه مشي خط يك يافتن به منظور مشاهده شده هاي مشوق
عوض در است. برانگيز چالش بسيار مثال ها، از ارزيابي تابع يك مستقيم آموزش است.
اين از همچنين، باشد. خود باخت يا برد درك به قادر تا داد آموزش برنامه به مي توان
معقول و دقيق هاي پيش بيني كه كند استفاده ارزيابي تابع يك يادگيري به منظور اطالعات
يادگيري دارد. انواعي تقويتي يادگيري كند. تامين مفروض، شرايط هر در را برد احتمال و

است. آن انواع از Q يا Q-learning يادگيري و فعال يادگيري خنثي،
سودمندي بررسي يادگير، اصلي وظيفه ي و است ثابت عامل مشي خط خنثي يادگيري در
مي گيرد. ياد دهد، انجام بايد كه را عملياتي نوع عامل فعال، يادگيري در است. حالت ها
خود محيط از كافي اندازه ي به بايد عامل يك است: كاوش فعال يادگيري موضوع مهم ترين
Q-learning يادگيري گيرد. ياد محيط در را خود رفتار چگونگي تا نمايد كسب تجربه
يادگيري مي كند. عمل پويا ريزي برنامه پايه بر كه است مدل بدون تقويتي يادگيري از نوعي
براي را مشخصي سياست تابع، يك يادگيري با كه است تقويتي يادگيري تكنيك يك Q
روش هاي انواع پروژه اين در مي كند. دنبال مختلف وضعيت هاي در مختلف حركات انجام

مي شود. بررسي مثال دو انتها در و مرور تقويتي يادگيري
سياست گذاري، ، reinforcment learning تقويتي، يادگيري : كليدي كلمات

پويش. ، q-learning مشي، خط
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پيشگفتار

يادگيري در گرفته است. قرار بررسي مورد تقويتي يادگيري روش هاي انواع پروژه اين در
مشي خط يك شده، مشاهده مشوق هاي از استفاده با و خودآموز صورت به عامل تقويتي
باخت يا برد درك به قادر تا داد آموزش برنامه به مي توان مي كند. پيدا محيط در بهينه
تعاريف به اول فصل در كند. استفاده خود رفتار بهبود براي اطالعات اين از و باشد خود
تقويتي يادگيري روش هاي انواع دوم فصل در مي شود. پرداخته تقويتي يادگيري در مرسوم
گرفته قرار بررسي مورد تيك-تك-تو مثال سوم فصل در مي گيرد. قرار شرح و يررسي مورد

مي شود. داده شرح q-learning از مثالي آخر درفصل مي شود.
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۱ فصل
تعاريف

ميزان به طوري كه است كنش ها به موقعيت ها تبديل براي يادگيري يك تقويتي يادگيري
بايد بلكه شود، انجام بايد اقداماتي چه كه نمي گويد يادگيرنده برساند. حداكثر به را پاداش
در داشت. خواهد به دنبال را امتياز بيشترين آن ها تالش با اقدامات كدام كه كند كشف
پاداش تنها نه منحصربه فرد اقدام يك است ممكن اقدامات چالش برانگيزترين و جالب ترين
را بعدي پاداش هاي تمامي طريق، اين از و بعدي وضعيت بلكه باشد، داشته به همراه فوري
تعويق به تنبيه و پاداش و محتوا تحويل و (بررسي ويژگي دو اين دهد. قرار تاثير تحت

هستند. تقويتي يادگيري برجسته ويژگي هاي افتادن)،
از كالسي يك است: همزمان مسئله يك ماشين يادگيري مانند تقويتي، يادگيري
مسئله اين كه زمينه اي به عالوه مي كنند كار مشكل روي بر خوبي به كه حل راه روش هاي
در اما است ساده مفهوم سه براي نام يك از استفاده مي كند. بررسي را آن حل روش هاي و
و مشكالت بين تمايز خاص، طور به شود. حفظ جداگانه به طور بايد يك هر مفاهيم حال عين
بسياري منبع تمايز اين ايجاد در ناكامي و است مهم بسيار تقويتي يادگيري در حل روش هاي
سيستم هاي نظريه در ايده ها از استفاده با را تقويتي يادگيري مشكل ما است. سردرگمي ها از
مي كنيم. رسمي ماركف، تصميم گيري فرآيندهاي بهينه كنترل عنوان به بخصوص ديناميكي،
عامل يك كه را واقعي مسئله جنبه هاي مهم ترين بتوانيم سادگي به كه است اين اصلي ايده
دربيابيم. مي شوند، مواجه هدف يك به رسيدن براي خود محيط با زمان طي در يادگيري
بر كه را اقداماتي بايد و كند درك را محيط وضعيت حدودي تا بتواند بايد يادگيري عامل
به مربوط اهداف يا هدف يك بايد همچنين عامل دهد. انجام مي گذارد، تاثير وضعيت ها
سه فقط دارند قصد ماركوف تصميم گيري فرايندهاي باشد. داشته را محيط وضعيت هاي
دانستن بي اهميت بدون خود ممكن شكل ساده ترين در را هدف و عمل حساسيت، جنبه ي
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عنوان به است، مناسب مشكالت اين حل براي كه روشي هر بگيرند. نظر در آن ها از يك هر
مي شود. شناخته تقويتي يادگيري

در مطالعه مورد يادگيري نوع است، ۱ شده نظارت يادگيري از متفاوت تقويتي يادگيري
يك از يادگيري نظارت، تحت يادگيري است. ماشين يادگيري زمينه در فعلي تحقيقات بيشتر
شناخته شده خارجي ناظر يك توسط كه است برچسب زده شده نمونه هاي از آموزش مجموعه
سيستم كه است صحيح عمل مشخصه يك با همراه وضعيت يك شرح مثال هر مي شود. ارائه
تعلق وضعيت كدام به كه دسته يك شناسايي براي اغلب كه كند، اتخاذ موقعيت آن در بايد
خود پاسخ هاي سيستم كه است آن يادگيري نوع اين از هدف مي شود. گرفته نظر در دارد،
آموزش مجموعه، در كه شرايطي در كه به طوري دهد. تعميم يا استخراج كلي به طور را
تنهايي به اما است، يادگيري از مهمي نوع اين كند. عمل درستي به سيستم ندارد، وجود
از نمونه هايي به دستيابي غالبا تعاملي مسائل در نيست. مناسب تعامل از يادگيري براي
كند، عمل بايد عامل كه است شرايطي تمام از نماينده اي و صحيح معموال كه مطلوب رفتار
بيشتر يادگيري كه داشت انتظار مي توان آن در كه ناشناخته ناحيه در است. غيرممكن

ببيند. آموزش خود تجربه از بتواند بايد عامل يك باشد، سودمند
مي نامند ۲ نظارت بدون يادگيري ماشين، يادگيري محققان كه آنچه از تقويتي، يادگيري
مجموعه در پنهان ساختار يافتن درباره معموال نظارت بدون يادگيري است. متفاوت نيز
و نظارت تحت يادگيري شرايط كه مي رسد نظر به است. برچسب گذاري بدون داده هاي
طبقه بندي را ماشين يادگيري نمونه هاي دسته بندي كامل طور به نظارت بدون يادگيري
نوع يك عنوان به تقويتي يادگيري آموختن است ممكن چه اگر نيست. اينطور اما مي كنند،
يادگيري اما نمي كند)، تكيه صحيح رفتار از نمونه هايي به (زيرا باشد نظارت بدون يادگيري
برساند. حداكثر به را پاداش سيگنال پنهان، ساختار يافتن جاي به تا مي كند تالش تقويتي
مسئله خود، خودي به اما باشد، مفيد تقويتي يادگيري در مي تواند عامل يك در ساختار كشف
يادگيري ما بنابراين نيست. پاداش سيگنال يك به حداكثر رساندن براي تقويتي يادگيري
يادگيري و نظارت تحت يادگيري با همراه ماشين، يادگيري سوم نمونه عنوان به را تقويتي

مي گيريم. نظر در نظارت بدون
مي آيد، به وجود يادگيري انواع ساير در نه و تقويتي، يادگيري در كه چالش هايي از يكي
يادگيري عامل يك زياد، پاداش به دست آوردن براي است. ۴ انتفاع و ۳ پويش بين تعادل

1supervised learning
2unsupervised learning
3exploration
4exploitation
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مقرر موعد در و دهد ترجيح را دهد انجام كرده تالش قبال كه را اقداماتي بايد تقويت كننده
انتخاب اين از پيش كه را اقداماتي بايد اقداماتي، چنين كشف براي اما برساند. اثبات به
پاداش آوردن دست به براي حاضر حال در كه آنچه از بايد عامل كند. امتحان است، نكرده
آينده در بهتر گزينه هاي انتخاب به منظور بايد همچنين اما كند، انتفاع است به دست آورده
بدون انحصاري به طور نمي تواند انتفاع نه و پويش نه كه است اين معضل شود. استفاده
كه وضعيت هايي به تدريج و كند امتحان را مختلفي عمل هاي بايد عامل شود. انجام شكست
مورد بارها بايد عمل هر تصادفي، كار يك در دهد. ترجيح را هستند بهترين مي رسد نظر به
توسط پويش-انتفاع معضل بياد. بدست پاداش از اعتماد قابل برآورد تا گيرد قرار آزمايش
حل همچنان حال اين با گرفته است، قرار مطالعه مورد شدت به دهه چندين رياضي دانان
حتي انتفاع و پويش تعادل مسئله كل كه باشيم داشته توجه ما حاضر حال در نشده است.
ايجاد نمونه ها، اين شكل خالص ترين در حداقل نظارت، بدون و نظارت تحت يادگيري در

نمي شود.
را هدفمند عامل مسئله ي كل كه است اين تقويتي يادگيري مهم ويژگي هاي از ديگر يكي
رويكردهايي از بسياري با مقايسه در اين گيرد. مي نظر در غيرقطعي محيط يك با تعامل در
بزرگتر تصوير به است ممكن چگونه اينكه گرفتن نظر در بدون مشكالت معرض در كه است
تحقيقات از بسياري كه كرديم اشاره ما مثال، عنوان به شود. گرفته نظر در شوند، متوسل
كه نيست مشخص صراحت به و است نظارت تحت يادگيري به مربوط ماشين يادگيري
با ريزي برنامه نظريه هاي ديگر محققان، بود. خواهد مفيد نهايت در توانايي چنين چطور
تصميم در ريزي برنامه نقش گرفتن درنظر بدون اين ها اما اند، داده توسعه را عمومي اهداف
ريزي برنامه براي شده بيني پيش مدل هاي آن در كه اي مسئله يا و واقعي، زمان در گيري
بر آنها تمركز اما اند، كرده كسب خوبي بسيار نتايج رويكردها اين چه اگر است. ضروري

دارد. توجهي قابل محدوديت جداگانه زيرمجموعه هاي
محيط هايشان جنبه هاي توانند مي هستند، صريح اهداف داراي تقويتي آموزش عوامل همه
بر عالوه كنند. انتخاب آنها محيط بر گذاري تاثير براي را اقدامات توانند مي و كنند درك را
با كه محيطي مورد در اطمينان عدم وجود با بايد عامل كه مي شود فرض ابتدا از معموال اين،
ارتباط بايد است، ريزي برنامه شامل تقويتي يادگيري كه هنگامي كند. كار است مواجه آن
مدل هاي چگونه كه مسئله اين همچنين و واقعي زمان در عمل انتخاب و ريزي برنامه بين
تقويتي يادگيري وقتي گيرد. قرار توجه مورد يابند، مي بهبود و آيد مي دست به محيطي
مهم ويژگي هايي چه كه مي كند تعيين كه خاصي داليل به مي شود، نظارت با يادگيري شامل
مطالعه مورد جدا بايد مهم زيرمجموعه هاي يادگيري، براي باشد. نمي چيزي چه و هستند
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نقش هدفمند و تعاملي كامل، واحدهاي در كه باشند اي زيرمجموعه بايد آنها گيرند. قرار
باشند. داشته واضح

نمي بينيم. ربات يك مانند را چيزي هميشه ما هدفمند و تعاملي كامل، عامل يك با
رفتار يك جزء تواند مي هدفمند و تعاملي كامل، عامل يك اما هستند، واضح نمونه هاي اين ها
ارتباط بزرگتر سيستم بقيه با مستقيم طور به عامل حالت، اين در باشد. نيز بزرگتر سيستم
مثال يك مي كند. برقرار ارتباط بزرگتر سيستم محيط با مستقيم غير طور به و مي كند برقرار
معماري به را دستورات و مي كند نظارت را ربات باتري شارژ سطح كه است عامل يك ساده
از فراتر بايد است. ربات محيط به همراه ربات بقيه عامل، محيط اين مي فرستد. ربات كنترل
يادگيري چارچوب كليه ربات تا گرفت نظر در را آن ها محيط هاي و عامل ها واضح نمونه هاي

كند. درك را تقويتي
با آن مثبت و حقيقي تعامل مدرن، تقويتي يادگيري انگيز هيجان جنبه هاي از يكي
در طوالني دهه يك از بخشي تقويتي يادگيري است. علمي و مهندسي رشته هاي ساير
ديگر و سازي بهينه آمار، با بيشتر ادغام منظور به ماشين يادگيري و مصنوعي هوش زمينه
و روانشناسي با شدت به نيز تقويتي يادگيري مشخص تر، طور به است. رياضي موضوعات
يادگيري انواع تمامي از است. داشته تعامل دو هر در توجهي قابل مزاياي با اعصاب علوم
مي انجام حيوانات ديگر و انسان كه است يادگيري نوع نزديك ترين تقويتي يادگيري ماشين،
يادگيري سيستم هاي توسط اصل در تقويتي يادگيري اصلي الگوريتم هاي از بسياري و دهند،
برخي با كه حيوانات، يادگيري روانشناختي مدل با تقويتي يادگيري شدند. الهام بيولوژيكي
مغز، پاداش سيستم هاي بخش از تاثيرگذار مدل يك با و است سازگار تجربي هاي داده از

دارد. همخواني
اصول سمت به مصنوعي هوش در بزرگتر روند از بخشي نيز تقويتي يادگيري نهايت، در
كه بودند معتقد مصنوعي هوش محققان از بسياري ،۱۹۶۰ دهه اواخر از است. ساده كلي
از وسيعي تعداد داشتن دليل به اطالعات اين بلكه ندارد، وجود كشف براي كلي اصول هيچ
بتوانيم فقط ما اگر كه مي شود گفته اوقات گاهي است. خاص پويش هاي و روش ها ترفندها،
روش هاي شد. خواهد هوشمند ماشين آنگاه بياوريم، به دست را ماشين يك به مربوط حقايق
شده شناخته ضعيف” ”روشهاي عنوان به يادگيري، يا جستجوي مانند كلي اصول بر مبتني
شوند. مي ناميده قوي” ”روش هاي هستند، خاص دانش اساس بر كه آن هايي كه حالي در اند،
اصول جستجوي براي كمي بسيار تالش هاي نيست. غالب اما است رايج ديدگاه اين امروزه
مدرن مصنوعي هوش نداشت. وجود آنها از كدام هيچ كه بود گيري نتيجه منظور به عمومي
است. تصميم گيري و جستجو يادگيري، عمومي اصول دنبال به زيادي تحقيقات شامل اكنون
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ساده تر اصول با مصنوعي هوش سمت به چرخش از بخشي قطعا تقويتي يادگيري تحقيقات
است. كمتر و
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۲ فصل
تقويتي يادگيري روش هاي انواع

خنثي تقويتي يادگيري ۱ .۲
يك از كه خنثي يادگيري عامل از است عبارت آن و مي كنيم آغاز موضوع ساده ترين با ابتدا
يادگيري روش در مي كند. استفاده پذير مشاهده كامال محيط يك در بنيان حالت توصيف
يادگيري از است عبارت سادگي به آن هدف است. تغييرناپذير و ثابت عامل مشي خط خنثي
عامل. اصلي هدف سودمندي تابع يادگيري ديگر بيان به و مشي خط يك بودن خوب ميزان
گذاري سياست همان يا مشي خط ارزيابي وظيفه ي مشابه بسيار خنثي يادگيري ي وظيفه
Pكه (s′| s, a) يعني: انتقال الگوي از خنثي يادگير عامل كه است آن عمده تفاوت است.
است ناآگاه مي كند، توصيف a عمليات انجام از پس s حالت از را s′ حالت به رسيدن احتمال
اختيار در نيز مي كند، توصيف را حالت هر مشوق كه R(s) مشوق تابع از اطالعاتي نيز و
اجرا به خود محيط در را آزمون ها از مجموعه اي ،π مشي خط از گيري بهره با عامل ندارد.

مي گذارد.

فعال تقويتي يادگيري ۲ .۲
تعريف به كه است ثابت مشي خط يا گذاري سياست يك داراي خنثي يادگيري عامل يك
كه عملياتي نوع پيرامون بايد فعال هوشمند عامل يك ديگر سوي از مي پردازد. آن رفتار
نويسي برنامه عامل با بخش اين مطالب ابتداي در كند. گيري تصميم است؛ آن انجام به مايل
شود تغيير دچار بايد عامل چگونه مي شود: تحليل مهم اين و مي كنيم آغاز پويا پذير تطبيق
كامل الگوي يك عامل است الزم آغاز در دهد. قرار انتفاع مورد را جديد عمل آزادي اين تا
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عبارت به نمايد. يادگيري مي دهد، انجام كه عملياتي همه براي احتماالتي پيامد همراه به را
دهد. انجام را ثابت گذاري سياست براي الگوگذاري هوشمندي عامل چنين نيست الزم ديگر
خوبي به را ساده منظور اين PDA الگوريتم طريق از شده استفاده يادگيري ساده ي سازوكار
گزينه هاي از بهره مند عامل كه است ضروري واقعيت اين به توجه بعدي گام در مي دهد. انجام
بهينه مشي خط سوي از كه مي شود گروهي آن شامل نياز مورد سودمندي هاي است. عمليات

مي كنند: تبعيت بلمن معادالت از آنها است. شده تعريف

U (s) = R (s) + γmax
a

∑
s′

P (s′| s, a)U (s′) (۱ .۲)

مي شود. محاسبه ارزش تكرار از گيري بهره طريق از سودمندي تابع معادالت اين حل با
يك ي محاسبه از پس داد. انجام گام هر در بايد كه است كاري نوع بنيادي ي نكته سرانجام
عمليات يك مي تواند عامل است، بهينه شده يادگيري الگوي يك براي كه سودمندي تابع
بيشينه را انتظار مورد سودمندي تا كرده گزينش دارد جلو به رو نگاه كه گام يك با را بهينه
مشي خط آنگاه كند، استفاده گذاري سياست تكرار روش از اگر جايگزين صورت به نمايد.
سياست كه را عملياتي كافيست بنابراين و مي گيرد قرار او دسترس در لحظه همان در بهينه

دهد. انجام است، كرده توصيه آن به بهينه گذاري

پويش ۳ .۲
تالش در بلكه نمي كند. يادگيري را واقعي ي بهينه مشي خط يا واقعي سودمندي هاي عامل،
قابل كوتاه تر مسير امتداد در را +۱ مشوق كه مي شود مشي خط يك يافتن به موفق خود
سياست همان تنها عامل اندك، تغييرات با آزمون هايي انجام از پس مي سازد. دسترسي
هرگز و نمي كند حالت ها ديگر سودمندي يادگيري به اقدام هرگز و مي كند تعقيب را گذاري
خوانده حريص عامل اصطالحأ هوشمند عامل اين نمي شود. بهينه مسير يافتن به موفق هم
مشي خط سمت به ندرت به بسيار حريص عامل مي دهد نشان تكراري آزمون هاي مي شود.
مشي هاي خط سوي به آن همگرايي اوقات از اي پاره و مي شود همگرا محيط اين براي بهينه

است. دهشتناك واقعا
سبب مي تواند عمليات كه است آن است داشته نگه دور خود نظر از حريص عامل آنچه
مي توانند هم چنين آنها باشد. جاري شده ي يادگيري الگوي مبناي بر بيشتر مشوق هاي تامين
محيط از كه شوند برداشت هايي تاثيرگذاري طريق از حقيقي الگوي يادگيري تسهيل سبب
در را باالتري و بيشتر مشوق هاي عامل مي شود سبب الگو ي توسعه و بهبود مي كنند. دريافت
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مشوق سازي بيشينه براي انتفاع بين را تعادلي بايد عامل يك بنابراين نمايد. دريافت آينده
مدت دراز منافع كه پويش و است يافته انعكاس آن جاري سودمندي تخمين در كه خود
دارد. همراه را محلي بهينه يك در توقف زيان تنها انتفاع نمايد. برقرار مي كند، تامين را عامل
بهبود منظور به پويش از استفاده تنها نكند، گيري بهره عمل در خود دانش از هرگز عامل اگر
تصميم گيري درحال همواره بايد عامل واقعي دنياي در بود. نخواهد سودمند نيز عامل دانش
يك كه باشد اميد اين با مجهول مكان به شدن وارد يا و خود راحت حيات ي ادامه پيرامون
مراتب به پويش باشد، بيشتر آگاهي و درك هرچه كرد. خواهد كشف را جديد و بهتر حيات
پويش مشي خط يك آيا كرد؟ عمل باال فرآيند از تر دقيق مي توان آيا دارد. نياز كمتري
آماري تصميم سازي نظريه ي ي شاخه زير در عميق طور به پرسش ها اين دارد؟ وجود بهينه
ادامه ي در كه مي باشند راهزني چالش هاي به معروف تصميم سازي ها گونه اين گيرد. مي قرار

مي گيرند. قرار مطالعه مورد بخش همين
بهينه پويش روش يك دستيابي براي آن دقيق صورت به راهزني مسائل حل اگرچه
سوي از بهينه رفتار سبب سرانجام كه معقول طرح يك انتخاب اما است دشوار العاده فوق
آز و حرص به نياز مشابه طرح هر خود دقيق قالب در نيست. انتظار از دور مي شود، عامل
GLIE طرح يك دارد. GLIE ديگر سخن به است. نهايت بي پويش از اي محدوده در
تا دهد قرار آزمايش مورد نا محدودي ي مرتبه تعداد به را حالت هر در عمليات هر بايستي
نمايد. پرهيز است نگه داشته نظر از دور را آن بهينه عمليات يك كه محدود احتمال ظهور از
است. معمول غير ناخوشايند پيامدهاي از مجموعه يك دليل به بهينه عمليات شدن فراموش
الگوي يادگيري به موفق سرانجام مي كند، استفاده طرحي چنين از كه ADP عامل يك
عامل عمليات تا شود حريص سرانجام بايد نيز GLIE طرح يك مي شود. خود واقعي محيط

گردد. بهينه حقيقي الگوي نتيجه در و شده يادگيري الگوي به نسبت

تقويتي يادگيري تعميم ۴ .۲
در شده اند، يادگيري عامل سوي از كه Q و سودمندي تابع دو هر است شده فرض كنون تا
رويكردي چنين هستند. ورودي چند هر براي خروجي ارزش يك با شده بندي جدول قالب
براي ويژه به و همگرايي اما دارند، قبول قابل و معقول عملكردي كوچك حالت فضاهاي براي
مي كند. پيدا افزايش فضا شده بزرگتر با سرعت به فرآيند تكرار هر براي الزم زمان ADP
حالت ۱۰۰۰۰ تحليل امكان شده كنترل دقت به تقريبي ADP روش هاي با ديگر سوي از
اما است، كافي (ماز) گونه مارپيچ دوبعدي محيط هاي براي مهم اين دارد. وجود بيشتر يا و
كوچكي بسيار زيرمجموعه شطرنج بازي است. مردود كامال تر واقعي مراتب به دنياهاي در
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موضوع اين تصور است. حالت 1040 شامل آن فضاي حال عين در است. واقعي دنياي از
زياد مرتبه هاي تعداد به هم آن را حالت ها اين ي همه بايد عامل يك كه است نامعقول كامال
مسائلي چنين با برخورد روش يك بگيرد. ياد را بازي انجام چگونگي تا دهد قرار بازديد مورد
توصيف اي گونه از بهره گيري مفهوم به ساده زبان به كه است سازي تقريب تابع از استفاده
شناخته تقريبي جهت اين از توصيف اين است. جستجو جدول روش از غير به Q تابع براي
گزينش قالب در واقعي Q تابع يا و سودمندي تابع توصيف امكان است ممكن كه مي شود
خطي تابع يك قالب در شطرنج بازي براي ارزيابي تابع يك مثال عنوان به نباشد. ميسر شده
مورد اين ذيل ي معادله اند. شده توصيف پايه توابع يا ويژگي ها از مجموعه اي از شده توزين

مي كند: توصيف ذيل شرح به را

Ûθ (s) = θ1f1 (s) + θ2f2 (s) + . . .+ θnfn (s) (۲ .۲)

θ = θ1, . . . , θn پارامترهاي: براي را ارزش هايي مي تواند تقويتي يادگيري الگوريتم يك
گردد. واقعي سودمندي تابع به سازي تقريب Ûθ ارزيابي تابع كه كند يادگيري اي گونه به را
پارامتر n = 20 تعداد طريق از ساز تقريب تابع اين جدول، در ارزش 1040 تعداد عوض در
اگرچه است. مالحظه قابل بسيار سازي فشرده مفهوم به موضوع اين مي شود. سازي مشخصه
بتوان را آن كه نمي كند باور كسي اما است، شده شناخته شطرنج براي واقعي سودمندي تابع
باشد، مطلوب كافي ي اندازه به سازي تقريب اگر كرد. توصيف عدد ۲۰ تعداد دقيقا قالب در
ساز تقريب تابع رساند. انجام به عالي حد در را شطرنج بازي هم هنوز است ممكن عامل
اما مي كند. فراهم را بزرگ بسيار حالت فضاهاي براي سودمندي توابع عملي توصيف امكان
اجازه ساز تقريب تابع يك از طريق از حاصل فشردگي رسد. نمي مفيد نظر به فرآيند اين
را آن ها كه دهد تعميم حالت هايي به شده مالقات حالت هاي از را خود يادگير عامل مي دهد
به آن نياز تابع، سازي تقريب ي جنبه مهم ترين ديگر عبارت به است. نكرده مالقات تاكنون
حالت هاي روي القائي تعميم براي الزم شرايط تامين در ان قدرت بلكه نمي باشد كمتر فضاي

است. ورودي
سودمندي تابع كه انتخابي فرض فضاي در كه دارد وجود هم ضعف اين ديگر سوي از
تمام مانند نگردد. پديدار تابعي هيچ است ممكن مي كند، سازي تقريب خوبي به را واقعي
الزم زمان و فرض فضاي و بزرگي بين توازن و تعادل يك همواره استنتاجي يادگيري هاي
مي شود احتمال اين افزايش سبب بزرگتر ي فرضيه فضاي يك دارد. وجود تابع يادگيري براي
احتماال كه هست هم مفهوم اين به اما گردد شناسايي مي تواند مناسب سازي تقريب يك كه

مي شود. همگرايي تاخير سبب

۹



زيرا است بهتر مراتب به آنالين يادگيري الگوريتم از استفاده تقويتي يادگيري براي
امتياز مجموع uj(s) اگر مي كند. روزرساني به آزمون و سنجش هر از پس را پارامترها
شده تعريف خطاي آنگاه باشد، j شماره ي آزمون در باال طرف به s حالت از شده مشاهده
ديگر عبارت به و واقعي كل و شده بيني پيش كل بين تفاضل مجذور از نيمي از است عبارت

مي شود: تعريف ذيل ي معادله

Ej (s) =
(
Ûθ (s)− uj (s)

)2
/

2 (۳ .۲)

در پارامتر حركت بنابراين ، ∂Ej

∂θi
با است برابر θi يعني پارامتر هر به نسبت خطا تغيير نرخ

مي شود: زير ي معادله تعريف به نياز سبب خطا كاهش جهت

θi ← θi − α
∂Ej (s)

∂θi (s)
= θi + α

(
uj (s)− Ûθ (s)

) ∂Ûθ (s)

∂θi
(۴ .۲)

مربعات ترين كوچك براي دلتا قانون ديگر بيان به يا و هاف ويدرو قانون به معروف معادله اين
روز به قانون سه تعداد زير ي معادله در Ûθ (s) خطي: ساز تقريب تابع براي است. آنالين

كرد: اظهار توان مي را ذيل ي ساده رساني

θ0 ← θ0 + α
(
uj (s)− Ûθ (s)

)
,

θ1 ← θ1 + α
(
uj (s)− Ûθ (s)

)
x,

θ2 ← θ2 + α
(
uj (s)− Ûθ (s)

)
y. (۵ .۲)

دو بين شده مشاهده انتقال يك به واكنش در θ پارامتر هاي تغيير كه است توضيح به الزم
سازي تقريب تابع يعني كه مي شود. نيز ديگر حالت هر براي ارزش ها تغيير سبب حالت
خود يادگيري عامل مي رود انتظار مي دهد. تقويتي يادگير عامل به را تجارب تعميم ي اجازه
بسيار فرضيه فضاي آنكه بر مشروط ساز تقريب تابع يك از كه نمايد تسريع صورتي در را
يك از بهره مند كه باشد توابع از برخي شامل مي تواند فضا اين اما نمايد. استفاده است، بزرگ
آنچه خطي ساز تقريب تابع براي هستند. واقعي سودمندي تابع به نسبت مناسب برازندگي
متغيرهاي شامل مي تواند حالت ها ويژگي است. پارامتر ها در تابع بودن خطي دارد، اهميت
را است آمده ذيل در آنچه مانند عبارتي بنابراين باشد. اختياري غيرخطي توابع از حالت
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رساند: انجام به را هدف از فاصله گيري اندازه تا نمود اضافه مي توان

θ3f3 (x, y) = θ3

√
(x− xg)

2 + (y − yg)
2 (۶ .۲)

(سياست گذاري) مشي خط جستجوي ۵ .۲
در شود بهينه آن كارايي كه زماني تا گذاري سياست كه است مفهوم اين به جستجو اين
آغاز را تحليل مشي ها خط با ابتدا مي گردد. متوقف سپس و شده نگهداشت سرگرمي شرايط
را حالت ها كه است تابع يك π مشي خط يك كه دارد ضرورت نكته اين يادآوري مي كنيم.
همان يا شده بندي عامل توصيف هاي دارد اهميت اصل در آنچه مي كند. نگاشت عمليات به
فضاي در حالت ها تعداد با مقايسه در پارامتر اندكي بسيار تعداد كه باشد مي π از پارامتريك
كه Q توابع از اي مجموعه طريق از را π مي توان مثال عنوان به مي شود. شامل را حالت
مي شود تعريف تابع يك عمليات هر براي است بديهي كرد. توصيف است، شده پارامتر سازي

است. شده بيني پيش ارزش باالترين از بهره مند زير معادله اساس بر شده انجام عمليات و
π (s) = max

a
Q̂θ (s, a) . (۷ .۲)

شبكه يك مانند غيرخطي تابع يك يا و θ پارامترهاي از خطي تابع يك مي تواند Q تابع هر
منظور به θ پارامترهاي با را خود گذاري، سياست جستجوي صورت اين در باشد. عصبي
شده توصيف Q توابع طريق از مشي خط اگر است بديهي مي كند. سازگار مشي خط بهبود
بود. خواهد Q توابع از يادگيري فرايند يك گذاري سياست جستجوي ي نتيجه آنگاه باشد،
الگوريتم تقريب سازي، توابع كمك به Q يادگيري در نيست. Q يادگيري مشابه فرآيند اين
خط جستجوي ديگر طرف از است. Q بهينه ي تابع به نزديك كه مي كند يافت را θ از ارزش
است. مطلوب و خوب عملكرد آن از حاصل ي نتيجه كه مي كند پيدا را θ از ارزشي مشي

باشند. متفاوت بسيار است ممكن روش دو اين طريق از آمده بدست ارزش هاي
پارامترها، از ناپيوسته تابع يك گذاري سياست كه است آن مشي خط توصيف اشكال يك
پيوسته، عمليات فضاي يك براي مي كند. اختيار گسسته حالت عمليات كه است لحظه اي در
وجود θ از ارزش هايي ديگر سخن به باشد. پارامترها از هموار تابع يك مي تواند مشي خط
عملياتي به عمليات يك از مشي خط تا مي شود سبب را θ در جزئي بسيار تغيير يك كه دارد
صورت به است ممكن گذاري سياست ارزش كه است آن معني به اين دهد. موضع تغيير ديگر
روبه رو دشواري با را تدريجي جستجوي مي شود سبب موضوع اين و كند پيدا تغيير پيوسته
خط توصيف يك از موارد اغلب در مشي خط جستجوي روش هاي دليل همين به نمايد.
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مي سازد. مشخص را s حالت در a عمليات گزينش احتمال كه مي گيرند بهره تصادفي مشي
تعريف زير ي معادله قالب در كه است نرم ي بيشينه تابع اصطالحا پرطرفدار توصيف يك

مي شود:

πθ (s) = eQ̂θ(s,a)

/∑
a′

eQ̂θ(s,a). (۸ .۲)

سبب تقريبا باشد، ديگر عمليات از بهتر مراتب به عمليات يك درصورتيكه نرم ي بيشينه تابع
ارزش بنابراين و مي شود سبب نيز را θ از ديفرانسيل تابع يك همواره اما مي شود. قطعيت
باعث است عمليات گزينش احتماالت به نسبت پيوسته رويكردي به وابسته كه مشي خط
متغيرهاي براي منطقي تابع يك تقريب نرم بيشينه ي تابع مي شود. θ از ديفرانسيل تابع يك

است. چندگانه
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۳ فصل
تيك-تك-تو مثال

واحد مثال يك ديگر، رويكردهاي با آن مقايسه و تقويتي يادگيري كلي ايده دادن نشان براي
به بازيكن دو بگيريد. نظر در را ۱ تيك-تك-تو بازي مي گيريم. نظر در بيشتر جزئيات در را
مي كند بازي O ديگري و X بازيكن يك مي كنند. بازي در سه سه صفحه ي در مداوم طور
از برنده شود. مورب، يا عمودي افقي، رديف يك در عالمت سه دادن قرار با بازيكن يك تا
ما كه مي كنيم فرض نبازد، هرگز تا كند بازي جوري تواند مي ماهر بازيكن يك كه آنجايي
به را ما و است نادرست گاهي گاه بازي كه مي كنيم، بازي غيرحرفه اي بازيكن يك برابر در
به زيان ها و كشي ها قرعه كه مي دهد اجازه ما به واقع، در لحظه اي، براي مي رساند. پيروزي
حريف بازي در نقص كه كرد ايجاد بازيكني يك مي توان چگونه باشد. بد ما براي اندازه همان

برساند؟ حداكثر به شدن برنده براي را خود شانس تا بگيرد ياد و كند پيدا را خود
راحتي به توان نمي كالسيك تكنيك هاي طريق از اما است، ساده مشكل يك اين چه اگر
اينجا در بازي نظريه از كالسيك ” ۲ ”مينيمكس حل راه مثال، عنوان به كرد. فصل و حل
يك مثال، عنوان به برمي گردد. حريف توسط بازي از خاص روش يك به زيرا نيست، درست
حتي نمي رسد، برود، دست از مي تواند آن از كه اي بازي حالت به هرگز مينيمكس بازيكن

باشد. شده برنده حريف توسط نادرست بازي دليل به حالت آن از هميشه حقيقت در اگر
نويسي برنامه مانند پيوسته، تصميم گيري مشكالت براي كالسيك سازي بهينه روش هاي
مشخصات به نياز ورودي عنوان به اما باشد، حريف هر براي مطلوب حل راه مي تواند ديناميكي،
صفحه حالت هر در را حركت هر حريف كه احتمال هايي جمله از دارد. را حريف آن كامل
دسترس در مشكل اين پيشينه براي اطالعات اين كه كنيم فرض بگذاريد دهد. انجام بازي

1TIC-TAC-TOE
2minimax
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را اطالعات اين ديگر، سوي از است. عملي مشكالت اتفاق به قريب اكثريت زيرا نيست،
كاري بهترين كرد. برآورد حريف، برابر در بسياري بازي هاي با مورد اين در تجربه، از مي توان
حريف رفتار مدل يك بار اولين براي بازيكن كه است اين داد انجام مسئله اين در مي توان كه
محاسبه براي را پويا ريزي برنامه سپس و برسد بيشتري اطمينان سطح به تا بگيرد ياد را
چنداني تفاوت اين نهايت در كند. اعمال تقريبي حقيقي مدل به توجه با بهينه راه حل يك

ندارد. تقويتي يادگيري روش هاي از برخي با
سياست هاي فضاي در مستقيم طور به كه است اين مشكل اين براي تكاملي روش يك
يك اينجا در مي كند. جستجو حريف برابر در باال، شدن برنده احتمال با يكي براي ممكن
از ممكن وضعيت هر براي چيزي چه كه مي گويد بازيكن به كه است قاعده يك سياست،
برآورد شده، گرفته نظر در سياست هر براي مي كند. ايفا سه در سه صفحه ي يك در O و X
ارزيابي اين مي آيد. دست به حريف برابر در بازي ها از تعدادي بازي با آن پيروزي احتمال
يك گيرد. قرار توجه مورد آينده در سياست ها يا سياست كدام كه مي كند تعيين آن از پس
توليد آن دنبال به و بگيرد قرار توجه مورد سياست فضاي در مي تواند معمولي تكاملي روش
يك شايد يا است. قدم به قدم پيشرفت هاي آوردن به دست براي تالش در سياست ها ارزيابي و
ارزيابي و حفظ را سياست ها تعداد كه گيرد قرار استفاده مورد مي تواند ژنتيكي سبك الگوريتم
قرار استفاده مورد مي تواند سازي بهينه مختلف روش صدها كلمه واقعي معناي به مي كند.

گيرد.
حل تيك-تك-تو مشكل ارزش، تابع يك از استفاده با چگونه كه است اين مسئله اينجا در
آخرين عدد هر مي كنيم. تنظيم بازي ممكن حالت هر براي جدول يك ما اول شد. خواهد
حالت ارزش عنوان به را برآورد اين ما بود. خواهد حالت آن از شدن برنده احتمالي برآورد
ارزش عنوان به را برآورد اين ما است. شده آموخته ارزش تابع جدول كل و مي كنيم تلقي
باالتري مقدار A حالت است. شده آموخته ارزش تابع جدول كل و مي كنيم تلقي حالت
احتمال فعلي برآورد اگر مي شود، گرفته نظر در B حالت از بهتر يا دارد B حالت به نسبت
همه براي مي كنيم، بازي را X هميشه ما اينكه فرض با باشد. B از باالتر A از ما برداشت
برنده قبال ما زيرا است، ۱ شدن برنده احتمال هستند، رديف يك در X سه با كه حالت هايي
اند، شده پر يا و دارند رديف يك در O سه كه حالت هايي تمام براي مشابه، طور به شده ايم.
ديگر وضعيت هاي همه اوليه مقادير برآييم. آنها از توانيم نمي ما زيرا است، ۰ صحيح احتمال
برنده احتمال اوقات از نيمي ما كه است حدس يك دهنده نشان كه رسانيم، مي ۵ .۰ به را

داريم. شدن
حركاتمان، انتخاب براي مي كنيم. بازي حريف مقابل در را بسياري بازي هاي آن، از پس ما
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صفحه) در خالي فضاي هر براي حركت (يك ممكن حركت هاي از يك هر از كه را حالت هايي
ما اوقات اغلب مي بينيم. جدول در را آنها فعلي مقادير و مي كنيم بررسي مي شود حاصل
را شدن برنده احتمال باالترين و امتياز بيشترين با حركتي و مي كنيم حركت مرتب طور به
مي كنيم. انتخاب ديگر حركت هاي ميان از تصادفي طور به ما اوقات گاهي مي كنيم. انتخاب
كنند تجربه وضعيت ها از بعضي مي شود باعث زيرا مي شوند؛ ناميده پويشي حركت هاي اينها
گرفته نظر در و شده ساخته حركات از اي دنباله يك ببينيم. را آن ها نمي توانيم هرگز ما كه

نمود. نمودار ۱ .۳ شكل به مي توان بازي يك طول در شده

Tic-Tac-Toe حركت از سكانس يك :۱ .۳ شكل

تغيير را كرده ايم پيدا خودمان بازي طول در كه وضعيت هايي ارزش هاي بازي، هنگام
كنيم. ارزيابي را آنها شدن برنده احتمال از تر دقيق برآوردهاي تا مي كنيم تالش ما مي دهيم.
فلش حركت از پس وضعيت حركت، از قبل حالت به حركت هر از پس كار، اين انجام براي
مي شود روز به قبلي وضعيت فعلي مقدار دقيق تر، طور به است. شده داده نشان ۱ .۳ شكل در
وضعيت مقدار جابجايي با مي توان را اين شود. نزديك تر بعدي وضعيت مقدار به نسبت تا
وضعيت به حركت از قبل ما اگر داد. انجام بعدي وضعيت ارزش سمت به راه از مقداري قبلي
، St شده برآورد ارزش به برآورد سپس باشد، حركت از پس وضعيت St+1 و دهيم، نشان
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شود: نوشته زير صورت به مي تواند V(St) دهنده نشان
V (St)← V (St) + α [V (St+1)− V (St)] , (۱ .۳)

تأثير يادگيري ميزان بر كه است اندازه گام پارامتر نام به مثبتي كوچك مقدار يك آلفا
زيرا است، آموزش متفاوت زمانبندي روش از اي نمونه روزرساني به قانون اين مي گذارد.
زده تخمين متوالي بار دو بين V(St) و V(St+1) است. تفاوت يك اساس بر آن تغييرات
عنوان به مي كند. عمل خوب بسيار كار اين در شد، داده توضيح فوق در كه روشي مي شود.
حريف هر براي روش اين يابد، كاهش زمان طول در درستي به اندازه گام پارامتر اگر مثال،
ما بازيكن وسيله به كه مي آيد به دست حالت، هر از شدن برنده واقعي احتمال براي ثابت،
پويشي) حركت از غير (به مي شود انجام بعدا كه حركت هايي اين، بر عالوه است. شده بهينه
سياست يك به روش اين ديگر، عبارت به است. حريف اين برابر در مطلوب حركت واقع در
به زمان طول در اندازه گام پارامتر اگر مي شود. همسو حريف اين برابر در بازي براي مطلوب
را خود بازي راه آرامي به و مي كند بازي حريف با خوبي به نيز بازيكن اين پس برسد، صفر

مي دهد. تغيير
مي گيرند ياد را ارزش توابع كه روش هايي و تكاملي روش هاي بين تفاوت هاي مثال اين
ثابت را سياست كه است اين تكاملي روش يك سياست، يك ارزيابي براي مي دهد. نشان را
استفاده با را بسياري بازي هاي يا مي كند بازي حريف برابر در را بازي ها از بسياري و دارد نگه
شدن برنده احتمال رويه بي برآورد برنده ها فراواني مي كند. شبيه سازي حريف از مدل يك از
هر اما شود. استفاده بعدي سياست انتخاب هدايت براي مي تواند و مي دهد را سياست آن با
مورد بازي هر نهايي نتيجه تنها و مي شود ساخته بازي ها از بسياري از پس تنها سياست تغيير
بازيكن اگر مثال، عنوان به مي شود. گرفته ناديده بازي طول در اتفاقي و مي گيرد قرار استفاده
است ممكن خاص حركات چگونه اينكه از مستقل بازي، در خود رفتار از پس شود، برنده
اتفاق هرگز كه حركت هايي به حتي اعتبار مي شود. داده اعتبار او به باشد، مهم پيروزي براي
وضعيت هاي كه مي دهد اجازه اعتبارسنجي روش هاي مقابل، در مي شود! داده است نيافتاده
فضاي دو هر ارزش تابع و تكاملي تابع روش هاي نهايت، در گيرند. قرار ارزيابي مورد فردي
در مفيد و موجود اطالعات از ارزش، تابع يك يادگيري اما مي كنند، جستجو را سياست ها

مي كند. استفاده بازي طول
اول، مي دهد. نشان را تقويت يادگيري روش كليدي ويژگي هاي از برخي ساده مثال اين
هدف يك دوم، دارد. وجود حريف بازيكن يك با محيط يك با تعامل در يادگيري بر تاكيد
تاخيري تأثيرات كه است پيش بيني يا برنامه ريزي نيازمند صحيح، رفتار و دارد وجود مشخص
تا مي گيرد ياد ساده تقويتي يادگيري بازيكن مثال، براي مي گيرد. نظر در را افراد انتخاب در
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از توجه قابل ويژگي يك اين كند. طراحي كوتاه مدت حريف يك براي را حركتي چند تله هاي
انجام بدون و حريف از مدل يك از استفاده بدون مي تواند كه است تقويتي يادگيري حل راه
برنامه ريزي اثرات به آينده، اقدامات و وضعيت ها احتمالي توالي هاي مورد در صريح جستجوي

يابد. دست پيشروي و
اين مي دهد، نشان را تقويتي يادگيري كليدي ويژگي هاي از برخي مثال اين كه حالي در
آنچه از محدودتر تقويتي يادگيري كه بيايد وجود به نكته اين است ممكن كه است ساده بسيار
مواردي در نيز تقويتي يادگيري است، نفره دو بازي يك تيك-تك-تو اگرچه باشد. هست
محدود مشكالت به نيز تقويتي يادگيري مي رود. كار به ندارد، وجود خارجي حريف هيچ كه
با تيك-تك-تو جداگانه بازي هاي مانند جداگانه، قسمت هاي در رفتار كه حالي در نمي شود،
به رفتار كه دارد كاربرد زماني فقط اين مي شود. تجزيه قسمت، هر انتهاي در تنها پاداش
دريافت زمان هر در مي تواند مختلف مقادير از پاداش كه زماني و يابد مي ادامه نامحدود طور
بازي هاي مانند مجزا مرحله هاي به حتي كه مسائلي براي تقويتي يادگيري همچنين شود.
هم متداول مشكالت براي كلي اصول است. استفاده قابل اند، نشده تجزيه تيك-تك-تو

مي كنيم. حذف مقدماتي روش اين از ما و مي شود پيچيده تر نظريه گرچه دارند، كاربرد
يادگيري كه حالي در است، محدود و كوچك نسبتا اي مجموعه داراي تيك-تك-تو
يا و بزرگ بسيار وضعيت ها مجموعه ي كه زماني گيرد قرار استفاده مورد تواند مي تقويتي
باال در كه الگوريتمي (۱۹۹۵ -۱۹۹۲) ۳ تسارو گري مثال، عنوان به است. نهايت بي حتي
كرد تركيب نرد تخته بازي يادگيري براي مصنوعي عصبي شبكه يك با شده داده توضيح
تجربه را آنها بيشتر است غيرممكن زياد، وضعيت هاي اين با دارد. وضعيت ۲۰ حدود كه
كلي طور به را خود تجربيات تا مي سازد قادر را برنامه اين مصنوعي عصبي شبكه كند.
از شده ذخيره اطالعات براساس را حركت ها جديد، حالت هاي در كه طوري به دهد، تعميم
اينكه مي كند. تعيين شبكه اساس بر است، گرفته صورت گذشته در كه مشابه حالت هاي
وضعيت هاي از اي مجموعه چنين با مسائلي در مي تواند تقويتي يادگيري سيستم يك چطور
گذشته تجربه از درستي به مي تواند چگونه كه است اين به وابسته شدت به كند، كار بزرگ
داريم. تقويتي يادگيري با نظارت تحت يادگيري روش هاي به بيشتر نياز ما كه دهد تعميم
كار اين انجام براي روش بهترين لزوما يا راه تنها عميق يادگيري و مصنوعي عصبي شبكه هاي
مي كند ايجاب گوناگون شيوه هاي به تقويتي يادگيري در مي تواند پيشين اطالعات نيستند.
تيك-تك- مثال در واقعي حالت به مي توانيم همچنين ما است. مؤثر يادگيري براي كه
از بخشي كه زماني در مي تواند نيز تقويتي يادگيري كه حالي در كنيم، پيدا دسترسي تو

3Gerry Tesauro
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پديدار شكل يك يادگيرنده، براي مختلف حالت هاي كه زماني يا باشد شده پنهان وضعيت
يكديگر از مجاز حركت هاي كه وضعيتي مي تواند تيك-تك-تو بازيكن نهايت، در مي شوند.
ي اجازه كه باشيم داشته بازي از مدل يك بايد كار، اين انجام براي بداند. را مي گيرند نتيجه
داشته را دهند، نمي رخ هرگز كه حركت هايي به پاسخ در آن محيط چگونه اينكه پيش بيني
مدت، كوتاه مدل يك حتي ديگر، برخي در اما هستند. اين مانند مشكالت از بسياري باشيم.
يك شود. استفاده مورد دو هر در مي تواند تقويتي يادگيري است. آن اقدامات اثرات فاقد
راحتي به و شوند گرفته ياد مي توانند باشند، دسترس در اگر مدلها اما نيست، ضروري مدل
كه دارند وجود تقويتي يادگيري روش هاي ديگر، سوي از بگيرند. قرار استفاده مورد مي توانند
در توانند نمي حتي بي مدل سيستم هاي ندارند. محيط مدل انواع تمام به نيازي وجه هيچ به
تاك-تو تيك بازيكن كنند. فكر واحد اقدام يك به پاسخ در آن ها محيط تغيير چگونگي مورد
همه در خود حريف از مدلي هيچ يعني است مدل بدون خود، حريف به توجه با زمينه اين در

ندارد. را انواع
مقايسه در مي توانند بي مدل روش هاي باشند، دقيق و منطقي بايد مدل ها كه آنجايي از
مشكل، حل در واقعي تنگناي كه زماني باشند. داشته بيشتري محسنات پيچيده روش هاي با
براي مهم بلوك هاي نيز مدل بدون روش هاي است، اطراف محيط از دقيق مدل يك ساختن
پايين و باال سطح دو هر در مي تواند تقويتي يادگيري هستند. مدل بر مبتني روش هاي
اصلي حركات مورد در فقط تيك-تك-تو بازيكن چه اگر شود. استفاده سيستم يك در
كدام هر كه نمي شود باالتر سطوح در كار از يادگيري تقويت مانع چيز هيچ مي آموزد، بازي
در باشند. جزئيات با مسئله حل روش يك كاربرد است ممكن خود خودي به اقدامات از
سطوح در همزمان طور به مي تواند تقويتي يادگيري مراتبي، سلسله يادگيري سيستم هاي

كند. كار مختلف
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۴ فصل
q-learning مثال

مي كند. معرفي عددي جامع اما ساده مثال يك طريق از را Q-learning مفهوم آموزش اين

است. ناشناخته محيط يك مورد در يادگيري براي نظارت بدون آموزش از اي نمونه مثال اين
۱ .۴ شكل صورت به شده اند متصل بهم در ها با كه ساختمان يك در اتاق پنج كنيد فرض
به مي توان را ساختمان از خارج است. چهار تا صفر اعداد از يكي اتاق هر شماره ي داريم.
و يك درهاي كه باشيد داشته توجه گرفت. نظر در پنج شماره ي با بزرگ اتاق يك عنوان

مي شوند. متصل پنج شماره ي درب به چهار

درب ها و اتاق ها وضعيت از شمايي :۱ .۴ شكل

هر به طوريكه كنيم، معرفي گراف يك صورت به را اتاق ها ۲ .۴ شكل مطابق مي توانيم ما
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باشد. يال يك عنوان به درب هر و گره يك عنوان به اتاق

اتاق ها گراف :۲ .۴ شكل

خارج به اتاق آن از عامل و دهيم، قرار اتاق هر در را عامل مي خواهيم ما مثال، اين براي
پنج شماره اتاق هدف اتاق ديگر، عبارت به بود. خواهد ما هدف اتاق اين و برود ساختمان از
اتصال (يعني درب هر براي را پاداش ارزش بايد ما هدف، عنوان به اتاق اين تعيين براي است.
دارند. ۱۰۰ پاداش مي شوند، باز هدف به مستقيما كه هايي درب كنيم. مرتبط ها) گره بين
طرفه دو درهاي دارند. صفر پاداش نيستند، متصل هدف اتاق به مستقيما كه ديگر درب هاي
در كه همانطور است. شده داده اختصاص اتاق هر به فلش دو صفر) به چهار و چهار به (صفر

است. فوري پاداش ارزش حاوي فلش هر است، شده داده نشان ۳ .۴ شكل
با مستقيم ارتباطات تمام و برمي گردد خود به ۱۰۰ پاداش با پنج اتاق واضح، طور به
باالترين با وضعيتي به رسيدن هدف Q-learning در مي گيرند. را ۱۰۰ پاداش هدف، اتاق
اين ماند. خواهد باقي آنجا در هميشه براي برسد، هدف به عامل اگر طوريكه به است، پاداش

مي شود. ناميده ” ۱ جذب ”هدف هدف نوع
مي شود. تصور بگيرد، ياد تجربه طريق از مي تواند كه گنگ مجازي روبات عنوان به عامل
و باشد نداشته محيط از دانشي هيچ اما شود، منتقل ديگري به اتاق يك از مي تواند عامل

مي شوند. منتهي خارج محيط به درب ها كدام كه نمي داند
مي شود. عمل ۴ .۴ شكل مطابق ساختمان در اتاق هر از عامل يك خروج كردن مدل براي

است. پنج اتاق يعني خانه از خارج به رسيدن ان وهدف دارد قرار دو اتاق در ابتدا عامل،
1absorbing goal
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آن ها ارزش همراه به اتاق ها گراف :۳ .۴ شكل

است. عمل و وضعيت شامل Q-learning در اصالحات مجوعه ي
ديگري اتاق به اتاق يك از عامل حركت و ”وضعيت”، يك را خارج محيط جمله از اتاق، هر
توسط ”عمل” هر و گره يك عنوان به ”وضعيت” هر ۵ .۴ شكل گراف در مي ناميم. ”عمل” را

است. شده داده نشان فلش يك
سه وضعيت به مي تواند دو وضعيت از عامل است. دو وضعيت در عامل ابتدا مي شود فرض
وضعيت از مستقيم طور به نمي تواند عامل است. متصل سه وضعيت به دو وضعيت زيرا برود
از مي تواند عامل ندارد. يك اتاق به مستقيم دسترسي دو اتاق زيرا برود؛ يك وضعيت به دو
به مربوط فلش هاي تمام (به برگردد. دو وضعيت به يا چهار يا يك وضعيت به سه وضعيت
به رفتن او براي ممكن حركت سه باشد، چهار وضعيت در عامل اگر كنيد.) نگاه سه وضعيت
يا پنج وضعيت به تواند مي باشد، يك وضعيت در عامل اگر است. سه يا پنج صفر، وضعيت

برگردد. چهار وضعيت به مي تواند تنها صفر وضعيت از برگردد. سه
يعني”ماتريس ۱ .۴ شكل پاداش ماتريس در مي تواند فوري پاداش مقادير و وضعيت نمودار

داده شود. قرار ”R
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پايان و شروع اتاق :۴ .۴ شكل

R =



−1 −1 −1 −1 0 −1
−1 −1 −1 0 −1 100
−1 −1 −1 0 −1 −1
−1 0 0 −1 0 −1
0 −1 −1 0 −1 100
−1 0 −1 −1 0 100

 (۱ .۴)

است چيزي حافظه ي نشانگر كه مي شود اضافه عامل مغز به Q مشابه ماتريس يك حال
و عامل فعلي وضعيت دهنده نشان Q ماتريس رديف است. آموخته تجربه طريق از عامل كه
مي انجامد. ها) گره بين (يال بعدي حالت به كه است احتمالي اقدامات دهنده نشان آن ستون 
براي مثال، اين در است. صفر Q ماتريس مي كند، يادگيري به شروع عامل هنگامي كه
وضعيت شش تعداد به و شده شناخته وضعيت ها تعداد كه مي شود فرض توضيح، بودن ساده
عنصر يك با تنها Q ماتريس هستند، درگير وضعيت چند كه نداشت وجود اطالعي اگر است.
قانون مي شد. افزوده آن ستون هاي و رديف ها به ديگر، وضعيت هاي يافتن با و مي شد شروع

است: ساده بسيار فرمول يك Q در گذار
(۲ .۴)

Q (state, action) = R (state, action)+γmax[Q (nextstate, allactions)]
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پايان و شروع گره همراه به اتاق ها گراف :۵ .۴ شكل

برابر ، Q ماتريس از خاص عنصر يك به شده داده اختصاص مقدار فرمول، اين به توجه با
Q مقدار حداكثر در كه است، گاما يادگيري پارامتر و R ماتريس در متناظر مقدار مجموع با

مي شود. ضرب بعدي حالت در ممكن اقدامات تمام براي
تا ديگر وضعيت به وضعيتي از عامل مي گيرد. ياد معلم بدون و تجربه طريق از عامل
قسمت هر مي ناميم. قسمت يك را كاوش هر ما مي كند. كاوش برسد، هدف به زمانيكه
وضعيت به عامل كه بار هر مي شود. شامل را هدف وضعيت به اوليه وضعيت از عامل حركت

مي رود. بعدي قسمت به برنامه برسد، هدف
است: زير شرح به Q-Learning الگوريتم

. R ماتريس در محيط پاداش و گاما پارامتر تنظيم .۱
Q ماتريس كردن صفر .۲

قسمت: هر براي تصادفي اوليه حالت يك انتخاب .۳
است؟ رسيده هدف وضعيت به آيا

شود. انتخاب فعلي وضعيت براي را يكي ممكن اقدامات تمام از
گرفته شود. نظر در بعدي وضعيت به رفتن ممكن، اقدامات از استفاده با

آورده شود. به دست ممكن اقدامات تمام اساس بر را بعدي حالت اين براي Q مقدار حداكثر
محاسبه:

(۳ .۴)
Q (state, action) = R (state, action)+γmax[Q (nextstate, allactions)]
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شود. تنظيم فعلي وضعيت عنوان به را بعدي وضعيت
حلقه پايان

بررسي را محيط عامل مي شود. استفاده تجربه از يادگيري براي عامل توسط باال الگوريتم
هدف وضعيت به زمانيكه تا مي كند دريافت را پاداش وجود درصورت و ( R (ماتريس مي كند
آموزش است. شده ارائه Q ماتريس توسط كه است عامل مغز ارتقاء آموزش، هدف برسد.
كرده پيشرفت Q ماتريس اگر مورد، اين در كند. مي بهينه تر را Q ماتريس يك نتايج بيشتر
سريع ترين عامل اتاق، همان به بازگشت و عقب به رفتن و اطراف در بررسي جاي به باشد،

مي كند. پيدا هدف وضعيت به را مسير
تمايل عامل باشد، صفر به نزديك گاما اگر است. يك تا صفر از دامنه اي داراي گاما پارامتر
پاداش هاي به عامل باشد، يك به نزديك گاما اگر بگيرد. نظر در را فوري پاداش فقط دارد

بيندازد. تاخير به را پاداش است مايل و كرد خواهد بيشتري توجه آينده
اوليه وضعيت  از را وضعيت ها از دنباله اي سادگي به عامل Q ماتريس از استفاده براي
در شده ثبت پاداش ميزان باالترين با را اقداماتي الگوريتم مي كند. دنبال هدف وضعيت  به

مي كند: پيدا فعلي حالت براي Q ماتريس
: Q ماتريس از استفاده براي الگوريتم
اوليه. حالت به فعلي حالت تنظيم .۱

فعلي. حالت از Q مقدار باالترين با عمل كردن پيدا .۲
بعدي. حالت به فعلي حالت تنظيم .۳

هدف. وضعيت  به فعلي وضعيت رسيدن تا سه و دو مراحل تكرار .۴
بر مي گرداند. هدف وضعيت  به اوليه وضعيت  از را وضعيت  توالي باال الگوريتم

چند طريق از گام به گام مي كند، كار Q-learning الگوريتم چگونه اينكه درك براي
است. شده داده نشان را آن قسمت

مي شود. آغاز يك اتاق از حركت و مي شود تنظيم ۰ .۸ به گاما يادگيري پارامتر
مي شود. شروع ۴ .۴ ماتريس صورت به را Q ماتريس
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Q =



0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

 (۴ .۴)

فعلي حالت براي ممكن حالت دو ، ۵ .۴ ماتريس در يك) (وضعيت دوم رديف به توجه با
انتخاب پنج وضعيت به رفتن پنج. وضعيت يا سه وضعيت به رفتن يك وضعيت از دارد: وجود

مي شود.

R =



−1 −1 −1 −1 0 −1
−1 −1 −1 0 −1 100
−1 −1 −1 0 −1 −1
−1 0 0 −1 0 −1
0 −1 −1 0 −1 100
−1 0 −1 −1 0 100

 (۵ .۴)

رديف به توجه با مي افتد. اتفاقي چه باشد، پنج وضعيت در عامل اگر شود تصور حاال
است: ممكن عمل سه اين كنيد. نگاه پنج) وضعيت مثال، عنوان (به R پاداش ماتريس ششم

پنج. يا چهار يك، وضعيت به رفتن

(۶ .۴)
Q (1, 5) = R (1, 5)+0.8∗max[Q (5, 1) , Q (5, 4) , Q (5, 5)] = 100+0.8∗0 = 100

پنج، كه آنجا از است. فعلي وضعيت حاضر حال در پنج، وضعيت يعني بعدي، وضعيت
حاوي حاضر حال در ما عامل مغز رسيده است. پايان به قسمت يك است، هدف وضعيت

است. ۷ .۴ صورت به شده به روز ماتريس
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Q =



0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 100
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

 (۷ .۴)

به سه وضعيت بار اين مي شود. انتخاب تصادفي اوليه حالت يك بعدي، قسمت براي
مي شود. انتخاب اوليه وضعيت عنوان

دو يك، وضعيت به رفتن است: ممكن اقدامات اين R ماتريس چهارم رديف به توجه با
مي شود. انتخاب يك وضعيت به بازگشت تصادفي، انتخاب با چهار. يا

ماتريس دوم رديف به توجه با است. يك وضعيت در عامل كه مي شود تصور ما حال
يا سه وضعيت به رفتن است: ممكن اقدام دو اين يك) وضعيت مثال عنوان (به R پاداش

مي شود. محاسبه Q مقدار ما سپس، پنج. وضعيت

[Q(1, 5) = R(1, 5) + 0.8 ∗max[Q(1, 2),Q(1, 5)] = 80 (۸ .۴)

ماتريس صورت به Q ماتريس كنيد. استفاده آخر قسمت از Q شده روز به ماتريس از
است. ۹ .۴ شماره ي

Q =



ss0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 100
0 0 0 0 0 0
0 80 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

 (۹ .۴)

دروني حلقه ي مي شود. تبديل كنوني وضعيت به يك، وضعيت يعني بعدي وضعيت
شكل در كه همانطور زيرا مي شود تكرار Q يادگيري الگوريتم

نيست. هدف وضعيت يك، وضعيت است، مشخص
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رفتن دارد: وجود احتمالي عمل دو يك، فعلي وضعيت با جديد حلقه شروع با بنابراين،
است. پنج وضعيت به رفات شده انتخاب عمل پنج. وضعيت به رفتن يا سه وضعيت به

به رفتن است: ممكن عمل سه است. پنج وضعيت در عامل كه مي شود فرض حال
مي شود: محاسبه Q مقدار پنج. يا چهار يا يك وضعيت

(۱۰ .۴)
[Q(1, 5) = R(1, 5) + 0.8 ∗max[Q(5, 1),Q(5, 4),Q(5, 5)] = 100

حاضر حال در عامل مغز مي شود. تمام قسمت اين است، هدف وضعيت پنج كه آنجا از
شماره ي شده ي به روز ماتريس

است.
ماتريس در همگرايي مقادير به نهايت در بگيرد، ياد ديگر قسمت هاي از بيشتر عامل اگر

شماره ي
مي رسد.

Q =



0 0 0 0 400 0
0 0 0 320 0 500
0 0 0 320 0 0
0 400 256 0 400 0
320 0 0 320 0 500
0 400 0 0 400 500

 (۱۱ .۴)

بيشترين به صفر غير مقادير تمام تقسيم وسيله به مي تواند ۱۱ .۴ شماره ي ماتريس اين
شود. تبديل درصد به ۱۲ .۴ شماره ي ماتريس صورت به و شود نرماليزه مقدار

Q =



0 0 0 0 80 0
0 0 0 64 0 100
0 0 0 64 0 0
0 80 51 0 80 0
64 0 0 64 0 100
0 80 0 0 80 100

 (۱۲ .۴)
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راه هاي اكثر عامل يعني مي شود، نزديك همگرايي حالت به Q ماتريس كه هنگامي
است الزم وضعيت دنباله هاي بهترين يافتن براي گرفته است. ياد را هدف وضعيت به رسيدن

شوند. دنبال ۶ .۴ شكل مطابق مقدار باالترين با پيوند هاي كه

دو وضعيت از عامل حركت شروع با وضعيت دنباله بهترين :۶ .۴ شكل
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۵ فصل
جمع بندي

رويكرد يك تقويتي يادگيري است. گرفته قرار مطالعه مورد تقويتي يادگيري پروژه اين در
يادگيري است. هدفمند گيري تصميم و يادگيري خودكار سازي و درك براي محاسباتي
به نياز بدون آن، محيط با مستقيم تعامل از عامل يك توسط يادگيري بر تأكيد با تقويتي،
ما نظر به است. متفاوت محاسباتي روش هاي ديگر از محيط، از كاملي مدل داشتن يا نظارت
هنگام طوري كه به است محاسباتي مسائل كردن جدي براي زمينه اولين تقويتي يادگيري
مي آيند. به وجود مدت بلند اهداف به دستيابي منظور به زيست محيط با تعامل از يادگيري

تعامل تعريف براي ماركوف تصميم گيري فرآيند رسمي چارچوب از تقويتي يادگيري
اين مي كند. استفاده پاداش و اعمال وضعيت ها، نظر از آن محيط و يادگيري عامل يك بين
است. مصنوعي هوش مسائل اساسي هاي ويژگي دادن نشان براي ساده روش يك چارچوب
صريح. اهداف وجود و بودن نامشخص قطعيت، عدم معلول، و علت از عبارتند ها ويژگي اين
توابع از استفاده هستند. مهم ها سياست فضاي در مؤثر جستجوي براي ارزش توابع
سياست فضاي در مستقيما كه تكاملي هاي روش از را يادگيري تقويت هاي روش ارزش

مي كند. متمايز مي شوند، راهنمايي ها سياست كل ارزيابي توسط
تعداد مي كند. تعريف را بگيرد ياد بايد عامل كه را اطالعاتي نوع عامل، عمومي طراحي
مبني طرح هاي از: عبارتند سه اين شدند. تحليل موضوع اين با رابطه در بنيادي طرح سه
الگوي براساس هاي طرح مي گيرد. بهره U سودمندي تابع يك و p الگوي يك از كه الگو بر
از كه انعكاسي طرح هاي سرانجام و مي كند استفاده Q عمليات-سودمندي تابع از كه آزاد
ميسر طريق دو از سودمندي يادگيري مي گيرند. بهره π سياست گذاري يا خط مشي يك

مي شود:
براي شده مشاهده حركت براي امتياز كل از كه سودمندي: مستقيم پيش بيني -۱
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مي كند. استفاده خود سودمندي يادگيري
تابع يك و الگو يك يادگيري به نسبت كه :(ADP) پويا تطبيق پذير نويسي برنامه -۲
خط مشي تكرار يا و ارزش تكرار رويكرد طريق از تا مي كند عمل خود مشاهدات از مشوق
ADP عامل نمايد. بهره گيري بهينه خط مشي يا و سودمندي ها به رسيدن منظور به
كه مي دهد انجام شرايطي در را حالت ها سودمندي روي محدوديت ها از بهينه بهره گيري

هستند. تاثيرگذار محيط ساختار سراسر در سودمندي ها اين
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Abstract

Reinforcement learning is an important type of learning of the
machine, in which the agent learns how to behave in the envi-
ronment by taking actions and checking out the results. The
main task of learning to enhance the use of incentives is to
find an optimal or almost optimal policy for the environment.
Direct training an evaluation function of the examples is very
challenging. Instead, you can train the program to be able
to understand your win or lose. Also, use this information to
learn a valuation function that provides accurate and reason-
able predictions and probability of a win in any given assump-
tions. There is a variety of learning enhancements. Neutral
learning, active learning, and learning Q-learning of its types.
Neutral learning is a policy of constant factors, and the main
task of learning is to examine the utility of states. In active
learning, the agent learns the type of operation to be done.
The most important subject of active learning is exploring:
An agent must gain enough of his environment to learn how
to behave in the environment. Learning Q-learning is a form
of non-model boost learning based on dynamic programming.
Learning Q-learning is a reinforcement learning technique that
learns a function that has a specific policy for doing different
things in different situations. The project examines a vari-
ety of learning enhancement methods and finally, examines an
example.
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