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یده چ
نموده کم مصنوع هوش تحقیقات پیشرفت به ها بازی ، مصنوع هوش ایده تولد زمان از
تبدیل بازی ها و است داده رخ سازی بازی صنعت در ، مصنوع هوش نوآوری های از بسیاری اند.
هوش فقط این اما شدە اند. واقع دنیای در مصنوع هوش کاربردهای آزمایش برای ابزاری به
هوش تحقیقات طریق از نیز ها بازی کند، م پیشرفت ها بازی طریق از که نیست مصنوع
جدایی وابستگ کامپیوتری، بازی های و مصنوع هوش حقیقت، در اند. شده پیشرفته مصنوع
و است شده پرداخته ها بازی در مصنوع هوش بررس به پروژه این در دارند. ر دی ی به ناپذیری

است. گردیده بررس ها بازی در استفاده مورد مصنوع هوش های وریتم ال

آ



گزاری سپاس

نمایم. م ر تش و تقدیر ساجدی هدیه دکتر خانم سرکار گرانقدرم استاد زحمات از نامه پایان این در

ب



فتار پیش

ی هم مصنوع هوش است. داشته ای گسترده پیشرفت اخیر های سال در (AI) مصنوع هوش
تعداد برای اصل آوری فن ی هم و تحقیقات مهم های حوزه از ای گسترده تعداد در رونق پر زمینه
هوش در سریع پیشرفت ، وریتم ال های نوآوری بر عالوه است. کاربردی های حوزه از زیادی
شود. م داده نسبت افزاری سخت های پیشرفت دلیل به محاسبات قدرت افزایش به اغلب مصنوع
روزمره زندگ در تواند م آن عمل کاربردهای از بسیاری طریق از مصنوع هوش موفق های نمونه
احساسات، تشخیص گفتار، و تصاویر بهتر درک مصنوع هوش های پیشرفت شود. تجربه ما
میان در بازی، و مصنوع هوش کم با خالقانه طراح وب، جستجوی خودران، های اتومبیل
تراز وضعیت به آالت ماشین وظایف این از برخ برای است. ساخته قادر ر دی کارهای از بسیاری

اند. رسیده آن از فراتر یا انسان
آن در ها انسان آنچه و دهند انجام خوبی به توانند م ها ماشین آنچه بین تفاوت حال، این با
را محاسبات های سیستم محققان ، مصنوع هوش ابتدایی روزهای در دارد. وجود دارند مهارت
یا مسئله حل های مهارت و دهد نشان را انسان هوش از هایی جنبه تواند م که گرفتند نظر در
ریاض مفاهیم از ای مجموعه صورت به مسائل این آورد. دست به را انسان سط در گیری تصمیم
نوع با که است شده ارائه ها ماشین به شده کنترل و باری نسبتا فضاهای در مند) (قاعده رسم

بازی ویژه به − ها بازی ، طبیع طور به است. حل قابل نمادین فضای در جستجو یا نماد دستکاری
های محیط زیرا اند بوده مصنوع هوش اولیه های تالش برای محبوب دامنه ی − رومیزی های

هستند. پیچیده حال عین در محدود، بسیار و مند) قاعده ) رسم گیری تصمیم
است کرده تغییر کارهایی سمت به مصنوع هوش تحقیقات از بسیاری تمرکز سالها، طول در
مانند است، دشوار ما برای آنها انجام نحوه توصیف اما است ساده نسبتاً انسانها برای آنها انجام که
مصنوع هوش محققان ، نتیجه در تلفن. طریق از دوستمان صدای تشخیص یا چهره یادآوری

بیان و تشخیص را احساسات تواند م مصنوع هوش ونه چ قبیل: از سواالت طرح به شروع
باشد؟ بدیع هنری نظر از یا باشد خالق دهد، آموزش افراد به تواند م مصنوع هوش ونه چ کند؟
م مصنوع هوش ونه چ دهد؟ انجام ندیده قبال که را بازی تواند م مصنوع هوش ونه چ

این همه کند؟ گناه احساس تواند م مصنوع هوش ونه چ یرد؟ ب یاد آزمایشات حداقل از تواند
رسمیت که دارد مطابقت وظایف با و م کند روبرو جدی چالش های با را مصنوع هوش سواالت

نیست. آسان ما برای آنها عین تعریف یا

پ



انجام اغلب دارند، ما از کم نسبتاً شناخت تالش به نیاز که وظایف باشد، تعجب جای شاید
چنین بررس برای محبوب ای دامنه ها بازی هم، باز است. دشوارتر بسیار ها ماشین برای ها آن
رسم راحت به که دارند ذهن ماهیت از هایی جنبه ها بازی زیرا اند کرده فراهم هایی توانایی

خالقانه روند یا بازی تجربه به نمونه برای توان م موارد این جمله از شوند. نم مند) (قاعده
کرد. اشاره بازی طراح

نموده کم مصنوع هوش تحقیقات پیشرفت به ها بازی ، مصنوع هوش ایده تولد زمان از
عنوان به − کنند م ایجاد مصنوع هوش برای را ای پیچیده و جالب مسائل تنها نه ها بازی اند.
توسط که دهند م ارائه بیان و خالقیت برای نقاش بوم ی ه بل خوب⁃ بازی ی انجام مثال،
نادر حوزه ی ها بازی ، ش بدون بنابراین، شود. م تجربه ها) ماشین حت یا (مردم کاربران
که است شده باعث موارد این شود: م تلفیق تعامل و هنر با مسئله) (حل علم آن در که هستند

شوند. تبدیل مصنوع هوش مطالعه برای عالقه مورد و فرد به منحصر حوزه ی به ها بازی
طریق از نیز ها بازی کند، م پیشرفت ها بازی طریق از که نیست مصنوع هوش فقط این اما
کرده کم ها بازی شدن بهتر به جبهه چندین در مصنوع هوش اند. شده پیشرفته AI تحقیقات
بازی، درک در و آنها طراح در آنها، داخل ردهای عمل درک در ، آنها کردن بازی نحوه در است:

خالقیت. و تعامل
مصنوع هوش ای رایانه بازی یا ویدیویی بازی ویژه به − (game AI) بازی مصنوع هوش

داشته ای عمده های پیشرفت مستقل، تحقیقات زمینه ی عنوان به خود وجود سال پانزده در −
جمله از − است بوده ساالنه مهم جلسات رشد و ایجاد شاهد رشته این ، مدت این طول در است.
مصنوع هوش کنفرانس مجموعه و (CIG) محاسبات هوش و ها بازی زمینه در IEEE کنفرانس

AAAI Artificial Artificial and Interactive Digital − تعامل دیجیتال سرگرم و
.Entertainment (AIIDE)

بی موفقیت های نمونه شاهد زمینه چندین در ما ، مصنوع هوش ابتدایی روزهای همان از
استفاده انسان هر از بهتر ها بازی از بسیاری انجام برای AI از توانیم م امروزه ایم. بوده شماری
انسان به شبیه و باورپذیرتر انسان نان بازی از که کرد طراح را AI های ربات توان م کنیم،
توانیم م ما کنیم، اری هم AI با متعارف غیر و بهتر های بازی طراح برای توانیم م باشند،
مدلسازی با توانیم م ما کنیم، بازی بازی، کل تجربه مدلسازی با و کرده درک را نان بازی بهتر
از زیادی مقدار تحلیل با توانیم م و کنیم درک بهتر را آن طرح وریتم، ال ی صورت به بازی

کنیم. تنظیم را خود درآمد کسب استراتژی و بخشیم بهبود را بازی طراح ن، بازی های داده
گردیده ارائه ها بازی و مصنوع هوش از مختصری تاریخچه ابتدا پروژه این اول فصل در
استفاده دالیل به ادامه در و شده اشاره حوزه این در صنعت و اه دانش تحوالت به سپس است.
پرداخته مصنوع هوش تحقیقات برای ها بازی از استفاده دالیل و ها بازی در مصنوع هوش از
در و شده معرف ها بازی در استفاده مورد مصنوع هوش های روش دوم فصل در است. شده
Artificial کتاب از و است شده بیان ها بازی و مصنوع هوش آینده زمینه در مطالبی سوم فصل
بهره Julian Togelius و Georgios N. Yannakakis ی نوشته Intelligence and Games

است. شده گرفته

ت
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۱ فصل

مقدمات مفاهیم

کامپیوتری های بازی در مصنوع هوش از استفاده تکنولوژی دردنیای جذاب مقولە های از ی
و است داده رخ سازی بازی صنعت در ، مصنوع هوش نوآوری های از بسیاری است. ویدئویی و
امروزه، شدە اند. واقع دنیای در مصنوع هوش کاربردهای آزمایش برای ابزاری به تبدیل بازی ها
توسعە ی و یادگیری تفکر، قدرت تا که هستند راە هایی دنبال به مصنوع هوش دهندگان توسعه
را بازی ها گیم پل تجربە ی تنها نه که نوآوری هایی کنند؛ ایجاد کامپیوتری برنامە های در را فردی
هوش حقیقت، در داد. خواهند قرار تاثیر تحت نیز را ما روزمرە ی زندگ ه بل م کنند، دگرگون

دارند. ر دی ی به ناپذیری جدایی وابستگ کامپیوتری، بازی های و مصنوع
حال در تحقیقات زمینه این از زمینه چندین در ما ، مصنوع هوش ابتدایی روزهای همان از
انجام برای AI از توانیم م امروزه ایم. بوده شماری بی موفقیت های نمونه شاهد وفایی، ش و رشد
از که کرد طراح را AI های ربات توان م کنیم، استفاده انسان هر از بهتر ها بازی از بسیاری
غیر و بهتر های بازی طراح برای توانیم م باشند، انسان به شبیه و باورپذیرتر انسان نان بازی
مدلسازی با و کرده درک را نان بازی بهتر توانیم م ما کنیم، اری هم AI با های) (جنبه متعارف
آن طرح وریتم، ال ی صورت به بازی مدلسازی با توانیم م ما کنیم، بازی بازی، کل تجربه
بهبود را بازی طراح ن، بازی های داده از زیادی مقدار تحلیل با توانیم م و کنیم درک بهتر را

کنیم. تنظیم را خود درآمد کسب استراتژی و بخشیم
استفاده مورد های وریتم ال است. شده پرداخته ها بازی برای مصنوع هوش به تحقیق این در

است. شده پرداخته حوزه این در موفق های نمونه برخ بررس و ها بازی برای مصنوع هوش در

ها بازی و مصنوع هوش از خالصه ای تاریخچه ۱ .۱
هوش مورد در تحقیقات از بسیاری دارند. طوالن سابقه هم کنار در مصنوع هوش و ها بازی

ی بدون یا با ها، بازی انجام برای هوشمند های عامل ساخت به مربوط ها بازی برای مصنوع

۱



هوش از استفاده روش تنها طوالن مدت برای و اولین این ، تاریخ نظر از است. یادگیری مولفه
شناخته زمینه ی عنوان به مصنوع هوش اینکه از قبل حت است. بوده ها بازی در مصنوع
کنند آزمایش خواستند م آنها زیرا نوشتند را بازی های برنامه کامپیوتر علوم اولیه امان پیش شود،
آلن کنند. حل دارند، ”هوش” به نیاز رسد م نظر به که را وظایف توانند م کامپیوترها آیا که
برای آن از و کرد اختراع را Minimax وریتم ال (دوباره) کامپیوتر، علوم اصل مخترع تورینگ،
A. S. توسط شد بازی ی بر تسلط به موفق که افزاری نرم اولین کرد. استفاده شطرن بازی
پایان از بخش عنوان به و Tic-Tac-Toe بازی دیجیتال نسخه روی بر ۱۹۵۲ سال در Douglas
نوع که بود کس اولین ساموئل آرتور ، بعد سال چند شد. ریزی برنامه کمبریج در وی دکترای نامه

که شود م نامیده برنامه ی از استفاده با تقویت یادگیری اکنون که کرد ابداع را ماشین یادگیری
دهد. انجام خودش برابر در بازی با را (Checkers) رز چ بازی گرفت یاد

کالسی رومیزی های بازی به معطوف ، بازی مصنوع هوش مورد در اولیه تحقیقات بیشتر
پیچیدگ ها آن در که ها، بازی این که داشت وجود تصور ی بود. Ⅽhess و Ⅽheⅽkers مانند

صدها برای را انسان های ذهن بهترین و شود ایجاد ساده قوانین از ناش تواند م زیادی های
از بیش از پس آورد. دست به را تفکر جوهره نحوی به کشید، م چالش به سال هزاران حت یا
ن بازی Ⅽhinook ،۱۹۹۴ سال در ، (tree search) درخت جستجوی روی بر تحقیق دهه سه
در بازی این دهد؛ ست ش را جهان رز چ قهرمان تینسل ماریون تا شد مدیریت Ⅽheⅽkers
به شطرن بازی در AI جدید شمار بی های روش که هاست دهه شد. حل ۲۰۰۷ سال در نهایت
افزاری نرم .[۴ ] است شده آزمایش مدل” ”ارگانیسم معنای به ”the drosophila of AI” عنوان
ل متش ، IBM’s Deep Blue گذاشت، نمایش به را بشری فوق شطرن قابلیت بار اولین برای که
شود. م اجرا سفارش رایانه ابر ی روی بر که بود ( Ⅿiniⅿax ) س م مین وریتم ال ی از
حاکم بزرگ استاد برابر در شد، برگزار ۱۹۹۷ سال در که تبلیغات رویداد ی در Deep Blue

شد. پیروز کاسپاروف، گری ، شطرن
Deep موفقیت از قبل سال چند ها بازی در مصنوع هوش تحقیقات در عطف نقطه ی
Gerald Tesauro توسط که است TD-Gammon نام به نرد تخته افزار نرم ، Ⅽhinookو Blue
کند م استفاده مصنوع عصبی ه شب ی از TD-Gammon است. شده ساخته ۱۹۹۲ سال در
بیند. م آموزش خود علیه نرد تخته بار میلیون چند بازی با زمان تفاوت یادگیری طریق از که
کند. بازی انسان نرد تخته برتر ن بازی ی سط در را نرد تخته شد موفق TⅮ−Gaⅿⅿon
به قادر افزاری نرم سیستم ی بود، واتسون بعدی، موفقیت نمونه Deep Blue IBM از پس
Jeopardy مسابقه در واتسون ، ۲۰۱۱ سال در . طبیع زبان به شده مطرح سواالت به ویی پاسخ

شد. برنده بازی قبل برندگان برابر در دالر میلیون ی و کرد شرکت تلویزیون بازی ی
در AI رومیزی بازی عطف نقطه جدیدترین ، سنت رومیزی های بازی در AI موفقیت دنبال به
به Go بازی ، Deep Blue و Ⅽhinook از پس بالفاصله آمد. دست به Go بازی در ۲۰۱۶ سال
جستجوی فضای ی و ۲۵۰ به نزدی انشعاب ضریب با شد تبدیل AI بازی برای جدیدی معیار
آینده در رفت م انتظار انسان سط در Go بازی که حال در . شطرن از بزرگتر برابر چند وسیع
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بازیه پن مسابقه ی در − Go نفره ۹ ای حرفه ن بازی − سدول ل ۲۰۱۶ سال در باشد، دور ای
یادگیری روش ی شامل که خورد ست ش Google DeepMind’s AlphaGo افزار نرم مقابل
شماره ن بازی مقابل بازی سه در Go بازی ی در AⅼphaGo ۲۰۱۷ سال در بود. عمیق تقویت
بازی آخرین Go پیروزی، این با شد. مسابقه برنده رایانه، ی با ، Jie Ke جهان بندی رده ۱

اند. یافته دست انسان العاده فوق رد عمل به کامپیوترها که بود عال کالسی رومیزی
بازی در مصنوع هوش از استفاده مورد در تحقیقات انجمن ی گذشته، دهه نیم و ی در
بازی کامل وضعیت که جایی و نوبت بر مبتن گسسته انیزم م (با رومیزی های بازی از غیر های
بخش است. کرده رشد ویدیویی، های بازی ویژه به است)، مشاهده قابل ن بازی دو هر برای
موثرتر، چه هر − بازیها انجام برای مصنوع هوش توسعه بر انجمن این در تحقیقات از ای عمده
۲۰۱۴ سال در دارد. تمرکز ر دی های دارایی با یا خاص)، انسان ی (یا انسانها سب به یا
بازی چندین که گرفتند یاد Google DeepMind توسط یافته توسعه های وریتم ال که هنگام
از فقط انسان العاده فوق مهارت سط در Atari 2600 ویدیویی بازی کالسی کنسول از را
دست به مصنوع هوش بازی در توجه قابل عطف نقطه ی دهند، انجام خام سل پی های ورودی
MS نمود ثابت را رد روی این با خوب کردن بازی سخت که آتاری های بازی از ی آمد.
Microsoft تیم توسط ۲۰۱۷ ژوئن در عمال بازی این است. Pac-Man (Namco, 1982)
(hybrid reward ترکیبی پاداش معماری تقویت یادگیری تکنی ی از استفاده با Maluuba

شد. حل architecture reinforcement learning technique)
اینها از ی است. بوده مهم بسیار نیز ویدیویی های بازی در مصنوع هوش کاربردهای سایر
محتوای از برخ ویدئویی های بازی از برخ ،۱۹۸۰ دهه اوایل از است. ای رویه محتوای تولید
ایجاد وریتم ال صورت به اجرا زمان در باشد، شده طراح انسان توسط اینکه جای به را خود
، Rogue (Toy and Wichmann, 1980) بودند. تأثیرگذار بسیار اوایل در بازی دو کردند.
آنها در وسایل و موجودات دادن قرار و ها چال سیاه شود، م شروع جدید بازی ی که بار هر که
از ای مجموعه عنوان به را بزرگ جهان ی که ، Elite (Acornsoft , 1984) و شود م تولید

کند. م ایجاد ای ستاره های سیستم بازی اجرای با و کند م ذخیره تصادف های دانه
شما که است این کنند تولید را خودشان محتوای از برخ توانند م که هایی بازی بزرگ نوید
م همچنین کنید، طراح دست با را آن اینکه بدون کنید دریافت را بیشتری محتوای توانید م

را ها بازی این تأثیر کند. کم بالقوه مزایای سایر میان در سازی ذخیره فضای کاهش به تواند
No ، Diablo III (Blizzard Entertainment 2012) مانند اخیر های موفقیت در توان م
Chalice Dungeons of Bloodborne (Sony و Man’s Sky ( Hello Games, 2016)

کرد. مشاهده ، Computer Entertainment, 2015)
نان بازی سازی مدل و ها بازی تحلیل و تجزیه برای مصنوع هوش از استفاده ، اخیراً نسبتاً
که هایی بازی ایجاد برای بازی دهندگان توسعه نیاز دلیل به امر این است. شده آغاز نیز ها بازی
ها بازی بیشتر چون و کند، م پیدا بیشتری اهمیت کند، جلب خود به را مختلف مخاطبان بتواند
های بازی گیرد. م قرار توجه مورد فزاینده طور به شوند، م مند بهره اینترنت به اتصال از اکنون
آوری جم از که بودند هایی بازی اولین جمله از ، FarmVille (Zynga 2009) مانند بوک فیس
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بازی اتوماتی نیمه سازگاری مصنوع هوش پشتیبان با ها داده تحلیل و تجزیه ها، داده مداوم
توانند م ، Nevermind (Flying Mollusk, 2016) مانند هایی بازی امروزه، شدند. مند بهره
تحقیقات اخیراً، دهند. تطبیق آن با متناسب را بازی و کرده ردیابی را ن بازی احساس تغییرات
گشوده بازی مصنوع هوش در را جدیدی های افق ها، بازی در باورپذیر هوشمند عوامل مورد در
آزمونهای بتوانند که است هوشمندی های عامل ساختن باورپذیری، تصور های راه از ی است.
تورینگ آزمون از نوع بازی تورینگ آزمون ذارند. ب سر پشت را بازی بر مبتن (مداوم) تورینگ

ی در شده مشاهده رفتار ی آیا که بزنند حدس درست به باید داوران از تعدادی آن در که است
. مصنوع هوش کنترل تحت بازی ربات ی یا است انسان ی رفتار بازی

که داد خواهیم شرح خالصه صورت به این در را صنعت و اه دانش موازی تحوالت ادامه، در
AI پیشرفت شدند: دوگانه مشترک هدف ی برای دانش انتقال و روشها تبادل به موفق جامعه دو

بازیها. بهبود و

اه دانش ۱ .۱ .۱
تفکی هم از را مربوطه تحقیقات فعالیت و اصل حوزه دو ، کادمی آ بازی مصنوع هوش در
ی در را دامنه دو ما زیر، در ای). رایانه (یا ویدیویی های بازی و رومیزی های بازی کنیم: م

کنیم. م بیان خالصه صورت به زمان ترتیب
، Ⅽhess مانند کالسی رومیزی های بازی رسد، م مصنوع هوش تحقیق به نوبت وقت
و است ساده بسیار کد در آنها سازی مدل زیرا هستند، مفید کار برای وضوح به Go و Ⅽheⅽkers
حرکت ها میلیون توان م راحت به مدرن کامپیوتر ی با − شود سازی شبیه سریع بسیار تواند م
به همچنین، است. ضروری مصنوع هوش های تکنی از بسیاری برای که − داد انجام ثانیه در
یادگیری، ”برای که خاصیت داشتن و خوب بازی ی داشتن برای رومیزی های بازی رسد م نظر
واق در دارند. تفکر به نیاز کشد” م طول عمر ی برای آنها بر تسلط برای اما ، دقیقه ی

مداوم طور به توانند م خوب های بازی و دارند یادگیری با زیادی ارتباط ها بازی که است اینگونه
است آن یادگیری در کردن بازی لذت حدی تا ، واق در دهند. یاد ما به بیشتر آنها بازی نحوه درباره
کنیم م متوقف زیادی حد تا را آنها از بردن لذت ندارد، وجود یادگیری برای ری دی چیز وقت و
بازی البته بود. AI تحقیقات غالب حوزه اواخر همین تا ۱۹۵۰ دهه اوایل از رومیزی های بازی .
های بازی ورود اگر حت هستند AI تحقیقات زمینه در محبوب حوزه ی همچنان رومیزی، های

باشد. داده تغییر زمان آن از را تمرکز از ای عمده بخش ۱۹۸۰ دهه در آنالین و ویدیویی
هاروارد تکمیل تحصیالت اه دانش در ۱۹۸۳ سال در ویدیویی های بازی کنفرانس اولین
ویدیویی های بازی اجتماع مثبت تأثیر و آموزش مزایای بر کنفرانس این اصل محور شد. برگزار
اصل مقاله گرفت. نظر در ۲۰۰۱ سال حدود توان م را AI زمینه دیجیتال بازی تولد تاریخ بود.

زمینه این در اولیه کارهای از و کرد ایجاد را مصنوع هوش بازی های پایه لنت ون و الیرد توسط
انجام به مربوط بیشتر دیجیتال های بازی در مصنوع هوش اولیه روزهای آن در گرفت. الهام
یابی. مسیر و تعامل نمایش ی در اوقات گاه بود، NPⅭ رفتار برای عامل معماری ها، بازی
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و سازی بهینه ، مصنوع هوش با محققان توسط بازی مصنوع هوش زمینه در اولیه کارهای بیشتر
است. شده انجام عامل چند های سیستم و رباتی ، انطباق رفتار در تحقیق تجربه و زمینه کنترل
تقویت برای خود مصنوع هوش ابزارهای و محاسبات هوش بهترین از مصنوع هوش اهیان دانش
دیدگاه و ارزش با پذیر مقیاس غیر تحقیقات، بر متمرکز ساده، معموال های پروژه در NPⅭ رفتار

کردند. استفاده پایین تجاری

صنعت ۲ .۱ .۱
را آن ما که بود چیزی از کم مقدار شامل ۱۹۷۰ دهه در شده منتشر ویدیویی های بازی اولین
بخش است، شده تکیه ای ساده قوانین به شده نوشته NPⅭ رفتارهای نامیم؛ م مصنوع هوش

آن ابتدایی افزار سخت دلیل به یا ، است مصنوع هوش تحقیقات ابتدایی وضعیت دلیل به آن از
جهت در را گامهایی بتدریج بازی صنعت ، اه دانش تحوالت موازات به ، وجود این با زمان.

برداشت. AI بازی ابتدایی روزهای ط در خود بازیهای در پیشرفته مصنوع هوش تلفیق
مصنوع هوش پیشرفت باعث که بازی های ویژگ و مصنوع هوش های روش از تعدادی

Creatures بازی در عصبی های ه شب عموم کاربرد اولین از: است عبارت شد صنعت در بازی
پیشرفته حس سیستم موجودات؛ رفتار مدلسازی هدف با ، (Millennium Interactive, 1996)
سری در مبارزه باورپذیر های صحنه و تیم های تاکتی ؛ Thief (EIDOS, 1998) در نگهبانان
رفتار درختان از استفاده ویژه به Halo (Microsoft Studios 2011-2017)- Halo2 های بازی
؛ Blade Runner (Virgin Interactive 1997) رفتار بر مبتن مصنوع هوش ها؛ بازی در را
یادگیری های تکنی تلفیق ؛ Half-Life (Valve, 1998) بازی در حریف پیشرفته های تاکتی
باور⁃ شناخت مدل با همراه تقویت یادگیری و گیری تصمیم درختان ها، گیرنده مانند ماشین
The Sims بازی باورپذیر عوامل ، Black and White (EA, 2000) بازی در تمایل⁃قصد
Forza Motorsport تقلیدی یادگیری رانندگ سیستم ؛ (Electronic Arts, 2000-2017)
Civ- بازی های سری در ای رویه شده ایجاد های جهان ؛ (MS Game Studios, 2005)
ilization (MicroProse, Activision, Infogrames Entertainment, SA and 2K
؛ (Dwarf Fortress) (Bay 12 Games, 2006) ها کوتوله قلعه و Games, 1991-2016)
بازی در بینانه واق جنگهای ؛ Left 4 Dead (Valve, 2008) بازی در مصنوع هوش مدیر
بازی در شخصیت بر مبتن اقتباس ؛ Red Dead Redemption (Rockstar Games 2010)
جوخه عصبی تکامل آموزش ؛ Silent Hill: Shattered Memories ( Konami, 2010)
در تعامل های روایت ؛ Supreme Commander 2 (Square Enix, 2010) بازی در ها
Spelunky ای رویه شده تولید های جهان و ؛ Blood and Laurels (Emily Short, 2014)

. No Man’s Sky (Hello Games, 2016) و (Mossmouth LLC 2013)
کند، م متمایز تجاری استاندارد های بازی در را آمیز موفقیت مصنوع هوش که اصل معیار
ناموفق ترکیب ی است. بوده بازی طراح در مصنوع هوش آمیختن درهم و ادغام سط همیشه

ی شود. توجیه غیرقابل NPⅭ رفتارهای به منجر است ن مم مصنوع هوش و بازی طراح در
است هایی ربات ناگهان ناوبری ، طراح و مصنوع هوش بین تطابق عدم چنین از متداول نمونه
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هوش طراح با متناسب طراح سط یا مواردی چنین در کنند؛ م گیر سط بست بن در که
یا است نشده آزمایش کاف اندازه به مصنوع هوش یا شود نم گرفته نظر در (دوباره) مصنوع
نتایج احتماال طراح فرآیند در مصنوع هوش آمیز موفقیت سازی پارچه ی ، ر دی طرف از دو. هر

کند. م تضمین بازی تجربه برای را بخش رضایت

مصنوع هوش برای بازیها چرا ۲ .۱
دهند. م ارائه را مصنوع هوش مطالعه برای آل ایده حوزه ها بازی که دارد وجود مختلف دالیل

کنیم. م بیان را آنها مهمترین بخش این در

هستند جذاب و سخت های مسئله ها بازی ۱ .۲ .۱
مورد در آنها کردن حل یا آنها تکمیل برای مردم نیاز مورد های مهارت و تالش دلیل به ها بازی
برای را آنها که است ای مسئله عنوان به ها بازی جذابیت و پیچیدگ هستند. جذاب ، معماها
مانند آنها، محدود حالت فضاهای زیرا هستند سخت ها بازی کند. م مطلوب مصنوع هوش

ی عنوان به آنها پیچیدگ هستند. گسترده اغلب هوشمند، عامل ی احتمال های استراتژی
قابل کوچ فضاهای دارای اغلب آنها گسترده جستجوی فضاهای زیرا یابد م افزایش حوزه
بازی وضعیت هر بودن خوب صحیح ارزیابی معموال ، بعالوه حل). راه (فضاهای هستند اجرا

است. ن) غیرمم حت (یا سخت
جمله چند ”زمان به NP ) هستند NP-hard ها بازی از بسیاری ، محاسبات پیچیدگ منظر از
است. زیاد بسیار آنها ”حل” حالت بدترین پیچیدگ که معن بدین ، دارد) اشاره ” غیرقطع ای
زمان مدت برای تواند م خاص بازی ی حل برای وریتم ال ی کل حالت در ر، دی عبارت به
باشد. متفاوت توجه قابل میزان به تواند م پیچیدگ بازی، های ویژگ به بسته شود. اجرا طوالن
انسانها برای ها بازی سخت با چندان ارتباط محاسبات پیچیدگ ویژگ این که است ذکر به الزم
با بزند. زیادی حرف تواند نم مصنوع هوش ابتکاری روشهای ونگ چ مورد در لزوماً و ندارد
ها بازی از بسیاری دلخواه، اندازه با هایی نمونه برای و تئوری در حداقل که است واض حال، این

هستند. سخت بسیار
تعدادی طریق از پیچیده و سخت های بازی انجام در مصنوع هوش ظرفیت مورد در تحقیقات
Super Mario و StarCraft ،Go رز، چ ، شطرن مانند هایی بازی است. شده انجام مهم بازی
معیارهای از ی ، فعال تحقیق دهه چندین با Go رایانه بازی هستند. ها آن مهمترین از Bros
در معمول بازی ی ، مسئله پیچیدگ معیار عنوان به است. مصنوع هوش بازی سنت و اصل

دارد. حالت 10170 حدود Go
م را StarCraft (Blizzard Entertainment, 1998) واقع زمان در استراتژی بازی

بهترین ،۲۰۱۸ سال تا کرد. توصیف ها رایانه برای ها بازی ترین سخت از ی عنوان به توان
وظیفه از عمدتا بازی پیچیدگ رسند. م آماتور نان بازی سط به فقط StarCraft های ربات
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م ناش جزئ اطالعات با بازی محیط در مشابه غیر و مختلف واحد چندین کنترل و هدفه چند
اخیر مطالعه ی اساس بر نیست، ای ساده کار StarCraft حالت فضای تقریب چه اگر شود.
جهان در ها پروتون تعداد مقایسه، مقام در دارد. ن مم حالت 101685 حداقل معمول بازی ، [۷]

است. 1080 حدود فقط شده مشاهده
تضمین کس هیچ اما ، باشد تر سخت آنها هدف که کرد طراح را هایی بازی توان م مطمئناً
کار ، مصنوع هوش تحقیقات انجام هنگام دهد. انجام را ها بازی آن بخواهد کس که کند نم
م کار مرتبط مسائل روی شما که معناست بدان دهند م اهمیت آنها به مردم که هایی بازی روی بر

بازی و اند شده طراح انسان مغز کشیدن چالش به برای ها بازی که است دلیل این به این کنید.
StarCraft (Blizzard Entertainment بازی دارند. مهارت زمینه این در معموال موفق های
نفر ها میلیون توسط StarCraft II (Blizzard Entertainment 2010) آن از بعد و 1998)

شود. م بازی جهان سراسر در

کامپیوتر و غن انسان تعامل ۲ .۲ .۱

تعامل ال اش ترین غن از ی مسلماً و هستند پویا ای رسانه تعریف طبق ای رایانه های بازی
در ن بازی ی موجود های گزینه به توجه با تعامل غنای دهند. م ارائه را (HCI) رایانه و انسان
هایی بازی در شود. م تعریف رسانه با تعامل برای ن بازی ی های) (روش های راه و لحظه هر
به ن بازی برای موجود های گزینه StarCraft II (Blizzard Entertainment 2010) مانند
است ن مم امروزه که روشهایی بعالوه، هستند. مرتبط آن به مربوط پیچیدگ و بازی عمل فضای
های کننده کنترل تا تبلت، و های تاپ لپ ماوس ، سنت کلید صفحه از فراتر بازیها با تعامل برای
گفتار و متن حرکات، و بدن وضعیت مانند بدن حرکت قلب، ضربان تغییر مانند فیزیولوژی بازی،
و آنها بین شده بدل و رد اطالعات های بیت لیست راحت به ها بازی از بسیاری نتیجه، در باشد.

دهند. م قرار HⅭI های رسانه سایر با مقایسه در را ثانیه هر در کاربرانشان
ارائه عاطف حلقه تحقق برای را ها حوزه دارترین معن و بهترین از ی ها بازی ، است واض
وهای ال به موفق پاس و شناسایی استخراج، به قادر که کند م تعریف را چارچوبی که دهند، م
تأثیر نان بازی روی توانند م ها بازی که پتانسیل است. آن کاربر احساس و رفتاری ، شناخت
که است بازی با مداوم تعامل حالت در ن بازی دادن قرار در آنها توانایی دلیل به عمدتا ذارند ب
مداوم تعامل حالت این کند. م منتقل ن بازی به را رفتاری و عاطف ، شناخت پیچیده های پاس
است. پذیر ان ام ها بازی در اغلب که شود م غن غالباً کاربر تعامل حالته چند و سریع ال اش با
بازی و ن بازی بین تعامل است − نان بازی از تعدادی یا − ن بازی ی دارای بازی هر که آنجا از
تجربه های محرک به دسترس ان ام ها وریتم ال به زیرا است مهم مصنوع هوش تحقیقات برای
نم را ای پیچیده (تجلیات) مظاهر چنین دهد. م را ن بازی عاطف تظاهرات و غن ن بازی

، ش بدون گرفت. داده علم و ماشین یادگیری در استاندارد های روش با افتاده پا پیش طور به توان
احساسات و رفتار مورد در را ما دانش تنها نه مصنوع هوش طریق از ن بازی⁃بازی تعامل مطالعه
نتیجه، در کند. م کم نیز کامپیوتر و انسان بهتر تعامل طراح به ه بل بخشد م ارتقا انسان
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بازی بر مبتن تعامل های چالش به تا کند م برطرف بیشتر را مصنوع هوش روشهای مرزهای
بپردازد.

هستند عموم ها بازی ۳ .۲ .۱
به که کسان برای خوب فعالیت ی عنوان به ،۱۹۸۰ دهه در ، ویدئویی های بازی که حال در
دهه در آنها شد، معرف داشتند، دسترس Atari 2600 مانند هایی کنسول یا ویدیویی های بازی
باالتر جهان بازار درآمد ی شدند، تبدیل دالری میلیارد چند صنعت ی به تدریج به ۲۰۱۰
درآمد کل در ها بازی ،۲۰۱۸ سال در . موسیق و فیلم جمله از خالق، صنعت ر دی ل ش هر از
دالر میلیارد ۱۲۰ به ۲۰۱۹ سال تا رود م انتظار که دارند جهان در دالری میلیارد ۱۰۰ تقریبی

برسد.
با توانند م ها بازی که این ار آش استدالل از فراتر شدند؟ محبوب اینقدر ها بازی چرا اما
این دهند، افزایش مجازی محیط ی با را کاربر ذات تعامل و انگیزه ، تعامل های ظرفیت ارائه
.[۵] داد تغییر شدت به را نان بازی جمعیت که بود گذشته سال ۴۰ در آوری فن های پیشرفت
امروزه حال، این با شد. م انجام بازی سرگرم های ماشین در فقط ۱۹۸۰ دهه اوایل های بازی
های بازی مثال، عنوان (به شخص رایانه جمله از دستگاه زیادی تعداد از استفاده با را آنها توان م
بازی کنسول یا مجازی واقعیت دستگاه ، دست دستگاه ، لبتاپ ، همراه تلفن ، آنالین) نفره چند
بازی شدن عموم و دسترس قابلیت افزایش باعث که تکنولوژی های پیشرفت از فراتر کرد.
از جدیدی ل ش به را آن و کند م پیروی جدید رسانه ی از که است نیز فرهنگ این است، شده
کرده کم فرهنگ این به بازی توسعه و طراح مستقل صحنه تنها نه دهد. م توسعه بیان و هنر
دست به سرگرم از بیش ها بازی موضوعات و اهداف از ای گسترده ارتباط همچنین ه بل ، است
بازی ، فیزی تعامل های بازی تغییر، برای بازی هنر، عنوان به بازی هنر، برای بازی است: آمده
موزه و فرهنگ برای بازی و ، علم کشف برای بازی سالمت، و آموزش برای بازی تحصیل، برای
، دارند حضور ما روزمره زندگ در و دارند وجود جا همه در ها بازی تنها نه خالصه، طور به ها.

دهند. م ل ش نیز را ما اجتماع و فرهنگ های ارزش کل طور به ه بل
ویی پاسخ برای AI جدید های حل راه آنها، پیچیدگ و کمیت رشد ها، بازی بیشتر محبوبیت با
با مصنوع هوش که است جایی این است. نیاز مورد مداوم طور به فناوری جدید های چالش به
ن بازی تجربه بهبود برای پیشرفته آوری فن از پشتیبان به تمایل و قوی صنعت پشتوانه با ای حوزه
روزانه دسترس امتیاز مصنوع هوش برای کم بسیار های حوزه ، این بر عالوه شود. م مواجه

دهند. م ارائه آنها (محبوب) عموم کاربردهای از را جدید های داده و محتوا به
ایجاد است. نیاز مورد ها بازی برای بیشتری محتوای ، کنند بازی (بیشتر) بیشتری افراد هرچه
و ها ماشین به که اند شده ساخته سازوکارهایی ، سالها گذشت با اما ، دارد نیاز تالش به محتوا
به ها بازی کنند. ایجاد و طراح ها بازی در را محتوا از مختلف انواع دهد م ان ام نان بازی
در هم که طلبند م را مطالبی که اند یافته توسعه پرمحتوا افزاری نرم های برنامه عنوان به تدریج
تجربه برای فرسا طاقت تقاضای باشد. برخوردار کاف تازگ از هم و داشته مستقیم استفاده بازی
محاسبات و انسان خالقیت مرزهای دائماً کاربران عظیم جامعه طرف از بازی بدیع و جدید های
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دهد. م سوق مصنوع هوش طبیع طور به و جدید های زمینه سمت به را
ن بازی رفتار و بازی از ها داده گسترده تولید ها، بازی محبوبیت تأثیرات مهمترین از ر دی ی
دسترس بازی متری تله دقیق خدمات به سازی بازی های شرکت ، ۲۰۰۰ دهه اواخر از است.

ال اش برای بازی پیشرفت یا مجدد تعامل و ریزش بازی، خریدهای دهد م ان ام آنها به که دارند
در شده مواجه وریتم ال چالشهای کنند. کنترل و ردیابی را نان بازی تجربه یا بازی از زدایی
شامل که کنند، م پیروی کالن کاوی داده تحقیقات و کالن های داده کل چالشهای از اینجا
های داده از اطالعات استخراج ها، فراداده تولید ها، داده به دستیابی هنگام در ها داده کردن فیلتر
... و مشابه، غیر داده های مجموعه میان در ها داده خودکار تحلیل و تجزیه ، گمشده و اشتباه
بازی تحلیل و تجزیه برای ار آش طور به داده های مجموعه این از برخ امروزه خوشبختانه است.

هستند. دسترس در بازی کاوی داده تحقیقات و

دارد وجود هایی چالش مصنوع هوش های حوزه همه برای ۴ .۲ .۱
استفاده با توان م را این کشند. م چالش به را مصنوع هوش اصل های زمینه تمام ها بازی
در مناطق آن برای موجود های چالش مورد در بحث و AI از شده پذیرفته های زمینه از تعدادی از
م روبرو بزرگ های چالش با ها بازی در مبتدیان، برای نال، سی پردازش کرد. مشاهده ها، بازی

درون رویدادهای در – مختلف های تفکی در تنها نه نان بازی های داده مثال، عنوان به شود.
تعامل روش چندین از ه بل دارد، وجود − ن بازی فیزیولوژی مقابل در سر حالت مقابل در بازی
م استخراج ن بازی برای را عاطف و شناخت پیچیده وهای ال که شود م ایجاد محیط در سریع

های شخصیت و مجسم گفتگوی عوامل ساختن در حالته چند همجوش و حالته چند تعامل کند.
ها بازی در نال سی پردازش کار پیچیدگ این، بر عالوه هستند. ل مش و سخت مسائل از مجازی
افزایش است، بازی با گام سریع و غن تعامل از ناش که ها نال سی ⁃زمان ان م ماهیت دلیل به

یابد. م
را روشن شواهد حاضر حال در ها بازی و مصنوع هوش دستاوردهای بین تاریخ ارتباط
شوند. م کشیده چالش به ها بازی توسط متداول صورت به فوق مناطق تمام که دهد م نشان
با هایی محیط سنت طور به ها بازی ، رسد م پیمایش و ریزی برنامه به نوبت وقت ، سرانجام
هایی بازی که حال در دهند. م ارائه شده آزمایش های وریتم ال برای را فزاینده و باال پیچیدگ
مشخص ریزی برنامه های وریتم ال برای را اصل عطف نقاط واض طور به StarCraft مانند
چندین با گرایانه واق و شده سازی شبیه بازی های محیط طریق از یابی مسیر و ناوبری ، کنند م
برنامه برای دامنه ی عنوان به ها بازی ر دی مزیت ی اند. رسیده خاص بلوغ درجه به عامل
در تر ارزان و تر راحت حال عین در اما بینانه واق اه آزمایش ی آنها که است این رفتاری ریزی
، بازی طریق از A∗ انواع پیشرفت و گسترده آزمایش از فراتر دهند. م ارائه رباتی با مقایسه
در [۳] کارلو مونت درخت جستجوی وریتم ال مانند درخت جستجوی موثر بسیار و محبوب انواع

است. شده اختراع بازی از ناش الت مش به پاس
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مصنوع هوش بلندمدت اهداف تحقق بهترین ها بازی ۵ .۲ .۱
AI مدت بلند نهایی هدف که است این است روبرو آن با AI زیادی مدت که سواالت از ی
تالش است، یافته اختصاص موضوع این به زیادی کتابهای و مباحث که حال در چیست؟
خالقیت ، عاطف تعامل و اجتماع هوش های زمینه سوال، این به پرداختن برای نویسندگان مشترک
دهد. م نشان مصنوع هوش مدت بلند اهداف مهمترین عنوان به را عموم هوش و ( (محاسبات
به ها بازی و کنند م کم بهتر مصنوع هوش های سیستم به مجموع در الذکر فوق حوزه سه
مرزی تحقیقات های زمینه مدت بلند هدف سه این بخشند. م تحقق را هدف سه این وجه بهترین

کند. م تعریف بازی مصنوع هوش برای را
شناخت علوم کامپیوتر، علوم های رشته بین در تحصیل ای رشته چند زمینه عاطف محاسبات

مدل تشخیص، استخراج، به قادر که را هوشمندی افزار نرم توسعه و طراح که است روانشناس و
عاطف محاسبات از نهایی هدف کند. م بررس است، اجتماع هوش و احساسات بیان و سازی

احساسات موفقیت با است قادر که کند م تعریف را سیستم است، عاطف حلقه اصطالح به تحقق
هوش اجتماع و عاطف جنبه دو هر ، طبیع طور به دهد. پاس و شناسایی استخراج، را خود کاربر

بخشد. م تحقق را عاطف حلقه که است مرتبط سیستم برای
بازیها دهند. ارائه عاطف تعامل و عاطف حلقه از معناداری بسیار درک توانند م ها بازی
شوند) استفاده تحصیل یا آموزش صرف، رضایت برای (چه هستند کننده سرگرم هم تعریف طبق
ارائه برای ها بازی این، بر عالوه شود. م انجام خیال دنیاهای در که تعامل فعالیتهای هم و
های دوره مایلند نان بازی و اند شده طراح نان بازی بازخورد تأثیر تحت احساس های تجربه

ی منظور، این برای کنند. تجربه درگیری تجربه برای را ترسناک و مضطرب کننده، ناامید بازی
در کل طور به − کامپیوتر و انسان تعامل از ری دی ل ش هر از بیش − بازی شرایط در کاربر

است. خود احساس وضعیت تأثیرات و تعامل در عاطفه بر مبتن تغییرات معرض
که دهد م قرار بررس مورد نتایج مستقل تولید برای را افزار نرم پتانسیل محاسبات خالقیت
ای رایانه های بازی رسند. م نظر به خالق که شود تلق وریتم ال یا خالقانه فرایندهای تواند م
نظر در محاسبات خالقیت برای (killer application) قاتل کاربرد حوزه عنوان به توان م را
به آنهاست. وجه چند ماهیت مهمتر همه از نیست. آنها فرد به منحصر ویژگیهای تنها این گرفت.
صدا، طراح تصویری، هنر − است متنوع بسیار و متعدد خالقانه های دامنه تلفیق این خاص، طور
− محیط سازی زیبا و شناس زیبایی مجازی، فیلمبرداری روایت، تعامل، طراح ، گرافی طراح
خالقیت مطالعه برای آل ایده عرصه به ها بازی شود م باعث که واحد افزاری نرم برنامه ی در
که ( وجه (یا هنری ل ش هر که است مهم نکته این به توجه همچنین شوند. تبدیل محاسبات
در آنها تلفیق دارد. همراه به خود کاربران برای را مختلف تجربیات کند، م مالقات ها بازی در
خالقیت برای اضاف چالش ی متنوع و زیاد بسیار مخاطبان دادن قرار هدف با نهایی افزار نرم
[۸] ای رایانه های بازی برای و داخل در محاسبات خالقیت مطالعه ، نتیجه در است. محاسبات

کند. م پیشرفت ها بازی حوزه در هم و مصنوع هوش زمینه در هم
بازی دامنه در را ها ماشین هوش کل ظرفیت ری دی حوزه هر از بیش مصنوع هوش همچنین
در شده کنترل مسائل منظور: آن برای ها بازی آل ایده های ویژگ لطف به است کرده بررس ها
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خوب انجام برای مصنوع هوش ظرفیت خاص، طور به .[۶] سخت محاسبات و جالب حال عین
زیادی های پیشرفت اخیر های سال در − عموم های بازی مثال، عنوان به − نشده دیده های بازی

است. داشته

ها بازی برای مصنوع هوش چرا ۳ .۱
مفید بهتر های بازی طراح برای دالیل به ها بازی در مصنوع هوش از مختلف های استفاده
تولید بازی، انجام برای مصنوع هوش به دادن اجازه از حاصل مزایای بر ما بخش این در است.

کنیم. م تمرکز ن بازی رفتار و تجربه تحلیل و تجزیه و محتوا

بخشد م بهبود و کند م بازی را شما بازی مصنوع هوش ۱ .۳ .۱

از معموال بازی صنعت یابد. بهبود طریق چند از ها بازی انجام با فقط تواند م مصنوع هوش
کند، م تمجید و تعریف − حریف یا ن بازی غیر AI ویژه به − خود های بازی مصنوع هوش
و کند م کم بازی بهتر بررس به افزاید، م بازی تجاری ارزش به بازی مصنوع هوش وقت
رفتار درخت ی بر مبتن زیربنایی مصنوع هوش آیا که این بخشد. م بهبود را ن بازی تجربه
کننده کنترل ماشین ی در ر دی گزینه ی یا سود بر مبتن مصنوع هوش ی است، ساده
اهمیت از کند تأمین را الذکر فوق اهداف که زمان تا محدود ارتباط نظر از پیشرفته آموخته واکنش
تواند م اغلب NPⅭ وظیفه ی برای موثر و متعارف غیر حل راه ی است. برخوردار محدودی
آن از بعد و تولید حین در را درآمد کسب و بازاریابی مدیریت، های استراتژی که باشد مهم عامل

دهد. م ل ش
بازی(یا باورپذیری و خوب بازی دهد: م انجام را ها بازی اصل هدف دو با مصنوع هوش
ن بازی غیر شخصیت یا ن بازی شخصیت تواند م مصنوع هوش عالوه به جالب). یا انسان شبیه
بهینه روی کند، م بازی را ن بازی شخصیت خوبی به که مصنوع هوش کند. کنترل را بازی
بازی اهداف فقط ن بازی که است ای درجه عنوان به رد عمل − است متمرکز بازی رد عمل سازی
کلیت ارزیابی برای و بازی اتوماتی تست برای تواند م مصنوع هوش چنین کند. م برآورده را

ی عنوان به که مصنوع هوش عوض در باشد. برخوردار ای العاده فوق اهمیت از بازی طراح
های انیزم م و مسئله پویایی تنظیم قابلیت تواند م کند، م بازی خوبی به ن بازی غیر شخصیت
م افزایش و سازی شخص را ن بازی تجربه خود نوبه به که کند فراهم را بازی خودکار تعادل

به شبیه یا باورپذیرانه که باشد ن بازی های شخصیت کنترل روی بر مصنوع هوش تمرکز اگر دهد
ن بازی تجربه زدایی ال اش برای ای وسیله عنوان به تواند م مصنوع هوش کنند م بازی انسان
با غن تعامل دارای که ای بازی سرانجام، . باشد طراح اهداف برای گرایانه واق بازی نمایش یا
رفتارهای که کند م بیان را هایی NPⅭ که ببرد بهره مصنوع هوش از تواند م تنها است NPⅭ

کشد. م تصویر به را باورپذیری و مانند انسان
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بهتر محتوای بیشتر، محتوای ۲ .۳ .۱
ویژه به و مصنوع هوش به بازی دهندگان توسعه و طراحان شدن مند عالقه برای مختلف دالیل
معموال توان م را محتوا است. حافظه مصرف دلیل، ترین تاریخ و اولین دارد. وجود محتوا تولید
باعث است ن مم محتوا تولید بعالوه، کرد. فشرده نیاز زمان تا نیافته” ”گسترش داشتن نگه با
ژانرهای بازیها، از جدیدی کامال انواع ظهور اجازه و شود انسان خالقیت بیشتر تقویت یا ایجاد
محتوای بتوان اگر این، بر عالوه .[۸] بدهد را هنری بیان و کاوش جدید کامال فضاهای یا بازی
پایان بی واقعاً های بازی ایجاد است ن مم کرد، تولید کاف کمیت و کیفیت تنوع، با را جدیدی
همراه بازی های جنبه با محتوا تولید که هنگام سرانجام، باشد. پذیر ان ام نهایی بازی ارزش با
کند. ظهور محتوا اصالح طریق از انطباق و شخص بازی که باشیم داشته انتظار توانیم م باشد،
به بیشتر است ن مم که عموم بازی مانند − بازی مصنوع هوش های زمینه سایر برخالف
.[۸] است تجاری ضرورت ی محتوا تولید − شود گرفته نظر در اه دانش فعالیت ی عنوان
بازی از پشتیبان در طوالن سابقه محتوا تولید های سیستم محتوا، تولید به اه دانش عالقه از قبل
داشتند. بازی بین پیش قابل غیر حال عین در و جذاب تجارب ایجاد برای تجاری استاندارد های
برای توانند م برند م بهره ای پیچیده محتوای تولید های سیستم از که هایی بازی ، طبیع طور به

کنند. ستایش خود های فناوری

رفتاری های داده تحلیل و تجزیه و ن بازی تجربه ۳ .۳ .۱
و تقویت را ها بازی طراح روند تواند م ن بازی تجربه درک برای مصنوع هوش از استفاده
ای تجربه وهای ال که را بازی پویایی و انی م از ای مجموعه معموال بازی طراحان دهد. ارتقا
ن بازی های حالت کنند. م آزمایش و کنند م کشف گیرند، کار به را ن بازی خواهند م که را
را ن بازی تجربه طراح از مهم های جنبه چالش و انتظار ناامیدی، استرس، و ترس تعامل، مانند
بازی طراح مقدس جام نتیجه، در دارد. بستگ بازی اهداف و روایت ژانر، به که کند م تعریف
ه بل باشد آن با متناسب و یافته بهبود ن بازی هر برای تواند م − است ن بازی تجربه همان که −
طراح از مستقیم نتیجه ی عنوان به بعالوه، شود. تقویت تر، غن تجربه بر مبتن تعامل طریق از

یابد. م بهبود و تقویت بازی توسعه فرایند کل سریعتر، و بهتر

خالصه ۴ .۱
ها بازی طریق از AI های وریتم ال دارد. ها بازی با خوب و دیرینه ای رابطه مصنوع هوش
نقش توسط عمدتا خود، نوبه به آنها، توسعه و طراح ها، بازی اند. شده اختراع حت یا پیشرفته
و ها روش بعدی، فصل در اند. شده مند بهره است، داشته عهده بر ها بازی در AI که زیادی های

کنیم. م بیان را بازی مصنوع هوش زمینه در استفاده مورد اصل های وریتم ال
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۲ فصل

مصنوع هوش های روش

م استفاده بازیها در معموال که دهد م ارائه را مصنوع هوش اساس روشهای از تعدادی فصل این
نویسندگ کنیم: م تقسیم دسته شش به را مصنوع هوش به مربوط بخشهای فصل، این در شود.

یادگیری و تقویت یادگیری نظارت، تحت یادگیری ، تکامل محاسبات ، درخت جستجوی موقت،
نظارت[۱]. بدون

موقت رفتارهای نگارش ۱ .۲

بازی توسعه برای را مصنوع هوش های روش کالس ترین محبوب مسلماً و اولین ما بخش، این در
روشهای سود، بر مبتن مصنوع هوش و رفتار درختان محدود، حالت ماشینهای کنیم. م بحث
حاکم بازیها در ن بازی غیر شخصیتهای کنترل بر سنت طور به که هستند موقت رفتارهای نگارش
بازی توسعه صحنه در AI بازی اصطالح امروزه که است مشهود واقعیت این با آنها غلبه هستند.

است. ها روش این از استفاده با مترادف

محدود حالت ماشینهای ۱ .۱ .۲
هوش روش − مراتبی سلسله های FSⅯ مانند FSⅯ انواع و − (FSM) محدود حالت ماشین
های شخصیت گیری تصمیم و کنترل روندهای بر ۲۰۰۰ دهه اواسط تا که است بازی مصنوع
صورت به و دارند تعلق خبره دانش های سیستم حوزه به FSⅯ بود. حاکم ها بازی در ن بازی غیر
رویدادها، نمادها، اشیا، از ای مجموعه از خالصه نمایش FSⅯ نمودار شوند. م داده نشان گراف
نمودار خاص، طور به دارد. (نمایش) طراح به نیاز که است پیوسته هم به خصوصیات یا ها کنش
ها) (انتقال ها لبه و دهد م نشان را ریاض های انتزاع برخ که است ها) (حالت ها گره شامل
حالت ی در فقط همزمان تواند م FSⅯ است. ها گره بین شرط رابطه ی دهنده نشان که
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کند. تغییر ری دی حالت به تواند م فعل وضعیت مربوطه، گذار در شرط تحقق صورت در باشد.
شود: م تعریف اصل جزء سه توسط FSⅯ خالصه، طور به

مثال، عنوان به − کنند م ذخیره را وظیفه ی به مربوط اطالعات که حاالت از تعدادی ●
هستید. کاوش حالت در حاضر حال در شما

شود م توصیف شرایط با و است وضعیت تغییر دهنده نشان که حالتها بین انتقال تعدادی ●
بروید. هشدار حالت به شنیدید، شلی صدای اگر مثال، عنوان به − شود انجام باید که

حالت در که حال در مثال، عنوان به − شود دنبال حالت هر در باید که اقدامات مجموعه ●
باشید. مخالفان دنبال به و کنید حرکت تصادف طور به هستید کاوش

که اند کرده ثابت آنها بعالوه است. ساده العاده فوق ها FSⅯ زدایی ال اش و تجسم اجرا، ، طراح
در آنها طراح وجود، این با کنند. م کار خوبی به ها بازی با مشترکشان زندگ سالهای طول در
موجود وظایف از برخ به محاسبات نظر از رو، این از و باشد پیچیده بسیار تواند م وسیع مقیاس
روش همه (و ها FSⅯ در ر دی حیات محدودیت ی شود. م محدود بازی مصنوع هوش در
طراح هدفمند طور به اینکه ر (م نیستند پویا و پذیر انعطاف که است این موقت) نگارش های

تکامل و سازگاری برای محدودی فضای ال، اش رف و آزمایش ، طراح اتمام از پس باشند). شده
م تصویر به را ها بازی در بین پیش قابل بسیار رفتارهای نهایت در FSⅯ نتیجه، در دارد. وجود
نقص چنین بر احتماالت، یا مبهم قوانین عنوان به انتقاالت ارائه با توانیم م حدودی تا کشد.

كنیم. غلبه

رفتار درختان ۲ .۱ .۲
بین انتقال FSⅯ، مشابه طور به که، است خبره دانش سیستم ی ، (BT) رفتار درخت ی
مدوالر FSⅯ با مقایسه در BT قدرت کند. م سازی مدل را رفتارها) (یا وظایف از ای مجموعه
به را ساده کارهای از ل متش پیچیده رفتارهای تواند م شود، طراح خوب اگر است: آن بودن
است این در مراتبی) سلسله های FSⅯ حت (یا FSⅯ و BT بین اصل تفاوت باشد. داشته همراه
BT محدود، حالت های ماشین همانند اند. شده یل تش ها حالت به نسبت رفتارها از بیشتر آنها که
بازی در آمیز موفقیت کاربرد از پس که شوند، م زدایی ال اش و آزمایش ، طراح راحت به ها
Bioshock (2K Games, و Halo 2 (Microsoft Game Studios, 2004) مانند هایی

کند. م مسلط بازی توسعه صحنه در را آنها ، 2007)

پیدا ادامه توال باشد، آمیز موفقیت فرزند رفتار اگر بینید): ل ش در را آبی (مستطیل توال ●
غیر در شود. م موفق والدین گره شود موفق فرزند رفتارهای همه اگر نهایت در و کند م

افتد. م کار از توال صورت این

دارد: وجود ر انتخاب گره اصل نوع دو ببینید): ل ش در را قرمز گرد (مستطیل ر انتخاب ●
م استفاده احتمال ر انتخاب ی از که هنگام اولویت. های کننده انتخاب و احتماالت
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انتخاب BT طراح توسط شده تعیین فرزند والد⁃ احتماالت اساس بر فرزند رفتارهای شود،
فرزند رفتارهای اولویت، های کننده انتخاب از استفاده صورت در ر دی طرف از شوند. م
ر انتخاب نوع از فارغ شوند. م امتحان ری دی از پس ی و شده مرتب لیست ی در
فرزند رفتار اگر شود. م موفق کننده انتخاب شود، موفق فرزند رفتار اگر شده، استفاده
یا شود م انتخاب دار) اولویت رهای انتخاب (در ترتیب به بعدی فرزند بخورد، ست ش

خورد. م ست ش احتمال) رهای انتخاب (در کننده انتخاب

افزایش و پیچیدگ باعث دکوراتور گره کنید): نگاه ل ش بنفش ضلع شش (به دکوراتور ●
فرزند رفتار که است دفعات تعداد شامل دکوراتور مثالهای شود. م تنها فرزند رفتار ظرفیت

است. شده داده اختصاص فرزند رفتار به کار انجام برای که زمان یا شود م انجام

رفتار درخت نمونه ی :۱ .۲ ل ش

هنوز حال این با است. تر آسان آنها آزمایش و هستند تر پذیر انعطاف ها BT ،FSM با مقایسه در
دانش نمایندگان اینکه به توجه با آنها پویایی خاص، طور به برند. م رن مشابه االت اش از هم
بودن بین پیش غیرقابل به است ن مم احتمال انتخاب های گره است. کم نسبتاً هستند، ساکن

اند. داده نوید قبال درختانشان ساختارهای سازگاری های روش و بیفزایند آنها

سود بر مبتن مصنوع هوش ۳ .۱ .۲
عدم است، شده اشاره صنعت های بازی مصنوع هوش دهنده توسعه چندین توسط که همانطور
دارد. ضرر باال کیفیت با مصنوع هوش توسعه برای بازی درون وظایف و ها بازی در رفتار تعدیل
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ها FSⅯ بودن مدوالر های محدودیت که موقت رفتارهای نوشتن برای محبوب بسیار روش ی
های سیستم طراح برای تواند م که است سود بر مبتن AI رد روی برد، م بین از را ها BT و

ی بازی از مواردی به رد، روی این دنبال به شود. استفاده ها بازی در گیری تصمیم و کنترل
به کند. م تعیین خاص نمونه اهمیت برای را مقداری که شود م داده اختصاص خاص سود تابع
زمینه این در عامل ی سالمت اهمیت یا خاص فاصله ی در دشمن حضور اهمیت مثال، عنوان
دارد، که هایی گزینه تمام و عامل ی برای موجود سود توابع تمام مجموعه به توجه با خاص.
باید لحظه این در که است ای گزینه مهمترین که گیرد م تصمیم سود بر مبتن مصنوع هوش
طراح بر مبتن و شده ریزی پایه اقتصاد سودمندی تئوری در سود بر مبتن رد روی کند. بررس

است. مبهم مجموعه یك در عضویت توابع طراح مشابه رد روی این است. سود تابع
دشمن) سالمت ، مثال عنوان (به مشاهده قابل عین های داده از را چیز همه تواند م سود ی
مربوط مختلف سودهای کند. گیری اندازه تهدید و خو و خلق احساسات، مانند ذهن مفاهیم تا
عامل و کرد جم غیرخط یا خط های فرمول در توان م را احتمال تصمیمات یا اقدامات به
فریم n هر در توان م را سود مقادیر کرد. راهنمایی شده جم سود اساس بر گیری تصمیم به را
کنند، م بررس را تصمیم ی همزمان ها BT و ها FSⅯ که حال در بنابراین کرد. بررس بازی
آنها برای سود ی کنند، م بررس را موجود های گزینه همه سود بر مبتن AI های معماری

کنند. م انتخاب را سود) (باالترین ترین مناسب گزینه و دهند م اختصاص
نوشتاری های تکنی سایر با مقایسه در خاص مزایای دارای سود بر مبتن مصنوع هوش
مالحظات) (یا مختلف عوامل به بازی عامل تصمیم زیرا است مدوالر حالت این است. موقت
توسعه قابل نیز سود بر مبتن مصنوع هوش باشد. پویا تواند م عوامل از لیست این دارد. بستگ
بنویسیم. توانیم م راحت به را مالحظات جدید انواع صالحدید صورت در و راحت به ما زیرا است
تصمیم به تصمیم ی از را سود اجزای توان م زیرا است مجدد استفاده قابل روش این سرانجام،
سود بر مبتن مصنوع هوش مزایا، این نتیجه در کرد. منتقل ر دی بازی ی به بازی ی از و ر دی
ای گسترده کاربرد سود بر مبتن مصنوع هوش شود. م جذاب بازی صنعت صحنه در تدریج به
Kohan 2: Kings of War (Take بازی در جمله از و است کرده مشاهده بازی ژانرهای در را
Iron Man(Sega, بازی در Two Interactive and Global Star Software, 2004)
Red Dead Redemption (Rockstar Games, 2010) بازی در رئیس، کنترل برای 2008)
Killzone 2 (Sony Computer Entertainment, بازی در و ، گفتگو و سالح انتخاب برای
پویا. تاکتی گیری تصمیم برای FEAR (Sierra Entertainment2005) بازی در و 2009)

درخت جستجوی ۲ .۲

مسئله هر تقریباً است. جستجو فقط اغلب، مصنوع هوش واق در که است شده ادعا زیادی حد تا
برخ (طبق بهترین یافتن با که شود، مطرح جستجو مسئله ی عنوان به تواند م مصنوع هوش
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های وریتم ال بنابراین کرد. حل را آن توان م غیره و رد عمل مدل، مسیر، برنامه، گیری) اندازه
با درس کتابهای از بسیاری که جایی تا شوند، م دیده مصنوع هوش هسته در اغلب جستجو

شوند. م شروع جستجو های وریتم ال رفتار
شناخته درخت جستجوی های وریتم ال صورت به توانند م زیر در شده ارائه های وریتم ال
نمایانگر گره ریشه که جایی در جستجو درخت ی ساخت عنوان به را آنها توان م زیرا شوند
عامل که است اعمال نمایانگر درخت این های لبه کرد. مشاهده است، جستجو شروع وضعیت
از هستند. حاالت دهنده نشان ها گره و دهد م انجام ر دی حالت به حالت ی از رسیدن برای
انجام مشخص حالت ی در تواند م که دارد وجود مختلف عمل چندین معمول طور به که آنجا
کاوش ها شاخه کدام اینکه در عمدتاً درخت جستجوی های وریتم ال شود. م شاخه درخت شود،

هستند. متفاوت ترتیب چه به و شوند م

ناآگاهانه جستجوی ۱ .۲ .۲
در بیشتری اطالعات گونه هیچ بدون که هستند هایی وریتم ال گاهانه، ناآ جستجوی های وریتم ال
معموال عموم گاهانه ناآ جستجوی های وریتم ال کنند. م جستجو را حالت فضای هدف، مورد
مشاهده نیز AI عنوان به گاه حت و شوند م دیده کامپیوتر علوم بنیادی های وریتم ال عنوان به

شوند. نم
است ن مم که آنجا تا را شاخه هر که است جستجو وریتم ال ی Depth-first search
خود، اصل حلقه از تکرار بار هر در کند. م بررس ری دی شاخه آزمایش و نشین عقب از قبل
بعدی تکرار در حاصله گره جستجوی به سپس و کند م انتخاب را ای شاخه اول عمق جستجوی
− ندارد وجود آن از بیشتر پیشرفت ان ام که ای گره − ترمینال گره ی به رسیدن با پردازد. م
که کند پیدا را ی که زمان تا برد م باالتر را شده بازدید های گره لیست اول عمق جستجوی
جستجوی شود، م استفاده بازی ی انجام برای که هنگام کند. پیدا را ای نشده کاوش اقدامات
دنبال به سپس و کند م بررس بازی باختن یا شدن برنده زمان تا را حرکت ی نتایج اول عمق

است. نهایی های حالت نزدی در متفاوت حرکت ی انجام عواقب
عواقب تمام در کاوش جای به است. اول عمق جستجوی برعکس Breadth-first search
این انجام از حاصل های گره از ی هر در کاوش از قبل اول گسترده جستجوی عمل، ی
از قبل اول عمق در ها گره همه بنابراین، کند. م بررس گره ی از را اقدامات همه اقدامات،

شوند. م کاوش غیره و سه عمق در ها گره همه سپس دو، عمق در ها گره همه
گاه ناآ جستجوی های وریتم ال و دارد وجود ها وریتم ال این از بسیاری ترکیبات و تغییرات
موثر طور به که گاهانه ناآ جستجوی های وریتم ال مشاهده ندرت به هستند. توسعه حال در جدید
وجود تکراری عرض جستجوی مانند استثنایی موارد اما ، دارد وجود شوند م استفاده ها بازی در
عرض جستجوی از استفاده و عموم ویدیویی های بازی انجام در انگیزی فت ش طور به که دارد
بسیار [۹] Sentient Sketchbook در استراتژی بازی های نقشه های جنبه ارزیابی برای اول
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ساده جستجوی وریتم ال با پیشرفته های وریتم ال رد عمل مقایسه ، همچنین کند. م عمل خوب
است. کننده روشن غالباً اطالع، بدون و

بهترین⁃اول جستجوی ۲ .۲ .۲
وضعیت مورد در دانش مقداری با جستجو درخت در ها گره گسترش اول، بهترین جستجوی در

نزدی هدف حالت به معیارها برخ براساس که ای گره ، کل طور به شود. م داده اطالع هدف
(تلفظ است A∗ اول بهترین جستجوی وریتم ال ترین شده شناخته یابد. م گسترش ابتدا است، تر
کشف گره ی کنار در که دارد، م نگه را ”باز” های گره از لیست A∗ وریتم ال ستاره). A
انجام هدف با آن فاصله از برآوردی باز، گره هر برای اند. نشده کشف آنها خود اما دارند قرار شده
که جایی شوند، م انتخاب هزینه کمترین مبنای اساس بر کاوش برای جدید های گره شود. م

است. هدف تا فاصله برآورد عالوه به مبدا گره از فاصله هزینه
وریتم ال این انواع از دانست. بعدی سه یا دو فضای در ناوبری توان م راحت به را A∗

به اساساً ”AI” ، ها بازی از بسیاری در شود. م استفاده ها بازی در مسیر یافتن برای معموال
شده ریپت اس نقاط از عبور برای A∗ مسیر کردن پیدا از استفاده با ن بازی غیر های شخصیت
در زیادی تغییرات فریبنده، و بزرگ فضاهای با آمدن کنار منظور به شود. م مربوط شده) (نوشته
در اکتشاف جستجوی ، A∗ مراتبی سلسله های نسخه جمله از است، شده ارائه اساس وریتم ال این
مسیر یافتن های وریتم ال نواخت، ی هزینه با های ه شب برای پرش نقطه جستجوی ، واقع زمان
جمعیت انیمیشن ان ام که [۱۰] پویا های بازی دنیای برای ریزی برنامه های وریتم ال ، بعدی سه
کنند. م فراهم را ناوبری های مش در مسیر یابی جهت ردهای روی و برخورد بدون مسیرهای در
یابی مسیر معماری و ه شب بر مبتن یابی مسیر مورد در استورتوانت ناتان و رابین استیو کارهای
Dragon Age: مانند هایی بازی در ه شب بر مبتن یابی مسیر هستند. توجه قابل های نمونه
و StarCraft (Blizzard Entertainment 1998) ،Origins (Electronic Arts 2009)
شده گرفه ار ب WarCraft III: Reign of Chaos (Blizzard Entertainment 2002)

است.
کرد، استفاده بازی های حالت فضای در جستجو برای توان م همچنین A∗ از حال، این با
جستجوی توان م ترتیب این به نیست. فیزی های ان م در جستجو سادگ به که حال در
نظر در در تفاوت این برد. کار به ناوبری، از استفاده جای به ریزی برنامه برای را اول بهترین
ریزی برنامه واحد). عامل ی وضعیت تغییر فقط نه (و است جهان یافته تغییر وضعیت گرفتن
2009 Mario AI برنده توسط که همانطور باشد، موثر انگیزی فت ش طرز به تواند م A∗ با
Super با که دهند م ارائه را نمایندگان رقبا که جایی − شود م داده نشان Competition
در تالش که ساده A∗ ریز برنامه ی اساس بر − کنند م بازی Mario Bros (Nintendo)

کند. م آسان زمان هر در را صفحه راست سمت انتهای به رسیدن
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Ⅿiniⅿax س م مین ۳ .۲ .۲
یافتن برای گاهانه آ یا گاهانه ناآ ساده جستجوی های وریتم ال از توان م نفره، تک های بازی برای
ری دی ن بازی نفره، دو خصمانه های بازی برای حال، این با کرد. استفاده بازی بهینه حالت به راه
رد عمل به زیادی بستگ ن بازی هر ردهای عمل و باشد برنده کند م سع نیز او که دارد وجود
دو اقدامات شامل که داریم نیاز خصمانه جستجوی به هایی بازی چنین برای دارد. ر دی ن بازی
این از دارد. نام Minimax خصمانه جستجوی اصل وریتم ال است. بیشتر) (یا خصمانه ن بازی
Ⅽhess و Ⅽheⅽkers مانند کامل اطالعات با نفره دو کالسی بازیهای اجرای برای وریتم ال

شطرن بازی برنامه ی ساخت برای خاص طور به واق در و است شده استفاده آمیز موفقیت بسیار
. است شده ابداع

دهد. م نشان را Ⅿiniⅿax وریتم ال که انتزاع بازی درخت ی :۲ .۲ ل ش

در سیاه و سفید ن بازی مانند − ۲ ن بازی و ۱ ن بازی بین Ⅿiniⅿax وریتم ال اصل حلقه
ن مم حرکات تمام ن، بازی هر برای است. متناوب ⅿax و ⅿin ن بازی عنوان به − شطرن
ر دی ن بازی احتمال حرکات تمام آمده، دست به های حالت از ی هر برای شود. م بررس
احتمال ترکیبات تمام که زمان تا یابد م ادامه ترتیب همین به و گیرد م قرار بررس مورد نیز

باخت برد، با ، مثال عنوان (به گیرند قرار بررس مورد رسد، م پایان به بازی که جایی تا حرکات
بازی نتیجه است. برگها تا ریشه گره از کامل درخت درخت، تولید فرآیند این نتیجه ( تساوی یا
که زند م تخمین سود تابع دهد. م اطالع شود، م اعمال برگ های گره روی بر که را سود تابع
ط را جستجو درخت وریتم ال سپس، است. مناسب ن بازی ی برای چقدر فعل بازی تنظیمات

در شاخه، های گره طریق از برگها از پشتیبان مقادیر گرفتن با ن بازی هر که کند تعیین تا کند م
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در سع ن بازی هر که است این بر فرض کار این با دهد. م انجام اقدام چه مشخص حالت هر
برساند، حداکثر به را خود نمره شود م سع ⅿax، ن بازی نظر نقطه از بنابراین، دارد. بهینه بازی
Ⅿiniⅿax نام ، رو این از برساند. حداقل به را حداکثر امتیاز کند م سع ⅿin که حال در

است.
کند م محاسبه را خود فرزند مقادیر حداکثر درخت از حداکثر گره ی ، ر دی عبارت به
بهینه استراتژی سپس کند. م محاسبه را آن فرزند ارزش حداقل حداقل، گره ی که حال در
م حداقل که حرکات همه برای حداکثر حداقل، نوبت در اگر آید م بدست حداکثر برای برنده

برد ی که است زمان حداقل به مربوط مطلوب استراتژی آید. بدست برنده ی باشد، برنده تواند
به حداکثر، برای برنده استراتژی ی آوردن دست به برای باشد. ن مم حرکت حداکثر از مستقل
باالترین با فرزند های گره به منجر که را حرکتهایی و کنیم م شروع درخت ریشه از ما مثال، عنوان
آنها جای به مقدار کمترین با فرزند های گره حداقل نوبت (در کنیم م انتخاب شوند، م مقدار

شوند). م انتخاب
غیرقابل جالب پیچیدگ با بازی هر برای احتمال خالفهای و حرکات همه در کاوش مطمئناً
طور به شود م سازی شبیه که حرکات تعداد یا بازی عمق با جستجو درخت اندازه زیرا ، است اجرا
9! = 362 بازی درخت اندازه دارای tic-tac-toe مشخص، طور به یابد. م افزایش تصاعدی
تقریباً شطرن بازی درخت حال، این با دارد. وجود آن از عبور ان ام که است حالت ۸۸۰ ،
برنامه همه تقریباً بنابراین، است. ن غیرمم مدرن های رایانه با آن جستجوی که دارد گره 10154

تابع ی از و کنند م قط مشخص عمق ی در را جستجو Ⅿiniⅿax وریتم ال واقع های
مثال، عنوان به کنند. م استفاده عمق آن در بازی حالت هر مطلوبیت ارزیابی برای حالت ارزیابی
جم تخته روی سفید های مهره تعداد فقط که است این ساده حالت ارزیابی تابع ی شطرن در

است. بهتر سفید ن بازی وضعیت باشد، بیشتر عدد این هرچه شود. کم سیاه قطعات تعداد و شود
شود). م استفاده معموال تری پیچیده بسیار پیچیده ارزیابی توابع از (البته،

کارلو مونت جستجوی درخت ۴ .۲ .۲
خاص، طور به کرد. نخواهد بازی خوبی به را آنها Ⅿiniⅿax که دارد وجود زیادی های بازی
دارد) وجود زمان هر انجام برای زیادی بالقوه اقدامات که (جایی باال انشعاب ضریب با هایی بازی

ی کنند. م جستجو را عمق کم بسیار درخت ی فقط Ⅿiniⅿax که شوند م این به منجر
کنند، م ایجاد Ⅿiniⅿax کارهای در کلیدهایی رر م طور به که هایی بازی های جنبه از ر دی
اطالعات بازی ی Go رومیزی بازی است. دشوار وضعیت ارزیابی خوب رد عمل ی ساختن

تقریبا انشعاب عامل ی دارای Go است. پدیده دو هر از خوبی نمونه که است کامل و قطع
بازی موقعیت ماهیت دارد. انتخاب برای اقدام ۳۰ حدود معموال Ⅽhess که حال در است، ۳۰۰
را شده داده تخته صفحه ی ارزش صحیح تخمین است، دشمن اطراف در چیز همه که ، Go
آنها بیشتر که جهان، در Go-playing های برنامه بهترین ، طوالن مدت برای کند. م دشوار بسیار
روند. فراتر انسان مبتدی ی بازی قدرت از توانستند م سخت به بودند، Ⅿiniⅿax بر مبتن
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برنامه بهترین بازی قدرت و شد اختراع (MCTS) کارلو مونت درخت جستجوی ،۲۰۰۷ سال در
یافت. افزایش شدت به Go های

بازی ، Ⅽheⅽkers و Ⅽhess ، Go مانند جبرگرا های بازی پیچیده، کامل اطالعات از فراتر
تخته مانند قطع غیر های بازی یا و Briⅾge ، Poker ، Battⅼeship مانند ناقص اطالعات های
هایی، بازی چنین در نیستند. حل قابل Ⅿiniⅿax طریق از وریتم ال ماهیت دلیل به انحصار و نرد
، کاف محاسبه به توجه با ه بل کند م غلبه Ⅿiniⅿax درخت اندازه محدودیت بر تنها نه ⅯⅭTS

زند. م تقریب را بازی Ⅿiniⅿax درخت
عدم و وضعیت ارزیابی مناسب رد عمل عدم باال، انشعاب عوامل از ⅯⅭTS ونه چ بنابراین
تا را جستجو درخت های شاخه همه شروع، برای پذیرد؟ م جبرگرایی و کامل اطالعات داشتن
امر این شود. م متمرکز کننده امیدوار های شاخه روی درعوض کند، نم جستجو سان ی عمق
شاخه فاکتور اگر حت کند م فراهم توجه قابل عمق تا را خاص های شاخه در جستجو ان ام
اطالعات و جبرگرایی خوب، ارزیابی توابع کمبود به دستیابی برای این، بر عالوه باشد. زیاد سازی
کند، م استفاده ruⅼⅼouts از بازی وضعیت کیفیت تخمین برای ⅯⅭTS استاندارد فرمول ناقص،
دادن) دست از (یا انتظار مورد برد نتیجه دیدن برای بازی پایان تا بازی حالت از تصادف طور به
طور به تواند م تصادف های سازی شبیه طریق از آمده دست به سودمندی مقادیر کند. م بازی
استفاده ( Minimax درخت (تقریب اول بهترین استراتژی سمت به مش خط تنظیم برای کارآمد

شود.
وضعیت نمایانگر که است شده یل تش گره ی از درخت ، ⅯⅭTS وریتم ال اجرای شروع در
حاالت دهنده نشان جدید های گره ارزیابی و کردن اضافه با وریتم ال سپس است. بازی فعل
و شود قط زمان هر در تواند م فرایند این سازد. م جستجو درخت تکراری صورت به بازی،
احتیاج اطالعات قسمت دو به فقط کار برای ⅯⅭTS دهد. ارائه وریتم ال و زمان هر را ⅯⅭTS
به را ترمینال وضعیت ارزیابی و بازی در موجود های حرکت خود نوبه به که بازی قوانین دارد:

است. بازی ی یا تساوی ی باخت، ی برد، ی این − دهد م دست
(دو گسترش ، انتخاب کرد: تقسیم مرحله چهار به توان م را ⅯⅭTS وریتم ال اصل حلقه

مجدد. تولید و سازی شبیه ، شوند) م شناخته درخت سیاست عنوان به نیز اول مرحله

تکامل محاسبات ۳ .۲
شروع است، مبدا حالت ی نمایانگر که ریشه گره از درخت جستجوی های وریتم ال که حال در
سازی بهینه های وریتم ال سازند، م موجود اقدامات اساس بر را جستجو درخت ی و شوند م
که مسیری نه و گیرند م نظر در را کامل های حل راه فقط آنها سازند. نم جستجو درخت ی
برای چیزی که کنند م فرض سازی بهینه های وریتم ال همه اند. شده ط آنجا به رسیدن برای
تناسب تابع یا ارزیابی تابع سود، تابع زین جای هدف، ی باید دارد. وجود ها حل راه سازی بهینه
دهد، اختصاص حل راه ی به را (تناسب) عددی مقدار ی تواند م که باشد، داشته وجود اندام
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بهینه وریتم ال ی سود، تابع ی به توجه با برسد). حداقل به (یا برسد حداکثر به تواند م که
که را هایی حل راه جستجو فضای در که گرفت نظر در وریتم ال ی عنوان به توان م را سازی

کند. م جستجو دارند را سود آن ارزش کمترین) (یا باالترین
است، ها حل راه تصادف تغییرات بر مبتن سازی بهینه های وریتم ال از گسترده خانواده ی
نقاط یا نامزدها (یا جدید های حل راه و شود م نگهداری زمان هر در حل راه چند یا ی که جایی
تصادف تغییر طریق از شود) م استفاده مختلف نویسندگان توسط مختلف اصطالحات ؛ جستجو
تصادف سازی بهینه های وریتم ال آنها. از برخ از ترکیبی شاید یا موجود، های حل راه از برخ
م نامیده تکامل های وریتم ال ، طبیع تکامل با قیاس با کنند، م حفظ را حل راه چندین که

شوند.
راه همه است. آنها نمایش سازی، بهینه های وریتم ال مورد در صحبت هنگام ر دی مهم مفهوم
رشته یا واقع اعداد ثابت اندازه با بردارهایی مثال عنوان به شوند، م داده نشان نوع به ها حل
نشان مختلف طرق به توان م را سان ی مصنوع ی ، کل طور به کاراکترها. متغیر طول های
توال کند، م حل را خم و پیچ ی که اقدامات از ای دنباله جستجوی هنگام مثال، عنوان به داد.

مرحله در شخصیت نمایش، ترین مستقیم در داد. نشان مختلف روش چندین به توان م را رد عمل
برای غیرمستقیم حدودی تا نمایش شود. انجام اقدام چه t + 1 مرحله در که کند م تعیین t
تصمیم t مرحله در شخصیت که جایی بود، خواهد ها چندتایی از ای دنباله اقدامات، از ای دنباله
انجام برای n زمان از مرحله چند که کند م تعیین t+ n تعداد و دهد انجام اقدام چه گیرد م

باشد. عمل آن
این انجام هنگام و دارد جستجو وریتم ال کارایی و کارآیی بر زیادی تأثیر عامل انتخاب
کل بسیار مفهوم ی سازی بهینه دارد. وجود کردن) سنگین و (سب مصالحه چندین انتخابها

به محاسبات در همچنین و AI در وظایف از وسیع طیف برای سازی بهینه های وریتم ال و است
های وریتم ال مانند سازی بهینه های وریتم ال ها، بازی و مصنوع هوش در است. مفید کل طور

است. شده استفاده ها نقش از بسیاری در نیز تکامل

محل جستجوی ۱ .۳ .۲
دلیل این به اینها هستند. محل سازی بهینه های وریتم ال ، سازی بهینه های وریتم ال ترین ساده
معین زمان هر در ، جستجو فضای از کوچ بخش در ، ” ”محل فقط آنها که شوند م نامیده
هر در را حل راه نامزد ی فقط کل طور به محل سازی بهینه وریتم ال ی کنند. م جستجو

کند. م بررس را حل راه آن تغییرات و دارد م نگه معین زمان
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تکامل های وریتم ال ۲ .۳ .۲
محل نه و جهان آنها هستند. تصادف جهان سازی بهینه های وریتم ال تکامل های وریتم ال

توانند م نقاط این و پردازند م نقاط جستجوی به همزمان نقاط از بسیاری در زیرا شوند م نامیده
م انجام زمان هر در حلها راه از جمعیت حافظه حفظ با را کار این آنها باشند. دور ر دی ی از

از بسیاری تولید است: ”پرورش” های حل راه با سازی بهینه تکامل محاسبات کل ایده دهند.
و بد) کمتر حداقل (یا خوب های حل راه داشتن نگه و بد های حل راه ریختن دور ، ها حل راه

خوب. های حل راه از جدید های حل راه ایجاد
تکامل های وریتم ال که شده گرفته داروین تکامل از طبیع انتخاب با جمعیت نگهداری ایده

است. تکامل وریتم ال اصل پارامترهای از ی جمعیت اندازه برند. م نام آن از نیز
ترکیب آن به که است (crossover) ذری هم شده گرفته طبیعت در تکامل از که ری دی ایده
حل راه چند یا دو است. طبیع دنیای در جنس مثل تولید معادل این شود. م گفته نیز مجدد
ما اگر که است این ایده کنند. م تولید فرزندی خود عناصر ترکیب با شوند) م نامیده (والدین
باشد، خوب باید − آنها بین یا − حل راه دو این از ترکیبی حل راه ی یریم، ب خوب حل راه دو
راه که هنگام است. وابسته بسیار حل راه نمایش به فرزندان اپراتور والدین. از بهتر حت شاید
(که نواخت ی ذری هم مانند رهایی عمل شود، م داده نمایش بردار یا رشته ی صورت به حل
مقادیر فرزندان در موقعیت هر برای والد هر از تصادف طور به و زند م تلنگر را منصفانه ه س ی
طور به است فرزندان در p موقعیت ی که (جایی ای نقطه ی ذری هم یا کند) م انتخاب را
ها موقعیت مقادیر و ۱ والد از را p از قبل ها موقعیت مقادیر توان م و شود م انتخاب تصادف

گردد. استفاده تواند م گرفت.) ۲ والد از p از پس را

است: زیر شرح به تکامل وریتم ال اصل وی ال

تصادف نقاط مثال، عنوان به معمول، طور به و شده ایجاد حلهای راه N با جمعیت شروع: .۱
به توانند م نیز شده شناخته مناسب بسیار های حل راه است. شده پر جستجو فضای در

شوند. اضافه اولیه جمعیت این

مقادیر تعیین و جمعیت در موجود های حل راه همه ارزیابی برای اندام تناسب تابع ارزیابی: .۲
شود. م استفاده آنها برای تناسب

اعضای از دسته آن ر، دی معیارهای احتماال و اندام تناسب اساس بر والدین: انتخاب .۳
انتخاب های استراتژی شوند. م انتخاب شوند م استفاده مثل تولید برای که جمعیت
جمله از دارد، بستگ ها حل راه تناسب به مستقیم غیر یا مستقیم که است هایی روش شامل
مسابقات. و جمعیت) در رتبه با (متناسب بندی رتبه اندام)، تناسب با (متناسب رولت چرخ

والدین های حل راه کردن کپی طریق از یا والدین از ذری هم طریق از فرزندان مثل: تولید .۴
شوند. م تولید آنها از ترکیبی یا
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شود. م اعمال فرزندان یا و والدین همه یا بعض در جهش تنوع: .۵

نسل به فرزندان یا و والدین از ی کدام که کنیم م انتخاب ما مرحله این در : زین جای .۶
(والدین نسل های روش شامل فعل جمعیت محبوب زین جای های استراتژی برسد. بعدی
والدین بدترین زین جای (فرزندان پایدار حالت شوند)، م آنها زین جای فرزندان ؛ میرند م

. گرایی نخبه های روش و فرزندان) بودن بهتر صورت در تنها و شوند، م

گذشته های ارزیابی یا ها نسل تعداد اساس بر است؟ شده تمام کارمان هنوز ما آیا خاتمه: .۷
تصمیم خاتمه، ر دی شرایط یا و (موفقیت) حل راه هر با تناسب باالترین ،( (خستگ

یرید. ب

بروید. ۲ مرحله به .۸

که شود م نامیده نسل ی رسیم) م ۲ مرحله به که بار هر (یعن اصل حلقه تکرار هر
شده انجام اندام تناسب های ارزیابی مجموع است. طبیعت از گرفته الهام اصطالحات مطابق
طرق به توان م را باال سط وی ال این است. ها نسل تعداد بر جمعیت اندازه با متناسب معموال
دارد، وجود تکامل شبیه یا تکامل وریتم ال هزاران داد. گسترش و سازی پیاده متفاوت بیشماری
را موجود مراحل و کنند م اضافه را جدید مراحل دهند، م تغییر را کل جریان آنها از بسیاری و

کنند. م حذف
(GAs) ژنتی های وریتم ال ، تکامل های وریتم ال برجسته های خانواده از ر دی ی
وریتم ال از (برخ شوند م مشخص تغییرات برای جهش نه و ذری هم به اتکا با اینها است.
عنوان به اغلب ها حل راه و اندام تناسب با متناسب انتخاب ندارند)، جهش هیچ ژنتی های
تمایز که داشت توجه باید حال، این با شوند. م داده نشان جداگانه های رشته سایر یا بیت رشته
روزها، این است. آنها تاریخ های ریشه اساس بر عمدتا تکامل های وریتم ال مختلف انواع بین
متعلق عنوان به خاص وریتم ال ی بندی دسته که است زیاد قدری به گسترده ترکیب و تغییرات

نیست. منطق اغلب ر، دی خانواده یا ی به

نظارت تحت یادگیری ۴ .۲
دار برچسب های داده بین زیربنایی رد عمل تقریب وریتم ال فرآیند نظارت تحت یادگیری
دستگاه نظارت تحت یادگیری از رایج مثال ی است. مربوطه های ویژگ یا صفات و (مشخص)

مجموعه به توجه با برچسب) دارای های (داده گالبی و سیب بین شود م خواسته آن از که است
دستگاه ابتدا، در شود. قائل تمایز ها، میوه اندازه و رنگ مانند داده های ویژگ یا صفات از ای
و رنگ شامل که − موجود میوه های نمونه از تعدادی دیدن با گالبی و سیب بین بندی طبقه با
پس گیرد. م یاد ر، دی طرف از گالبی) یا (سیب آنها متناظر برچسب و سو ی از میوه هر اندازه
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دیده و جدید میوه ی آیا که دهد تشخیص بتواند باید آل ایده طور به دستگاه یادگیری، اتمام از
تحت یادگیری بین تمایز از فراتر امروزه آن. اندازه و رنگ اساس بر فقط سیب یا است گالبی نشده
تشخیص ، پزش تشخیص ، مال خدمات جمله از ها برنامه از بسیاری در گالبی و سیب نظارت
بسیاری) میان (در کاربر سازی مدل و گفتار و تصویر تشخیص وب، صفحات بندی دسته تقلب،

شود. م استفاده
برچسب دارای آموزش های نمونه از ای مجموعه مستلزم نظارت تحت یادگیری که است بدیه
های برچسب از ای مجموعه عنوان به آموزش نال سی خاص، طور به نظارت تحت رو این از است.
است) گالبی ی آن که حال در است سیب ی این مثال، عنوان (به ها داده بر نظارت تحت
سیب این مثال، عنوان (به کند م عمل ها برچسب این های مشخصه از ای مجموعه اساس بر که
مجموعه از جفت ی صورت به داده مثال هر نتیجه، در است). متوسط اندازه و قرمز رنگ دارای
ارائه ها) ورودی (یا ها برچسب این به مربوط های ویژگ و ها) خروج (یا ها برچسب از ای
نیست، ورودی⁃خروج های جفت از یادگیری فقط نظارت تحت یادگیری نهایی هدف شود. م
شده مشتق تابع کند. م تقلید) (بهتر، نزدی را آنها رابطه که است تابع ی آوردن بدست ه بل
کند ترسیم را خروج و ورودی های جفت از نشده دیده و جدید های نمونه خوبی به بتواند باید
نامیده تعمیم که است ویژگ این ما)، مثال در نشده دیده های گالبی و ها سیب مثال، عنوان (به

شود. م
به توجه با را f : X → Y تابع تا کند م سع نظارت تحت یادگیری مند، قاعده طور به
ورودی فضای ترتیب به Y و X که جایی ؛ {(x1, y1), , (xN , yN)} آموزش مثال N از ای مجموعه
به مربوط های برچسب از ای مجموعه yi و ام i مثال (ورودی) ویژگ بردار xi است؛ خروج و
آموزش، مرحله اولین در است. اصل مرحله دو دارای نظارت تحت یادگیری کار ی است. آن
ویژگ بین f رد عمل و شوند م ارائه − مربوطه های برچسب و ها ویژگ − آموزش های نمونه
م را f دید خواهیم زیر های وریتم ال لیست در که همانطور شود. م استخراج ها برچسب و ها

در داد. نشان ریاض های فرمول یا تصمیم درخت بندی، طبقه قوانین از تعدادی عنوان به توان
آنها های ویژگ به توجه با ناشناخته های داده برچسب بین پیش برای تواند م f مرحله دوم مرحله
معمول ،[۱۱] ها داده با حد از بیش تطبیق از جلوگیری و f پذیری تعمیم تأیید برای شود. استفاده
است، آزمایش های نمونه درصد که دقت، مانند رد عمل معیار ی از استفاده با f که است این
آموزش رد عمل توسط درست به شود. م ارزیابی جدید (آزمون) مستقل داده مجموعه ی روی
های نمونه بین پیش برای f از توانیم م باشد، قبول قابل دقت اگر است. شده بین پیش ما دیده

کنیم. استفاده جدید داده
این پارامترهای وریتم ال فرآیند ی ، کل طور به کنیم؟ م استخراج را f تابع این ونه چ اما
خود آموزش های نمونه از شده داده های برچسب بین خوبی مطابقت ما تا کند م اصالح را تابع
و یافتن برای شماری بی روشهای آوریم. بدست کنیم، م تالش آن تقریبی برای که ردی عمل و
اینها است. متفاوت نظارت تحت یادگیری وریتم ال به مربوط هرکدام که دارد وجود تابع آن نمایش
های جنگل تصمیم، درخت یادگیری مورد، بر مبتن استدالل ، مصنوع عصبی های ه شب شامل
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های ماشین و k ان همسای ترین نزدی بیز، لوح ساده های بندی طبقه ، گاوس رگرسیون ، تصادف
واقعیت این با حدی تا نظارت، تحت یادگیری های وریتم ال انواع .[۱۱] شود م پشتیبان بردار
الت مش تمام مورد در که ندارد وجود واحدی یادگیری وریتم ال هیچ که شود م داده توضیح
ناهار قضیه عنوان به ای گسترده طور به این باشد. داشته را رد عمل بهترین نظارت تحت یادگیری

شود. م شناخته ان رای
بردار های ماشین ، مصنوع عصبی های ه شب از: عبارتند نظارت تحت یادگیری وریتم ال سه
کارهای برای توان م را نظارت تحت یادگیری وریتم ال سه هر تصمیم. درخت یادگیری و پشتیبان

کرد. استفاده ترجیح یادگیری یا بین پیش بندی، طبقه

تقویت یادگیری ۵ .۲
ویژه به و رفتارگرایی روانشناس از که است ماشین یادگیری رد روی ی (RL) تقویت یادگیری
شده دریافت ( منف یا (مثبت های پاداش طریق از حیوانات و انسان گیری تصمیم یادگیری روش
در معموال خوب رفتار های نمونه کننده، تقویت یادگیری در است. شده گرفته الهام محیط، توسط
کننده)، (تقویت تکامل یادگیری مشابه عوض، در نظارت). تحت یادگیری نیستند(مانند دسترس
در شود. م ارائه محیط توسط آن با عامل ی تعامل نحوه اساس بر وریتم ال آموزش نال سی
اقدامات همه از گیرد م تصمیم و دارد قرار خاص حالت ی در عامل t زمان از خاص نقطه ی
پاداش زیست محیط ، پاس ی عنوان به دهد. انجام را a اقدام ی خود فعل حالت در موجود
که آموزد م تدریج به عامل آن، محیط و عامل بین مداوم تعامل طریق از دهد. م را r فوری
انضباط منظرهای از RⅬ برساند. حداکثر به را آن پاداش مجموع که کند انتخاب را اقدامات

مورد ژنتی های وریتم ال و اطالعات تئوری بازی، نظریه ، عملیات تحقیقات جمله از مختلف
مدت کوتاه و مدت بلند های پاداش بین تعادل شامل که مسائل در موفقیت با و گرفته قرار مطالعه

است. گرفته قرار استفاده مورد است، ها بازی و ربات کنترل مانند

(Q−Ⅼearning) Q یادگیری ۱ .۵ .۲
نمایش بر متک که است مش خط از خارج مدل، بدون TⅮ یادگیری وریتم ال ی Q-learning
م نشان Q(s, a) ، غیررسم طور به است). آن نام رو این (از است Q(s, a) مقادیر از جدول
بین پیش تقویت Q(s, a) ، رسم طور به است. خوب چقدر s حالت در a عمل انتخاب که دهد

دریافت و اقدامات انتخاب با Q یادگیری عامل است. s حالت در a اقدام برای تخفیف شده
انتخاب با که است این Q یادگیری عامل هدف آموزد. م تجربه از استرپ بوت طریق از پاداش
خاص، طور به پاداش، برساند. حداکثر به را خود انتظار مورد پاداش حالت، هر در صحیح رد عمل
وریتم ال است. آینده در خورده تخفیف های پاداش برای انتظار مورد مقادیر از وزن جم ی
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Q جدول ابتدا، در است. تکراری صورت به Q مقادیر مورد در ساده بروزرسان ی Q یادگیری
را a اقدام عامل که بار هر سپس است. شده تنظیم طراح توسط که است دلخواه مقادیر دارای
مقدار و کند م دریافت r فوری پاداش کند، م بازدید s′ حالت از کند، م انتخاب s حالت از

کند. م روز به را خود Q(s, a)
اول است. آن جدول نمایش به مربوط عمدتا که است محدودیت تعدادی دارای Q یادگیری
نظر از است ن مم حالت⁃عمل فضای اندازه شده، انتخاب حالت⁃عمل نمایش به بسته ، همه از
تخصیص برای ما محاسبات نیازهای Q جدول اندازه که همانطور باشد. گران بسیار محاسبات
را طوالن بسیار رایی هم است ن مم ما بعالوه، یابد. م افزایش اطالعات بازیابی و حافظه
و موان این بر غلبه برای است. نمایی حالت⁃عمل فضای اندازه به یادگیری زمان زیرا کنیم تجربه
طراح حالت⁃عمل فضای کاهش برای راه باید ما RⅬ، آموزان زبان از مناسب رد عمل دریافت

کنیم.

نظارت بدون یادگیری ۶ .۲
کند. م تعیین را AI وریتم ال کالس آموزش) نال سی سود(یا نوع شد، بیان قبال که همانطور
یادگیری در و هدف) (خروج داده برچسب عنوان به آموزش نال سی نظارت، تحت یادگیری در
کند م تالش نظارت بدون یادگیری عوض، در شود. م حاصل محیط از پاداش عنوان به تقویت
خروج ی به دسترس بدون و ورودی داده های ویژگ تمام در موجود وهای ال جستجوی با

پیش یا تقلید برای تالش جای به نظارت، بدون یادگیری با کند. کشف را ورودی ارتباطات هدف،
بدون یادگیری کار دو ما کنیم. م تمرکز ها داده ارتباطات و ذات ساختار بر هدف، مقادیر بین

رر. م وی ال استخراج و بندی خوشه کنیم: م بررس مربوطه های وریتم ال با را نظارت

بندی خوشه ۱ .۶ .۲
داده نقاط از تعدادی از ناشناخته های گروه یافتن برای نظارت بدون یادگیری وظیفه بندی خوشه
غیر و ر دی ی به شبیه خوشه) صورت این غیر در (یا گروه ی درون های داده که طوری به است
در داده های گروه شناسایی در را هایی برنامه بندی خوشه است. ر دی های خوشه های داده از
تشخیص اختالالت، سازی هموار ها، داده سازی فشرده مانند داده کاهش وظایف و ویژگ چندین
سازی مدل در کاربردها با بازیها برای بندی خوشه است. کرده پیدا داده مجموعه پارتیشن و پرت

است. برخوردار اساس اهمیت از محتوا تولید و کردن بازی ن، بازی
کالس های برچسب اما دهد. م قرار ها کالس در را ها داده بندی خوشه بندی، طبقه همانند
انجام آنها کیفیت تکراری ارزیابی با را آنها کشف بندی خوشه های وریتم ال و است ناشناخته ها
های ویژگ به فقط تشابه) عدم (و شباهت هستند، ناشناخته صحیح های خوشه که آنجا دهند.از م
تشابه (۱ شوند: م مشخص اصل ویژگ دو با خوب های خوشه دارد. بستگ استفاده مورد داده
از غیر یا کم، ای خوشه بین تشابه (۲ و زیاد فشردگ صورت، این غیر در یا باال، ای خوشه درون
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ترین نزدی و خوشه در نمونه هر بین فاصله میانگین ، فشردگ محبوبیت معیار خوب. تفکی این،
استفاده k-means وریتم ال در که همانطور − مرکزی نقطه ، مثال عنوان به − است نمایش نقطه
اول نمونه است: کامل پیوند و منفرد پیوند شامل جداسازی معیارهای از هایی نمونه شود. م
فاصله بیشترین دوم است. ر دی خوشه در نمونه هر و خوشه ی در نمونه هر بین فاصله کمترین
از تفکی و فشردگ که حال در است. ر دی خوشه در نمونه هر و خوشه ی در نمونه هر بین
داری معن های شاخص اینها که است مهم نکته این به توجه هستند، خوشه اعتبار عین معیارهای

نیستند. خوشه
تابع ی توسط بندی خوشه های وریتم ال باال، در شده توصیف اعتبار معیارهای از فراتر
با رابطه در را ها خوشه ساختار عضویت تابع شوند. م تعریف جستجو روش ی و عضویت
های داده بندی خوشه برای ما که است ای استراتژی جستجو رویه کند. م تعریف داده های نمونه
ها استراتژی این از هایی نمونه کنیم. م دنبال اعتبار معیار و عضویت رد عمل به توجه با خود
(یا ها خوشه مجدد ادغام یا k−ⅿeans مانند ها خوشه به باره ی به داده نقاط همه تقسیم شامل
وریتم ال از انبوه طریق از بندی خوشه است. مراتبی) سلسله بندی خوشه (مانند ها خوشه تقسیم)
های نقشه و ⅮBSⅭAN ، k−ⅿeⅾoiⅾs ، k−ⅿeans ، مراتبی سلسله بندی خوشه جمله از ها
از متفاوت آن گیری ل ش و خوشه تعریف نحوه در ها وریتم ال است. تحقق قابل خودسازمانده
جمله از آن، به مربوط پارامترهای و مناسب بندی خوشه وریتم ال ی انتخاب هستند. ر دی ی
به بستگ رود، م انتظار که را هایی خوشه تعداد یا کنید استفاده باید را فاصله تابع کدام اینکه

دارد. موجود های داده و مطالعه اهداف

رر م وی ال استخراج ۲ .۶ .۲
ساختارهای و وها ال استخراج در سع که است هایی تکنی مجموعه رر م استخراج وی ال
استخراج نوع دو هستند. مختلف های مجموعه و ها توال شامل وها ال دارد. ها داده در رر م
و رر م اقالم استخراج است: بازی مصنوع هوش ویژه توجه مورد که دارد وجود رر م وی ال
داخل ترتیب که است داده های ویژگ میان در ساختار یافتن اول رر. هدف م دنباله استخراج

نظم ی اساس بر داده های ویژگ میان در ساختار یافتن دوم هدف که حال در ندارند خاص
رر م وی ال استخراج است، همراه نظارت بدون یادگیری وی ال با که حال در است. ذات زمان
استخراج های روش است. متفاوت کند م دنبال که وریتم ال های روش در هم و هدف در هم
مجموعه استخراج برای Apriori [6] وریتم ال شامل پذیر مقیاس و محبوب متداول رر م وی ال

است. توال استخراج برای ، GSP و SPAⅮE ها،
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توجه قابل ترکیبی های وریتم ال ۷ .۲
های وریتم ال تا شوند آمیخته هم در مختلف های روش به توانند م مصنوع هوش های روش
مثال عنوان به کند. م تجمیع را آنها ترکیبی قطعات قوت نقاط که کنند جم را جدیدی پیچیده
توانید م عوض در دهند. تکامل را شما FSⅯ یا رفتاری درختان دهید اجازه GA به توانید م
وریتم ال هر در توانید م یا کنید. توانمند درخت هرس برای ANN برآوردگرهای با را ⅯⅭTS
حاصل ترکیبات ما کنید. اضافه محل جستجوی از جزء ی شد، داده پوشش قبال که جستجو
از مورد دو بخش این در و کنیم م ذاری نام ترکیبی های وریتم ال عنوان به را AI روشهای از
و عصبی تکامل دهیم: م پوشش را ترکیبی بازی مصنوع هوش های وریتم ال تأثیرگذارترین

ANN. رد عمل های تقریب با زمان تفاوت یادگیری

عصبی تکامل ۱ .۷ .۲
مصنوع عصبی های ه شب طراح به عصبی، تکامل ری دی یا ، مصنوع عصبی های ه شب تکامل

تکامل دارد. اشاره تکامل های وریتم ال از استفاده با − دو هر یا توپولوژی آنها، اتصال وزن −
مولد های سیستم ها، ربات کنترل ، مصنوع زندگ های حوزه در موفقیت با عصبی های ه شب
اصل دلیل دو به اول درجه در وریتم ال گسترده کاربرد است. شده اعمال ای رایانه های بازی و

رد عمل سازی بهینه الت مش عنوان به توان م را مصنوع هوش الت مش از بسیاری اوال، است.
تکامل دوم، زد. تقریب ANN طریق از توان م را آنها اساس عموم رد عمل که کرد مشاهده
مغز تکامل روش از و شده بنا تکامل نظریه و بیولوژی های استعاره در که است روش عصبی

. است شده گرفته الهام
موجود خطای تابع که شود م اعمال هنگام یا کننده) (تقویت تکامل یادگیری رد روی این
رخ است ن مم مورد اولین نیستند. دسترس در هدف های خروج که هنگام یا نباشد تغییر قابل
بنابراین و نیستند پیوسته ANN در استفاده مورد سازی فعال توابع که هنگام ، مثال عنوان به دهد،
خوب رفتار از ای نمونه آن برای که دهد رخ ای دامنه در است ن مم دوم مورد نیستند. تمایز قابل
مقابل در است. ن غیرمم است ونه چ خوب رفتار ی اینکه عین تعریف یا باشیم نداشته بد) (یا
از ای داده مجموعه به نیازی عصبی های ه شب آموزش برای عصبی تکامل نظارت، تحت یادگیری
تحت مسئله مورد در ANN رد عمل گیری اندازه به فقط ه بل ندارد. خروج و ورودی های جفت

شود. م کنترل ANN توسط که بازی عامل ی امتیاز مثال، عنوان به دارد، نیاز بررس
فضای ارزیابی مانند هایی نقش در ها بازی حوزه در را ای گسترده کاربردهای عصبی تکامل
استراتژی سازی مدل ن، مم های استراتژی بین از انتخاب مناسب، اقدام ی انتخاب عمل⁃بازی،
پذیری، مقیاس کارآیی، است. کرده پیدا ن بازی تجربه سازی مدل و محتوا تولید حریف، های

ی عنوان به را عصبی تکامل که است دالیل از برخ وریتم، ال پایان بی یادگیری و وسیع کاربرد
آورد. م در بازی مصنوع هوش وظایف از بسیاری برای خوب کل روش
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ANN ه شب تابع برآوردگرهای با TⅮ یادگیری ۲ .۷ .۲
همانطور کند. م استفاده دانش ذخیره برای جدول های نمایش از معمول طور به تقویت یادگیری
ما موجود محاسبات منابع است ن مم طریق این از دانش نمایش شد، ذکر RⅬ بخش در قبال که
م افزایش تصاعدی طور به حالت⁃عمل فضای به توجه با جستجو جدول اندازه زیرا کند تخلیه را

(تقریب برآوردگر عنوان به ANN از استفاده چالش این به پرداختن برای روش مشهورترین یابد.
از استفاده کار این با شود. م جدول زین جای ترتیب بدین و است Q مقدار یا مقدار زننده)
مثال بعنوان بعالوه، است. پذیر ان ام حالت⁃عمل های نمایش از بزرگتر فضاهای در وریتم ال
را پیوسته حالت فضاهای به مربوط مسائل تواند م Q تابع زننده تقریب ی عنوان به ANN ی

کند. برطرف هستند بزرگ نهایت بی که
زمان تفاوت یادگیری برای ANN جهان تقریبی ظرفیت از که هایی وریتم ال از مهم نمونه دو

تخته بازی بر تسلط برای ترتیب به deep Q و TD-Gammon های وریتم ال کنند، م استفاده
برای وریتم ال دو هر هستند. انسان فوق سط در Atari 2600 سرگرم های بازی انجام و نرد

هستند. اجرا قابل خاص های بازی این از فراتر RⅬ وظیفه هر
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۳ فصل

بازی مصنوع هوش آینده

ط احتماال و کنند م پیدا راه بازی صنعت در آرام به مصنوع هوش تر پیشرفته های تکنی
تحقیقات موسسات با بیشتر و بیشتر ها شرکت این، بر عالوه یافت. خواهد افزایش آینده سالهای

Massive شرکت مثال، عنوان به دهند. ارائه صنعت در را ها نوآوری آخرین تا کنند م اری هم
Tom Clan- محبوب بازی در نان بازی انگیزه بین پیش برای مالت اه دانش و Entertainment
در زیادی گذاری سرمایه ، King مانند ر دی های شرکت کردند. اری هم cys The Division
که یرند ب یاد را نان بازی از هایی مدل خودکار طور به تا دهند م انجام عمیق یادگیری های روش

گیرند. قرار استفاده مورد جدید سط آزمایش برای سرعت به توانند م
Spelunky (Moss- مانند اصل بازیهای از بسیاری برای حاضر حال در ای رویه محتوای تولید
و است شده استفاده (Hello Games, 2016) No Man’s Sky و mouth, LLC, 2013)
های تکنی بدون آنها تحقق که بود خواهیم بازی از جدیدی کامال انواع شاهد آینده در احتماال
این که دهد م نشان AI Dungeon 2 اخیر بازی بود. خواهد ن غیرمم مصنوع هوش پیچیده
زبان مدل با توانند م نان بازی متن ماجراجویی بازی این در کنند دنبال باید را مسیری چه بازیها
تعامل دیده، آموزش اینترنت از شده برداشته متن از ابایت گی ۴۰ روی که ، GPT-2 Open AI
م پاس معقول روش به کند م تایپ ن بازی که چیزی هر به تقریباً بازی این باشند. داشته

این دهند. م دست از را خود انسجام مدت از پس اغلب نیز شده ایجاد های داستان اگرچه دهد،
بیشتر مصنوع هوش پیشرفته های تکنی اینکه برای دارد: اشاره مهم چالش ی به مشاهدات
قابل و تر کنترل قابل طراحان توسط که است الزم روشهایی شوند، گرفته کار به بازی صنعت در

هستند. بیشتری تفسیر
مانند ماشین، یادگیری از مولد سازی مدل های تکنی ، نزدی آینده در که شود م بین پیش
بی سط در را خود نمادهای دهد م ان ام کاربران به ، (GAN) متخاصم و تولیدی های ه شب
ها بازی در ها دارایی و گرایانه واق های بافت نامحدود انواع ایجاد اجازه یا کنند شخص سابقه
منطقه ی ، (PCGML) ماشین یادگیری طریق از ای رویه محتوای تولید ایده این بدهند. را
بازی برای سطوح تولید در کننده امیدوار نتایج به منجر حاضر حال در که است جدید تحقیقات
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.[۲ است[ شده Super Mario یا Doom مانند هایی
این روی AI بازی در بیشتر) های بازی در بهتر بازی کنار (در آینده تحقیقات که رود م انتظار

شود: متمرکز ها زمینه
م برخوردار بیشتری اهمیت از AI ̸ AI عامل اری هم و انسان ̸ مصنوع هوش اری هم ●

شود. گرفته ار ب تیم مصنوع هوش عنوان تحت است ن مم این شوند،
را بازی های شخصیت با مستقیم ارتباط موارد برخ در و بهتر ارتباط طبیع زبان بیشتر پردازش ●
یا Google Assistant عنوان به موجود تجاری صوت کم های سیستم کند. م پذیر ان ام

دارد. وجود ان ام این که دهد م نشان Alexa
مصنوع هوش به منجر ها بازی تحلیل و تجزیه و نان بازی سازی مدل در پیشرفت و قبل نکات ●
م که کند م فراهم را بهتری بازی تست خود نوبه به امر این شود، م انسان به تر شبیه رفتاری

باشد. خودکار حدی تا تواند
اعمال ها برنامه سایر و بازی صنعت در بیشتر PCG (Procedural Content Generation) ●
آزمون حالت در اکنون که روسافت مای جدید پرواز ساز شبیه نسخه در مثال، عنوان به شد. خواهد
این در بیشتر تحقیقات باعث همچنین امر این گیرد. م قرار استفاده مورد شدت به است، آلفا

شد. خواهد زمینه
با است مجبور نیز بازی مصنوع هوش ، مصنوع هوش های زمینه سایر مانند وجود، این با
عمیق یادگیری های روش بیاید: کنار شود م ناش جدیدتر پیشرفت دو از بیشتر که مسائل از برخ
ما که است آن از حاک مورد اولین موازی. کامال محاسبات و موفق بسیار اما سب تئوری با
کدام با چیزی چه اینکه بین پیش داریم، عمیق یادگیری روشهای رد عمل بر کم بسیار کنترل
محدودیت دلیل به که است معن بدان دوم آزمایش و است، دشوار کند م کار خوب پارامترها
Open مثال، عنوان به شوند. تکرار توانند م سخت به ها آزمایش از بسیاری افزاری، سخت های
، کل طور به است. دیده آموزش CPU و۱۲۸،۰۰۰ GPU 256 روی طوالن مدت به AI Five
است. روبرو تکرارپذیری بحران با حاضر حال در عمیق یادگیری با مصنوع هوش از بزرگ بخش
محاسبات در پیش چندی زیرا یابند، م بهبود بهتر آمار و تجربی روش از استفاده با اینها از برخ
با دارد سع همچنین مصنوع هوش بازی در ها تالش اولین است. شده کار خوبی به نیز تکامل
آزمایش تکرار اما ، AⅬE مثال برای شود، نزدی مسئله این به آزمایش برای رهنمودهایی تعریف

شد. نخواهد حل راحت به احتماال که است ای مسئله انجامد م طول به ها هفته که هایی
سایر در دارند، سروکار پیچیده های بازی در موفقیت با که هایی وریتم ال از استفاده قطعاً
برخ اما نیست، اهمیت بی معموال موضوع این متأسفانه، است. مطلوب نیز کاربردی های زمینه

استفاده با جستجو بر مبتن که AⅼphaGo روش دارند. وجود قبل از کننده امیدوار های نمونه از
منتقل شیمیایی سنتز رترو مسئله به است، شده درمان مسئله از عصبی ه شب بازنمایی در ⅯⅭTS از
مورد در است. خاص شیمیایی ⅽheⅿiⅽaⅼ جز ی برای سنتز مسیر یافتن شامل که است شده
اما است نشده ارائه ( احتمال (واکنشهای عمل حرکات مجموعه ، Goبازی برخالف سنتز، مسئله
پیش مدل ی یادگیری ایده دارد. ⅯuZero با زیادی شباهت روش این آموخت، ها داده از باید
که شده توزیع RⅬسیستم همان از ترتیب، همین به است. شده نامیده جهان برنامه ها، داده از رو
برای ،[۱۲] کرد م استفاده Dota 2 برای عامل پن از ل متش تیم آموزش برای OpenAI
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شد. استفاده ماهرانه دستکاری انجام برای روبات دست ی آموزش
شد. خواهد مصنوع هوش دنیای در نوآوری ایجاد باعث بازی مصنوع هوش تحقیقات
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۴ فصل

گیری نتیجه

ها بازی طریق از AI های وریتم ال دارد. ها بازی با خوب و دیرینه ای رابطه مصنوع هوش
نقش توسط عمدتا خود، نوبه به آنها، توسعه و طراح ها، بازی اند. شده اختراع حت یا پیشرفته
و ها روش پروژه این در اند. شده مند بهره است، داشته عهده بر ها بازی در AI که زیادی های
این که دریافتیم کردیم. بیان را بازی مصنوع هوش زمینه در استفاده مورد اصل های وریتم ال
تحقیقات طریق از نیز ها بازی کند، م پیشرفت ها بازی طریق از که نیست مصنوع هوش فقط
در است: کرده کم ها بازی شدن بهتر به جبهه چندین در مصنوع هوش اند. شده پیشرفته AI
و تعامل بازی، درک در و آنها طراح در آنها، داخل ردهای عمل درک در آنها، کردن بازی نحوه
مصنوع هوش دنیای در نوآوری ایجاد باعث بازی مصنوع هوش تحقیقات نیز دراینده خالقیت.

شد. خواهد
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Abstract

Since the birth of the idea of   artificial intelligence, games have contributed
to the advancement of artificial intelligence research. Many AI innovations
have taken place in the gaming industry, and games have become a tool
for testing AI applications in the real world. But it’s not just AI that is
advancing through games, games are also advancing through AI research.
In fact, artificial intelligence and computer games are inextricably linked.
In this project, artificial intelligence in games has been studied and artificial
intelligence algorithms used in games have been studied.
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