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 از سيستمهای چندعاملي مشارکتي استفاده ميشود که در آن گروهي از عاملها برای رسيدن به يک، برای حل بسياری از مسائل، امروزه:چکيده
 مقياسپذيری باال و سازگاری قابلتوجه را به ارمغان، فوايدی همچون کاهش هزينههای عملياتي، همكاری ميان عاملها.هدف مشترک همكاری ميکنند
 يادگيری در محيطهای چندعاملي مشارکتي. از يادگيری تقويتي بهره ميجويند، برای آموزش اين عامل ها در رسيدن به يک سياست بهينه.خواهد آورد
 ازجمله اين چالشها ميتوان به تأثير اندازه. غيرقطعي و با اندازه فضای حالت بزرگ به يک چالش بسيار مهم در برنامههای کاربردی تبديلشده است،پويا
 همچنين.فضای حالت بر مدت زمان يادگيری و همچنين همكاری ناکارآمد ميان عاملها و عدم وجود هماهنگي مناسب در تصميمگيری عاملها اشاره کرد
هنگام استفاده از الگوريتمهای يادگيری تقويتي نيز با چالشهايي نظير دشواری تعيين هدف يادگيری مناسب و زمان طوالني همگرايي ناشي از يادگيری
 تالش شده چالشهای فوق، با معرفي يک چارچوب ارتباطي برای سيستمهای چندعاملي مشارکتي، در اين مقاله.مبتني بر آزمايش و خطا مواجه خواهيم بود
 انتقال دانش به کار برده شده است که ميتواند به شكل قابلتوجهي در افزايش کارايي، در راستای حل مشكالت مربوط به همگرايي.تا حدی برطرف شود
 همكاری ميان عاملها با استفاده از عامل سرگروه و هماهنگي ميان آنان توسط يک عامل هماهنگکننده.الگوريتمهای يادگيری تقويتي موثر واقع شود
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. چارچوب پيشنهادی برای حل مسأله گلهداری به کار رفته است و نتايج تجربي افزايش کارايي عاملها را نشان ميدهند.صورت ميپذيرد
 مساله گلهداری، انتقال دانش، يادگيری تقويتي، سيستمهای چندعامله مشارکتي:کلمات کليدي

Collaborative Multi-Agent Reinforcement Learning in Dynamic
Environments using Knowledge Transfer for Herding Problem
Amin Nikanjam, Monireh Abdoos, Mahnoosh Mahdavi Moghadam
Abstract: Nowadays, collaborative multi-agent systems in which a group of agents work together to reach
a common goal, are used to solve a wide range of problems. Cooperation between agents will bring benefits such
as reduced operational costs, high scalability and significant adaptability. Usually, reinforcement learning is
employed to achieve an optimal policy for these agents. Learning in collaborative multi-agent dynamic
environments with large and stochastic state spaces has become a major challenge in many applications. These
challenges include the effect of size of state space on learning time, ineffective collaboration between agents and
the lack of appropriate coordination between decisions of agents. On the other hand, using reinforcement learning
has challenges such as the difficulty of determination the appropriate learning goal or reward and the longtime
of convergence due to the trial and error in learning. This paper, by introducing a communication framework for
collaborative multi-agent systems, attempts to address some of these challenges in herding problem. To handle
the problems of convergence, knowledge transfer has been utilized that can significantly increase the efficiency
of reinforcement learning algorithms. Cooperation and Coordination and between the agents is carried out
through the existence of a head agent in each group of agents and a coordinator agent respectively. This
framework has been successfully applied to herding problem instances and experimental results have revealed a
significant improvement in the performance of agents.
Keywords: Collaborative multi-agent system, Reinforcement learning, Knowledge transfer, Herding
problem.
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انتقال دانش يک نمونه از مفاهيم يادگيری ماشين است که از دانش

 -1مقدمه
سيستم چندعاملي به سيستمي گفته ميشود که از تعدادی عامل
خودگردان تشكيلشده است که هر يک بهنوبهی خود فعاليت داخلي داشته
و در محيط خارج نيز با يكديگر ارتباط دارند .برای داشتن ارتباطات داخلي
موفق بين عاملها ،آنها نياز دارند که با يكديگر همكاری کنند ،هماهنگ
باشند و مذاکره دوطرفه داشته باشند .سيستمهای چندعاملي نسبت به
سيستمهای تکعاملي مزايای زيادی دارند :مقاوم بودن 1و مقياسپذيری،2
مقاوم بودن به مفهوم اين که اگر عاملي قادر به ادامه فعاليت نبود ،عاملهای
ديگر وظايف وی را بر عهده بگيرند و مقياسپذيری به مفهوم اينكه افزودن
چندعاملي در اکثر شرايط کار ميکنند ،به اين معنا که متمرکز نيستند و
تصميمگيری در آنها توزيعشده است و چنانچه حتي بخشي از آنها نيز
از کار بيفتد بازهم به کار خود ادامه ميدهند .همچنين اين نوع سيستمها
برای محيطهايي با مقياس وسيع 3و محيطهای ناشناخته نيز گزينه مناسبي
نسبت به سيستمهای تک عاملي به شمار ميآيند.
يادگيری تقويتي يكي از روشهايي است که در سيستمهای
چندعاملي به کار ميرود .ازنظر رياضي يادگيری بهصورت نگاشتي از
فضای حاالت به فضای اعمال بيان ميشود .اين روش ،تعاملي است و
يادگيری در آن با سعي و خطا بهبود مييابد ،يعني عامل يادگيرنده دانش
خود را بهصورت سعي و خطا از تعامل با محيط ميگيرد .عامل در محيط
قرارگرفته يک کنش انجام ميدهد ،پاسخي از محيط ميگيرد و طبق آن
پاسخ ميفهمد عملي که انجام داده مناسب بوده است يا خير .يادگيری
تقويتي جهت حل مسائلي که در آنها مدلي از محيط موجود نيست بسيار
کارآمد عمل خواهد کرد زيرا از طريق آزمايش و خطا شناخت نسبي از
از جستجوی گسترده محيط حاصل ميشود که معموالً زمان زيادی از اين
طريق هدر خواهد رفت .يكي از راههای کاهش اين زمان استفاده از
الگوريتمهای انتقال دانش و همچنين الگوريتمهای خالقانه 4است ].[2
در اين مقاله ،يک چارچوب برای ارتباط و همكاری در سيستمهای
چندعاملي مشارکتي مبتني بر يادگيری تقويتي پيشنهاد شده است .در روش
پيشنهادی عاملها گروهبندی ميشوند و تحت نظر سرگروه عمل ميکنند.
اين چارچوب برای حل مسأله گلهداری به کار گرفته شده است .در بخش
دوم کارهای مرتبط با اين حوزه مرور شده است .بخش سوم روش
پيشنهادی را تشريح مينمايد .بخش چهارم به جزئيات پيادهسازی و ارائه
نتايج اختصاص دارد .جمعبندی و کارهای آينده در بخش پنجم ارائه
شدهاند.

موقعيت جديد بكار ميگيرند به اين شكل که موردهای مشابه با حالت
فعلي در موقعيتهای قبلي جستجو ميشوند و دانش آنها ،در حالت فعلي
استفاده ميشود ] .[2استفاده از اين انتقال دانش شامل مراحل زير است ]:[2
 )1به دست آوردن تعريفي از حالت )2 ،اندازهگيری تشابه حالت جاری با
حالت قبلي )3 ،بازيابي دانش مربوط به حالتهای مشابه قبلي و  )4استفاده
مجدد از دانش حالتهای قبلي در حالت مشابه فعلي .برای انتقال دانش به
صورت کارا و مطمئن ،ما به نگاشتي نياز خواهيم داشت که دو بخش مبدأ
و مقصد را که قرار است انتقال دانش مابين آنها انجام شود ،به هم مرتبط
کند ].[3
درگذشته فعاليتهای زيادی در زمينه پيادهسازی سيستمهای
چندعاملي مشارکتي انجام شده است که به عنوان نمونه ميتوان به کارهای
انجام شده در حوزه تخصيص منابع اشاره کرد .تخصيص تعدادی منابع
پراکنده به کاربران توسط عاملهايي که با همكاری يكديگر و گاهي
بهتنهايي منابع را اختصاص خواهند داد يكي از پژوهشهايي است که در
اين حوزه انجام شده است ] .[4تنها راه ارتباط ميان عاملها اشتراک جداول
سود آنهاست تا از اين طريق اطالعات کاملي نسبت به وضعيت تمام منابع
داشته باشند ] .[4همچنين در حوزه کنترل ترافيک هوشمند از سيستمهای
چندعاملي مشارکتي استفاده شده است .کنترل جريان ترافيک يک راهكار
مناسب برای کاهش تعداد تصادفات ،کاهش مصرف سوخت و کاهش
زمان انتظار است .در راستای کنترل ترافيک ميتوان از ابزارهايي همچون
ايجاد محدوديت سرعت ،استفاده از ابزارهايي جهت اطالع از ترافيک و
کنترل سيگنال ترافيک استفاده نمود ] .[5در هنگاميکه هدف ،کنترل
سيگنال ترافيک باشد ،به عامل تصميمگيرنده (در مورد ميزان سيگنال
ترافيک) و عامل جمعکننده اطالعات (در مورد ازدحام) نياز است ].[5
6

حوزهای که در اين مقاله به آن پرداختهايم مسئله گلهداری است.
مسئله گلهداری عبارت است از همكاری گروهي از عاملهای چوپان برای
هدايت گلهای از موجودات به سوی آغل ،اين مسئله نمونهای از مسائل
حوزهی سيستمهای چندعاملي مشارکتي است .در سال  2001اين مسئله با
در نظر گرفتن يک گوسفند و يک سگ و با تكيه بر برنامهنويسي پويا

7

بررسي شده است ].[6
در سال  2002اين مسئله با يک چوپان بررسي شد .اين چوپان با
استفاده از نقشه راه( 8نمايشي انتزاعي از فضای ممكن در محيط يا راهنمای
محيط که بر اساس ديد محلي عامل در حال بهروزرساني است و محل

1

5

2
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Scalability
3
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4
Heuristic algorithms

Case based reasoning
Herding problem
7
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8
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موانع را نشان ميدهد) گله را دنبال ميکند .از کاستيهای روش ارائهشده

 -2کارهاي مرتبط

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

در اين روش دانش حاصلشده از موقعيت قبلي را جهت استفاده در

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.6.0

محيط را به عامل ميدهد .همگرايي در الگوريتمهای يادگيری تقويتي پس

موردی 5يكي از پراستفادهترين روشها در حوزهی هوش مصنوعي است.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

عامل جديد به محيط فرآيندی ساده باشد ] .[1همچنين سيستمهای

جمعآوریشده درگذشته برای ارتقا يادگيری استفاده ميکند ] .[2استدالل
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در اين مقاله ميتوان به عدم تالش عامل در راستای جلوگيری از پراکنده

از مسائل برنامهريزی حرکتي در نظر گرفتهشده است ،که هدف طراح در

شدن اعضای گله اشاره کرد ].[7

آن يافتن مسيری برای حرکت چوپان است که در انتهای مسير گله نيز به
1

حرکتي ارائهشده در دو مقاله قبلي مسيری را از ميانه گله تا مكان هدف

موجب حرکت مستقيم چوپان در راستای گله ميشود ،اين راهكار موجب

محلي مييابد .سپس عامل چوپان گله را در مسير پيشنهادی طراح حرکت

تفكيک گله خواهد شد و مناسب نيست .راهكار ناحيه امن 2با تخمين يک

ميدهد .اين مسير ممكن است به داليلي همچون نبود فضای کافي برای

ناحيه دايره شكل در اطراف گله ،اجازهی ورود عامل چوپان به داخل اين

ادامه حرکت عامل (ناشي از پويايي محيط) مناسب نباشد ،از اين رو

ناحيه را نميدهد و از اين رو تعداد دفعات تفكيک گله را کاهش ميدهد

کاربران با تصحيح مسير پيشنهادی تالش ميکنند چوپان بطور مناسبي

] .[8راهكار نقشه راه پويا 3با درنظرگرفتن زيرمجموعههای يک گله در

هدايت شود .تعامل مناسب ميان کاربر و طراح موجب يافتن راهكار مناسبي

داخل ناحيه امن گله اصلي ،فرض ميکند اگر عامل وارد ناحيه امن زير

خواهد شد ].[10

جايابي هوشمندانه عامل راهكارهايي ارائه شد .راهكار خط مستقيم

گلهها شود ،آسيب قابلتوجهي به گله اصلي وارد نميشود ] .[8همچنين

در سال  2010تحقيقي انجام شد که در آن محيط از يک سگ و

در اين مقاله راهكارهايي جهت هدايت گله نيز ارائه شده است .راهكار

تعدادی گوسفند تشكيلشده بود .برای جلوگيری از تفكيک گله از

مستقيم پشت گله ،4گله را بر روی خط مستقيم به سمت محل پيشنهادی

کوچکترين دايره ممكن در اطراف گله استفاده شد :در صورت ورود

هدايت ميکند .راهكار حرکت از يک طرف به طرف ديگر ،5با تغيير مسير

عامل به داخل آن ناحيه اعضای گله فرار ميکردند (ناحيه متراکم).

از طرف راست بهطرف چپ گله ،سعي ميکند هدايت گله به محل

همچنين هدايت گله با حرکت از يک طرف به طرف ديگر انجام شد .برای

پيشنهادی بعدیاش انجام شود .راهكار چرخش گله ،اگر در طول مسير

مسيريابي از الگوريتم * Aاستفاده شد که در آن مسيريابي به صورتي انجام

نياز به چرخش گله بود ،اين امكان را فراهم ميسازد .بهصورت خالصه

ميشد که عامل وارد ناحيه متراکم نشود .با توجه به پويايي محيط ،مسير

ميتوان گفت ،در اين پژوهش روشهايي مطرح شد که يک چوپان بتواند

انتخابي هرچند ساعت يکبار بهروزرساني خواهد شد .همچنين در اين

يک گله مشخص را به شكل کاراتر هدايت کند .چوپاني به دو بخش

تحقيق يک انسان يا يک عامل هوشمند ديگر از طريق دستوراتي عامل

نزديک شدن 6و هدايت 7تقسيم شده و همچنين رفتارهايي برای چوپان نيز

سگ را در راستای هدايت گله راهنمايي ميکند .سپس مسير پيموده شده

تعريف شد ].[8

با مسير حاصل از الگوريتم * Aمقايسه خواهد شد و عمليات يادگيری نيز

در سال  2005نشان داده شد که يک عامل چوپان بهتنهايي نميتواند

انجام خواهد شد ] .[11يک چارچوب جديد توسط زبان  JACKدر سال

يک گله بزرگ را به شكل مناسب هدايت کند و چندين چوپان ميتوانند

 2010پيادهسازی شده است که مسيريابي در آن باز هم توسط الگوريتم

کنترل مناسبتری بر روی گلههای بزرگ و پيچيده داشته باشند ] .[9در

* Aانجام ميشود ].[12

هستند .چوپاني همانند گذشته به دو بخش نزديک شدن و هدايت تقسيم

دانش پيشين مربوط به خود و استفاده از دانش پيشين مربوط به ساير عاملها

ميشود .در بخش نزديک شدن دو راهكار جهت پيشبيني مكان بعدی

بررسي و مقايسه شدند .مسئله چوپاني بهعنوان يک بستر آزمايش ،جهت

هريک از عاملهای چوپان در اطراف گله ارائه شد .مكان بعدی که هر

مقايسه اين سه مفهوم در نظر گرفتهشده است .به عنوان نتيجه اين آزمايش

عامل چوپان برای تأثيرگذاری بر گله انتخاب ميکند نقطه هدايت نام دارد

ميتوان گفت استفاده از دانش خود و ساير عاملها تأثير بسزايي بر روی

] .[9در راهكار تقسيم برداری ،8اگر  k-1چوپان ،سمت چپ يک عامل

عملكرد عاملها داشته است ].[13

چوپان باشند ،اين عامل در  k-1امين نقطه هدايت از چپ قرار خواهد

در سال  ،2013با توجه به نيروهای جاذبه و دافعه وارد بر گله ،راستای

گرفت ] .[9در راهكار کاهش حريصانه فاصله ،9عامل چوپان به

حرکت گله پيشبينيشده است .منظور از دافعه ،دافعه ميان گله و چوپان و

نزديکترين نقطه هدايت موجود ميرود .جهت انتخاب نزديکترين نقطه

دافعه ميان اعضای دو گروه رقيب است و همچنين منظور از جاذبه ،جاذبه

هدايت از گراف دوبخشي 10استفاده شده است.

ميان اعضای يک گله است ].[14

نشانگرهای ليزری حرکت چوپان را کنترل کنند .در اين آزمايش با استفاده

محلي جاذبه و دافعه ميان اجزای مسئله ،بررسي شد ] .[15اگر اعضای گله

از متدهای برنامهريزی به شكل ديداری تذکراتي به کاربران جهت جايابي

در فاصلهای دورتر از يک حد مشخص از چوپان قرار داشتند حرکت نمي-

مناسب داده ميشد .در حقيقت در اين مقاله مسئله چوپاني بهعنوان نمونهای

کنند و يا تصادفي حرکت ميکنند .اما اگر گوسفندان در فاصله مشخص

1
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2
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در سال  2009آزمايشي طراحي شد که در آن کاربران با استفاده از

در سال  ،2014با استفاده از حرکت از يک طرف به طرف ديگر ،مدل

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.6.0

اين مقاله هيچ ارتباطي ميان چوپانها وجود ندارد و آنها مستقل از هم

در سال  ،2012سه مفهوم عدم استفاده از دانش پيشين ،استفاده از

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

در سال  2004برای کاهش تعداد دفعات تفكيک گله و همچنين

مقصد رسيده باشد ] .[10در ابتدا ،برنامه با استفاده از نقشه راه و متدهای
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از چوپان قرار بگيرند ،تحت دو نيروی زير قرار خواهند گرفت :جاذبه ميان

در اين مقاله ،با ارائهی يک چارچوب ارتباطي مناسب ميان عاملها

اعضای گله نسبت به يكديگر و دافعه ميان اعضای گله و چوپان .چوپان با

تالش شده است روش جديدی برای حل مسئله گلهداری بصورت

توجه به موقعيت عاملها يكي از فعاليتهای زير را انجام خواهد داد ]:[15

چندعاملي و با استفاده از امكان ارتباط بين عاملها ارائه شود.

 )1اگر تمام اعضای گله در راستای مناسبي نسبت به هدف محلي باشند،
چوپان به سمت گله حرکت خواهد کرد و  )2اگر حتي يكي از اعضای
گله در راستای مناسبي نسبت به هدف محلي نهايي قرار نگرفته باشد،
چوپان در راستای جمعآوری آن عامل و تشكيل يک گله واحد در راستای
هدف محلي تالش خواهد کرد.
در سال  ،2017تعامل ميان چوپان و هدف توسط يک تابع غيرخطي
نزديکترين عضو گله به چوپان ،دارای يک تابع حرکتي است که مجموع
مقدار دافعه ميان اين عضو گله و چوپان و مقدار تمايل فرار اين عضو از
مقصد است .هنگاميکه اين عضو به مكان نزديک به مقصد رسيد و يا زمان
طوالني از دنبال شدناش گذشت و هنوز به نزديكي مقصد نرسيده بود،
چوپان به عضو ديگری از گله رجوع ميکند .تعامل ميان چوپان و ديگر
اعضای گله نيز با مجموع مقادير دافعه ميان اين عضو گله و چوپان (که
شدت آن کمتر از دافعه ميان نزديکترين عضو گله و چوپان است) و
تمايل فرار اين عضو از مقصد است ] .[16هدف اصلي از ارائه رابطه برای
حرکت هدفهای دور و نزديک ،طراحي يک کنترلکننده برای
عاملهای چوپان است که با استفاده از آن ميتوانند بهصورت منظم اعضای
دور و نزديک گله را به مقصد برسانند ].[16
مسئله گلهداری در حوزه شبكههای حسگر بيسيم هم کاربردهايي
داشته است .استقرار حسگرها در يک محيط برای راهاندازی شبكه يكي از
اين کاربردها است ] 18و  .[19يكي از نخستين کارها در اين زمينه که در
متحرک برای تشكيل يک شبكه حسگر است که از رباتهای چوپان
استفاده ميکند ] .[18علت استفاده از مسئله گلهداری آن است که
رباتهای متحرک توانايي مكانيابي و اجتناب از موانع را ندارند .بنابراين
در اين تيم غيرهمگن 1دو نوع ربات با قابليتهای متفاوت به کار گرفته
شدهاند :رهبر و پيرو .ربات رهبر رباتهای پيرو را بدون برخورد به موانع
به مكان مناسب استقرار هدايت ميکند .در اين رويكرد رباتهای پيرو خط
ديد را تشكيل ميدهند و با حفظ آن به کمک نشانههای بصری ،مسير طي
شده توسط ربات پيرو را دنبال ميکنند .نتايج شبيهسازی و پيادهسازی نشان
مي دهد که کار استقرار با دقت مناسبي انجام شده است .کاربردهای
ديگری هم وجود دارد که صرفا از مفهوم تشكيل گروه يا گله استفاده
کردهاند (هدايت رباتها مطرح نبوده است) تا با سپردن وظايف و منابع
بيشتر به برخي گرههای شبكه تاخير ،مصرف انرژی و قابليت اعتماد شبكه

تشكيل گروههايي از عاملهای اصلي است (کار هدايت را انجام ميدهند)
که در ادامه به توضيح آنها خواهيم پرداخت .اهداف اصلي اين پژوهش
عبارتاند از )1 :بهبود يادگيری تقويتي از طريق انتقال دانش ميان عاملها
و افزايش سرعت يادگيری تقويتي )2 ،تقويت همكاری ميان اعضای يک
گروه و رفع مشكل عدم همكاری مناسب عاملها در سيستمهای
چندعاملي )3 ،تقويت هماهنگي ميان گروهها و رفع مشكل ناسازگاری ميان
تصميمات گروهها و  )4يافتن پارامترهای يادگيری مناسب.

 4-1عامل هماهنگکننده
برای پيادهسازی اين محيط چندعاملي ،ما به يک عامل
هماهنگکننده 2نياز داريم که بر اساس يک معيار مشخص ،مانند مختصات
محل قرارگيری عاملها ،گروههايي را تشكيل دهد .پس از شكلگيری اين
گروهها عضو اول هر گروه بهعنوان سرگروه 3شناخته ميشود و بقيهی
اعضا ،به عنوان زيرعضو آن گروه در نظر گرفته ميشوند .عامل
هماهنگکننده ،زيراعضای هر گروه را در قالب يک پيام متني به سرگروه
ارسال ميکند .همچنين ،به زيراعضا پيامي با مفهوم انتظار برای تصميم-
گيری سرگروه ارسال خواهد شد .سرگروه بهمحض تصميمگيری ،به
زيرعضوها اطالع خواهد داد .شكل  1ساختار دروني عامل هماهنگکننده
را نشان ميدهد.
همانطور که در باال اشاره کرديم ،واحد تشكيل گروه 4با کمک
واحد محاسبات 5و بر اساس يک معيار مشخص ،گروههايي را تشكيل
ميدهد .سپس واحد ارسال پيام ،پيامهای مربوط به سرگروهها و همچنين
زير اعضا را ارسال خواهد کرد .پيام سرگروهها ،حاوی اطالعات زيراعضا
و پيام زيراعضا ،يکرشتهی متني به مفهوم انتظار برای تصميمگيری
سرگروه است .همهی عاملهای يک گروه ،در پايان هر تكرار ،جداول
يادگيری حاصل از  Q-learningخود را برای عامل هماهنگکننده
ارسال ميکنند .واحد دريافت پيام ،پس از دريافت جداول ،آنها را به
واحد تحليل پيام ارسال ميکند .اگر پيام دريافتي از نوع جدول بود ،واحد
تحليل پيام آن جدول را به واحد انتقال دانش ارسال خواهد کرد .در اين
واحد ،دانش تمام جداول مشابه همهی عاملها ،در يک جدول تجميع مي-
شود و اين جدول تجميعي جايگزين جداول محلي پيشين ميشود و به تمام
عاملها ارسال ميگردد.

1
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در مقايسه با نمونههای همگن ارتقا يابد ].[20

هماهنگکننده و عامل اصلي تقسيم ميشوند .وظيفه عامل هماهنگکننده

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.6.0

سال  2003ارائه شده است رويكردی برای قرار دادن تيمي از حسگرها

در اين چارچوب عاملها بر اساس نوع وظيفه به دو دستهی عامل

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

مدل شد ] .[16هنگاميکه يک چوپان گلهای را انتخاب ميکند،

 -3روش پيشنهادي
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 4-2.1تعيين هدف
در بخش تعيين هدف ،هدف عامل مشخص ميگردد .سپس عامل
منتظر دريافت پيام از عامل هماهنگکننده ميماند و پس از دريافت پيام،
سرگروه و زيراعضا از يكديگر تفكيک ميشوند .زيراعضا منتظر ميمانند
تا سرگروه تصميمگيریهای الزم را انجام دهد.

شكل  :1ساختار دروني عامل هماهنگکننده

در هنگام تجميع جداول ،واحد مديريت تعارض 1وظيفه دارد اگر به

 2.2-4تعيين وضعيت

يكسان بود ،يكي از اين دو سطر را بر اساس يک سياست مشخص انتخاب

همچنين نسبت به اهداف تجميعشده (با ديگر زيراعضای گروه) وضعيتي

کند و در جدول نهايي قرار دهد .در هر تكرار ،الگوريتم باال ،به همين

را برای خود و گروهش انتخاب ميکند و اين وضعيت را به اطالع

ترتيب ذکرشده اجرا ميگردد .شكل  ،2نحوهی عملكرد عامل را با وجود

زيراعضای گروهاش نيز ميرساند .اين کار توسط واحد تعيين وضعيت

2

عامل هماهنگکننده نشان ميدهد .وظايف عامل هماهنگکننده عبارت

انجام ميشود.

است از )1 :دريافت مشاهدات تمام اعضای يک گروه )2 ،گروهبندی بندی

 2.3-4تعيين حالت

اعضای گروه بر اساس يک معيار مشخص )3 ،انتساب عضو اول هر گروه
بهعنوان سرگروه )4 ،ارسال پيامي حاوی اطالعات زيراعضا به سرگروه هر

حال الزم است وضعيت به شكل پارامتری ذخيره شود .عامل سرگروه

گروه و  )5تجميع جداول  Qمربوط به هر وضعيت تمام اعضای گروه و

وضعيت گروهش را نسبت به مقصد نهايي و هدف فعليشان در واحد تعيين

سپس تجميع اطالعات تمام جداول در يک جدول واحد و ارسال اين

حالت ،3به مقادير عددی تبديل ميکند و اين عدد يا مجموعهای از اعداد

جدول به تمام عاملهای گروه (انتقال دانش) ،فرآيند انتقال دانش موجب

حالت عامل را نمايش خواهند داد .عامل سرگروه حالت گروه را به ديگر

افزايش سرعت يادگيری تقويتي خواهد شد.

اعضای گروه اطالع ميدهد.

 4-2.4فازیسازی حالت
اگر محيط پيوسته باشد ،الزم است عدد يا اعداد بيانگر حالت ،وارد

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

عنوان مثال سطری از دو جدول مشابه مربوط به دو عامل مجزا دارای کليد

سرگروه با توجه به وضعيت خود و گروهاش نسبت به مقصد نهايي و

واحد فازیساز شوند و به عدد يا اعدادی گسسته تبديل شوند .در واحد
فازیساز عدد يا اعداد نشانگر حالت ،هرکدام در بازهای قرار خواهند
کنيد عدد  1.5نشانگر حالت باشد ،وقتي اين عدد وارد واحد فازیساز شود
چون در بازهی  0تا  2قرار دارد با عدد  0فازی ميشود و حاال ديگر 0
نشانگر حالت است.

شكل  :2نحوه عملكرد عامل اصلي با حضور عامل هماهنگکننده

 2-4عامل اصلي
همانطور که گفتيم ،عامل هماهنگکننده جزئي از گروه اصلي نيست
پس الزم است راجع به ساختار عاملهای گروه نيز صحبت کنيم .در شكل

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.6.0

گرفت که از اين پس با عدد سردسته شناخته ميشوند .به عنوان مثال فرض

 3ساختار عاملهای گروه نشان داده شده است .مشاهدات دريافتي از محيط
به واحد تحليل مشاهدات تحويل دادهشده تا بخشي از خروجي گرافيكي

Conflict manager
Mode detection
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شكل گيرد .سپس عامل اصلي طبق مراحل زير رفتار خواهد کرد.

شكل  :3ساختار دروني عامل اصلي
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 2.5-4انتخاب کنش
پس از مشخص شدن حالت ،عامل سرگروه با رجوع به جدول Q
مربوط به وضعيتش ،زوج (حالت ،کنش) را که دارای حالت مشابه با حالت
آنها است و بيشترين پاداش را دريافت کرده انتخاب ميکند .حاال عامل
ميتواند با يک احتمال مشخص کنشي را که واحد انتخاب زوج مناسب
توصيه کرده انتخاب کند و يا دست به انتخاب کنشهای ديگر بزند .اگر
عامل بخواهد از کنشي که واحد انتخاب زوج مناسب توصيه کرده پيروی
کند ،الزم است از طريق واحد نگاشت کنش ،کنش موجود در جدول را
به کنشي مناسب برای حالت خودش نگاشت کند .توجه کنيد که از

شكل  :4نحوه عملكرد عامل اصلي
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

آنجايي که ما قصد داريم در ادامه تعريفي از حالت ارائه دهيم که به
مختصات عامل بستگي نداشته باشد ،پس تعداد زيادی حالت مشابه خواهيم
داشت که به عنوان مثال کنش "حرکت به غرب" در يكي از اين حاالت
معادل کنش "حرکت به شرق" در حالت ديگر باشد.
در واحد انتخاب کنش ،اگر شرايط خاصي مهيا باشد ،کنش ،طبق
قواعد و در غير اين صورت به صورت تصادفي انتخاب خواهد شد .عامل
سرگروه اگر کنش را طبق قواعد انتخاب کرد به زيرعضوها خبر ميدهد
که آنها نيز طبق قواعد کنش انتخاب کنند و اگر تصادفي انتخاب کرد به
آنها نيز خبر ميدهد که کنش را تصادفي انتخاب کنند.

شكل  :5ارتباط ميان عاملهای مختلف و ترتيب ارسال پيامها .ارتباط بين عامل
هماهنگکننده و عامل عضو گروه در مرحله انتقال تجربه ذکر شده است.

حالت و کنش همهی عاملهای گروه و همچنين مكان هدف فعلي در
حافظهی عامل سرگروه نگهداری ميشود تا در تكرار بعدی ،با توجه به

 -4پيادهسازي

(حالت ،کنش) در جدول مربوط به وضعيت عامل درج خواهد شد (برای

محيط آزمايشي يک شبكه  100×100است و از نظر دستهبندی

هر وضعيت ،عامل يک جدول جداگانه خواهد داشت اين کار موجب

پارهای قابلمشاهده و همچنين جز محيطهای غيرقطعي و ترتيبي است.

ميشود در هر بار رجوع به جدول  ،Qبا جدول کوچکتری روبرو باشيم).

همچنين محيط ما محيطي پويا و گسسته و ناشناخته نيز هست .اطالعات

تغييرات محيط پاداش تخصيص يابد .پس از به دست آوردن پاداش ،زوج

ميان گروهها برقرار سازد و عامل سرگروه وظيفه دارد همكاری را ميان
اعضای يک گروه برقرار سازد .يكي از راههای برقراری هماهنگي مناسب،
استفاده از زبان ارتباط عاملهاست .اين زبان ،همان روش انتقال پيام است
] .[1نوعي از هماهنگي را هم در تعامل درون گروهها مشاهده ميکنيم زيرا
آنها هم از پروتکل انتقال پيام به يكديگر استفاده ميکنند .منظور از
همكاری همان تالش سرگروه برای ايجاد يک روش مناسب انتخاب کنش
برای همهی زيراعضا است .در شكل  4نحوهی عملكرد عامل اصلي را
مشاهده خواهيد کرد .شكل  5ارتباط بين عاملها و ترتيب تبادل پيامها را

دريافتي هر عامل حاوی وضعيت چهار مربع  8×8اطراف عامل هست .هر
خانهی اين مربع  8×8ميتواند شامل عناصر زير باشد ] :[17مانع ،2گاو،
عامل ،آغل .3پويايي محيط ناشي از حرکت تصادفي گاوها و عاملهای
حريف است .در مجموع ميتوان اطالعات دريافتي هر عامل را به
بخشهای زير تقسيم نمود ] )1 :[17مكان دقيق عامل در شبكه )2 ،محتوای
مربع  8×8اطراف عامل )3 ،شناسهی گاوهای اطراف عامل به همراه مكان
آنها و  )4مكان آغل خودی (اطالعي راجع به مكان آغل گروه حريف
ندارد).
در هر يک از خانههای اين شبكه تنها يک عنصر ميتواند در زمان

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.6.0

در يک جمله ميتوان گفت عامل هماهنگکننده وظيفه دارد هماهنگي را

1

مشخص قرار داشته باشد .کنشهای قابلقبول برای هر عامل عبارتاند از

نشان ميدهد.

حرکت به يكي از جهتهای شمال ،جنوب ،شرق ،غرب ،شمال شرقي،
شمال غربي ،جنوب شرقي و جنوب غربي .مجموع تعداد گوسفندان

Grid
Obstacle
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قرارگرفته در آغل خودی امتياز هر گروه از عاملها محسوب ميشود.
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 4-1پيادهسازی عامل هماهنگکننده

زيرگروهها تالش ميکنند گله را به ناحيه  Bبرسانند تا بتوانند چوپاني کنند.

عامل هماهنگکننده در هر تكرار از بازی با دريافت مختصات محل
قرارگيری همهی عاملهای يک گروه و همچنين داشتن يک حد آستانه

پرسهزني فقط در ناحيهی  Aممكن خواهد بود .منظور از پرسهزني همان
تالش برای انتقال گله گوسفندان موردنظر به بخش  Bاست.

اقدام به تشكيل گروهها ميکند .عضو اول هر گروه بهعنوان سرگروه
شناخته ميشود و بقيهی اعضا زيرعضو اين گروه هستند .سپس عامل
هماهنگکننده اطالعاتي راجع به زيراعضا به هريک از سرگروهها ارسال
خواهد کرد و همچنين به زيراعضا پيامي حاوی يک رشته متني جهت
انتظار برای تصميمگيری سرگروه ارسال خواهد شد.

هر عامل پس از دريافت اطالعات چهار مربع  8×8اطرافش وظايف
شكل  :6نمايي کلي از محيط و نواحي مختلف آن.

زير را بر عهده دارد )1 :خوشهبندی گوسفندان بر اساس آستانه نزديكي و
تشكيل گله و  )2انتخاب گله پرجمعيت بهعنوان هدف فعلي .تا اين مرحله
هر عامل مشاهدات دريافتي خود را دستهبندی کرده و همچنين هدف

وضعيتهايي که ما با آن روبرو هستيم عبارتاند از:
•

فعلياش يعني دسته مشخص از گوسفندان را انتخاب کرده .حال الزم است

وقوع است .در اين وضعيت عاملها نسبت به مقصد نهايي و

صبر کند و منتظر دريافت پيامي از عامل هماهنگکننده بماند .پس از

همچنين گله موردنظرشان در وضعيتي مطابق شكل -7الف

دريافت پيام ،اگر متن پيام ” “WFACبود ،يعني عامل زير عضو يک گروه
است و بايد منتظر تصميمات سرگروهش بماند و اگر رشته متني جز اين
بود يعني عامل سرگروه است .اگر رشته متني خالي بود ،يعني عامل

دنبال کردن انفرادی :2اين وضعيت در هر دو ناحيه  Aو  Bقابل

قرار خواهند داشت.
•

دنبال کردن گروهي :3اين وضعيت در هر دو ناحيهی  Aو، B

سرگروه ،هيچ عامل همكاری ندارد و بايد به تنهايي فعاليت کند ،در

قابل وقوع است .در اين وضعيت بيش از يک عامل در

غيراينصورت اين رشته حاوی شناسهی زيرعضوهايش همراه با يک

وضعيتي مشابه وضعيت باال قرار دارند ،اين وضعيت مشابه
شكل -7ب است.

جداکننده 1است .اگر عامل سرگروه همكاران ديگری نيز داشته باشد الزم
است اهداف فعلي همه آنها بهعنوان هدف فعلي تکتک اعضا در نظر

•

چوپاني انفرادی :4اين وضعيت تنها در ناحيهی  Bقابل وقوع

اهداف کليهی اعضای يک گروه را بهعنوان هدف فعلي تکتک آنها در

گله موردنظرشان در وضعيتي مطابق شكل -7ج قرار خواهند

نظر بگيريم.

داشت.
•

است .در اين وضعيت بيش از يک عامل در وضعيتي مشابه

حال الزم است به سراغ تعيين وضعيت يک گروه برويم .همانطور
که قبالً هم گفته شد ،منظور از وضعيت ،کلمهای است که بتواند وضعيت
اين گروه را نسبت به ورودی آغل و همچنين نسبت به دسته گوسفندان

چوپاني گروهي :5اين وضعيت تنها در ناحيهی  Bقابل وقوع
وضعيت باال قرار دارند ،اين وضعيت مشابه شكل -7د است.

•

6

پرسهزني انفرادی  :اين وضعيت در ناحيهی  Aقابل وقوع است.

هدف توصيف کند .در شكل  6نمايي کلي از محيط را مشاهده خواهيد

اين وضعيت زماني ديده ميشود که عامل در ناحيهی  Aدر

کرد .در ناحيه زرد محل آغل را مشاهده ميکنيد .عاملهای دوتيم به رنگ

وضعيتي مطابق شكل -7ه قرار بگيرد.

قرمز و آبي قابلمشاهده هستند .گوسفندان نيز به رنگ سفيد در محيط قرار
دارند .ناحيهی خاکستری مربوط به بخش ناشناختهی محيط است.
همانطور که در شكل  5مشاهده ميکنيد ،ما محيط را به دو بخش  Aو B
در حالت چوپاني قرار گيرد حتماً بايد در ناحيه  Bقرار گيرد .در ناحيه A

وضعيتي مشابه وضعيت پرسهزني انفرادی قرار بگيرند .در
شكل -7و مشاهده ميشود.

1

5

2

6

Delimiter
Single Going-after
3
Group Going-after
4
Single Herding
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اين وضعيت زماني رخ ميدهد که بيش از يک عامل در

Group Herding
Single Prowling
7
Group Prowling
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تقسيم مينماييم .در بخش  Bورودی آغل قرار دارد و اگر گروهي بخواهد

•

پرسهزني گروهي :7اين وضعيت در ناحيهی  Aقابل وقوع است.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.6.0

گرفته شود پس الزم است از يک تابع تجميع اهداف استفاده کنيم و

است .در اين وضعيت عاملها نسبت به مقصد نهايي و همچنين

 4-3تعيين وضعيت

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

 4-2تعيين هدف
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(د)

(ه)

(و)

شكل  :7ارتباط ميان عاملهای مختلف و ترتيب ارسال پيامها .ارتباط بين عامل هماهنگکننده و عامل عضو گروه در مرحله انتقال تجربه ذکر شده است.
•

 4-5فازیسازی حالت

معلق :1اين وضعيت در هر دو ناحيهی  Aو  Bقابل وقوع است.
در اين وضعيت هيچ گلهای جهت هدايت در نزديكي عامل و
يا عاملها قرار نخواهد داشت.

با توجه به پيوستگي محيط تعداد زيادی حالت خواهيم داشت ،در اين
شرايط فازیسازی امر ضروری است .فازیسازی به مفهوم اينكه ما تمام

 4-4تعيين حالت

اعداد قرارگرفته در يک بازهی مشخص را با سردستهی آن بازه معرفي

پس از تعيين وضعيت ،عامل سرگروه وضعيت را به ساير زيراعضا
اطالع ميدهد .اکنون الزم است حالت را تعيين کنيم .بايد حالت را
بهگونهای تعريف کنيم که وابسته به مختصات عامل نباشد و وضعيت عامل
را منعكس کند .اگر عامل تنها باشد ،تعيين حالت مطابق شكل -8الف
است .همانطور که مشاهده ميکنيد فاصله عامل تا گله گوسفندان و فاصله
حالت عامل را تشكيل ميدهند .اگر گروهي از عاملها باشند حالت مطابق
شكل -8ب محاسبه ميشود .همانطور که مشاهده ميکنيد ميانگين
فاصلهی همهی عاملهای زيرگروه تا گله گوسفندان و ميانگين فاصله همه-
ی عاملها تا ورودی آغل و ميانگين زاويهی بين همهی اين عاملها تا دو
عنصر گله و ورودی آغل ،به همراه يک جداکننده ،حالت عامل را تشكيل
ميدهند.

بهعنوان ورودی به تابع فازیساز ميدهيم و از خروجي يک عدد بهعنوان
شاخص بازهای که عدد فاصله در آن قرار داشته دريافت ميکنيم .پس ما
سه عدد نشانگر حالت را به تابع فازیساز خواهيم داد و بهعنوان خروجي
سه شاخص بازهای که اين اعداد در آن قرار داشتند را دريافت خواهيم
کرد .اين کار ،باعث ميشود تعداد حاالت ما به شكل قابلتوجهي کاهش
يابد.

 4-6انتخاب کنش
اکنون با داشتن حالت ميتوانيم از جدول يادگيری مربوط به وضعيت
گروه ،تمام سطرهايي را که حالتي مشابه حالت اين گروه را دارند استخراج
کنيم و از بين همهی آنها ،کنش سطری را انتخاب کنيم که مناسبترين
پاداش را دريافت کرده است .احتمال انتخاب اين کنش با گذشت زمان
افزايش مييابد .درصورتيکه اين کنش را انتخاب کرديم الزم است آنها،
به کنشي سازگار با وضعيتمان نگاشت کنيم (شكل .)9
فرض کنيد عامل ما در هر دو حالت  Aو Bدارای حالت فازیشدهی

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.6.0

عامل تا ورودی آغل و زاويهی بين اين سه عنصر ،به همراه يک جداکننده،

خواهيم کرد .به عنوان مثال فاصله عامل تا گله را که يک عدد پيوسته است،

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

(الف)

(ب)

(ج)

يكساني باشد و ما فعالً در حالت  Aباشيم .فرض کنيد با توجه به جدول
يادگيری مربوط به اين وضعيت ،کنشي که بهترين پاداش را به ما داده،
(الف)

(ب)

بايد کنش "حرکت به شمال" را انتخاب کنيم که انتخابي نامناسب است.

شكل  :8الف) حالت عامل تنها .ب) حالت عاملهای گروهي

در اينجا لزوم وجود يک تابع نگاشت محسوس است .بنابراين ما به تابعي
نياز خواهيم داشت که بر اساس مفهوم بيشترين شباهت ميان حالتها عمل

Suspended
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مطابق شكل  ،Bکنش "حرکت به شمال" باشد .پس در وضعيت  Aهم ما
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کند؛ يعني اختالف ميان حالت جاری و حالتي که با انتخاب کنش به آن
منتقل شديم را بهعنوان کنشي که بايد در جدول يادگيری قرار بگيرد،
ذخيره کند .پس هرگاه خواستيم از جدول يادگيری استفاده کنيم ،کنشي
را انتخاب ميکنيم که تغييراتي مشابه آنچه در جدول يادگيری ذخيرهشده
را فراهم کند .سرگروه پس از يافتن کنش نگاشتشده آن را انتخاب

 4-7.2حالت هدف
اگر در وضعيت چوپاني انفرادی و يا چوپاني گروهي بوديم و عامل
و گله و ورودی آغل در يک راستا ،مطابق شكل  11قرار گرفته بودند،
کنش مطلوب کنشي است که در راستای ميانهی گله انجام پذيرد.

اگر سرگروه از کنش پيشنهادی جدول يادگيری استفاده نكرد ،بايد بررسي

به زيراعضا خبر ميدهد که آنها نيز مطابق قاعدهای که وی کنش انتخاب

کند که آيا گروهش در شرايطي قرار دارند که بتوانيم از فنون خالقانه

کرده ،کنش انتخاب کنند .اگر سرگروه در هيچيک از اين مراحل کنش

استفاده کند يا خير ،اگر در چنين شرايطي قرار نداشتيم کنشي بهصورت

انتخاب نكرد ،يک کنش بهصورت تصادفي انتخاب خواهد کرد و به

تصادفي انتخاب ميکنيم و به زيراعضا اطالع ميدهيم که آنها نيز کنشي

زيراعضا خبر ميدهد تصادفي کنش انتخاب کنند .سپس حالت و وضعيت

تصادفي انتخاب کنند.

جاری در يک متغير واسطه قرار ميگيرد تا در تكرار بعدی ،با توجه به
شرايط محيط ،پس از انجام کنش همهی عاملها ،پاداش محاسبه شود و در
جدول يادگيری مربوط به وضعيت سابق قرار گيرد.

شكل  :9الف) حالت عامل تنها .ب) حالت عاملهای گروهي

شكل  :11تعيين حالت هدف

 4-7فنون خالقانه

 4-8تابع پاداش

همانطور که در بخش مقدمه گفتيم در هنگام استفاده از روشهای

برای هر وضعيت مطابق روابط زير پاداش تعيين خواهد شد:

يادگيری تقويتي ،استفاده از الگوريتمهای خالقانه ،موجب افزايش سرعت
و بهبود کارايي خواهد شد .الگوريتمهای خالقانهای که ما استفاده کرديم

 4-7.1تابع چرخش
همانطور که در شكل  10مشاهده ميکنيد ،اگر در وضعيت دنبال

الف .دنبال کردن انفرادی
()1

ب .دنبال کردن گروهي

کردن انفرادی و يا دنبال کردن گروهي بوديم ،الزم است با انجام کنش-
هايي وارد ناحيه  Cشويم تا بتوانيم وارد وضعيت چوپاني انفرادی و يا

()2

چوپاني گروهي بشويم .دنباله کنشهايي که ما را وارد ناحيهی  Cميکنند،
از طريق تابع چرخش انتخاب خواهند شد.

𝑅
𝑣𝑒𝑟𝑝) 𝑙𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑃 = 𝛼(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 . 𝑃𝑐𝑒𝑛𝑡 .
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐) 𝑙𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑃 − 𝛼(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 . 𝑃𝑐𝑒𝑛𝑡 .

𝑣𝑒𝑟𝑝) 𝑙𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑃𝑅 = 𝑎𝑣𝑔𝛼(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 .𝑃𝑐𝑒𝑛𝑡 .
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐) 𝑙𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑃− 𝑎𝑣𝑔𝛼(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 .𝑃𝑐𝑒𝑛𝑡 .

ج .چوپاني انفرادی
()3

𝑅
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐) 𝑙𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑃 = 𝑑(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 .
𝑣𝑒𝑟𝑝) 𝑙𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑃 − 𝑑(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 .

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.6.0

عبارتاند از :تعريف تابع چرخش و تعريف حالت هدف.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

ميکند و به زيراعضا نيز اطالع ميدهد که آن کنش را انتخاب کنند؛ اما

اگر کنش سرگروه بر اساس يكي از دو قاعدهی باال انتخاب شود ،او

د .چوپاني گروهي

شكل  :10نحوه عملكرد تابع چرخش
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ه .پرسهزني انفرادی
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()4

𝑅
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐) 𝑙𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑃= 𝑎𝑣𝑔𝑑(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 .
𝑣𝑒𝑟𝑝) 𝑙𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐𝑃− 𝑎𝑣𝑔𝑑(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 .
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(الف)

شكل  :12مقايسه نسبت تعداد گوسفندان در آغل الف :تکعاملي و چندعاملي ب :با وجود توابع خالقانه و بدون وجود توابع خالقانه

()5

𝑅
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐) = 𝛼(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 . 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 . 𝑋 +
𝑣𝑒𝑟𝑝) − 𝛼(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 . 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 . 𝑋 +

و .پرسهزني گروهي
()6

𝑅
𝑡𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝑐)= 𝑎𝑣𝑔𝛼(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 .𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 .𝑋 +
𝑣𝑒𝑟𝑝)− 𝑎𝑣𝑔𝛼(𝑃𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 .𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 .𝑋 +

در اين روابط از نماد  Piبرای نمايش موقعيت مكاني عنصر d(A,B) ،i

برای فاصله اقليدسي بين  Aو  ، Bاز  αبرای زاويه بين عامل(ها) ،گله و آغل
(مطابق شكلهای  7و  )8و از  X+برای موقعيت گله در حالت پرسهزني
استفاده شده است .در محاسبه پاداش اصول کلي رعايت شده است که به
آنها اشاره ميشود .در حالت چوپاني ،فاصله عامل نسبت به آغل محاسبه
ميشود و هر چه عامل بيشتر به آغل نزديک شود ،پاداش بيشتری ميگيرد.
بنابراين تفاضل فاصله (يا ميانگين آن) بين دو گام زماني پيدرپي (جاری و
قبلي) مالک پاداش است .در حالت پرسهزني و دنبال کردن ،بهبود زاويه
بين عامل(ها) ،گله و آغل (مطابق شكلهای  7و  )8بين دو گام زماني
پيدرپي (جاری و قبلي) يا به تعبير ديگر تالش عامل برای قرار گرفتن در
محل مناسب نسبت به آغل و گله مالک پاداش است.

تكرارها ،وجود چندين عامل موجب هدايت درصد بيشتری از گوسفندان
به سمت آغل شده است .درمجموع ميتوان گفت ،سيستمهای چندعاملي
کنترل مناسبتری بر روی اهداف دارند .همانطور که در شكل -12ب
مشاهده ميکنيد استفاده از الگوريتمهای خالقانه موجب افزايش سرعت
يادگيری تقويتي خواهد شد و همچنين نتايج بهتری را نيز به ارمغان خواهد
آورد.
همانطور که در شكل -13الف مشاهده ميکنيد انتقال دانش تأثير
بسزايي بر روی نتايج نهايي خواهد داشت .نرخ انتقال دانش در اين شكل
برابر  0/3263است .پرش ابتدا و کارآيي مجانبي نيز در ابتدا و انتهای
نمودارها مشاهده ميشود .در شكل -13ب تأثير همزمان انتقال دانش و
توابع خالقانه مشاهده ميشود :استفاده از الگوريتمهای خالقانه و انتقال
دانش تأثير بسزايي در نتايج نهايي داشته است به ترتيبي که بيش از 13
درصد بهبود را نشان ميدهد .شكل  12و  13نتايج بدست آمده در 2500
تكرار اول را نشان ميدهد که اختالف و تغييرات عملكرد دو الگوريتم را
بهتر نشان ميدهد .نرخ انتقال دانش و تعداد تكرارها با سعي و خطا و
براساس نتايج بدست آمده در حدود  50تالش مختلف برای تعيين
پارامترهای مناسب بدست آمدهاند .توجه به سربار اجرای روش پيشنهادی
هم مانند هر الگوريتم ديگر ضروری است .نتايج بدست آمده نشان ميدهد
که روش پيشنهادی (استفاده همزمان از چندعاملي ،توابع خالقانه و انتقال

 4-9تحليل نتايج

دانش) در مجموع کمتر از  20درصد به زمان اجرای الگوريتم گلهداری

نتايج اجراها در چهار شرايط زير در شكل  12نمايش داده شده است:

ساده (تکعاملي بدون توابع خالقانه و انتقال دانش) ميافزايد .بهبود

•

چندعاملي بدون توابع خالقانه و همراه با انتقال دانش

•

چندعاملي همراه با توابع خالقانه و همراه با انتقال دانش

•

چندعاملي بدون توابع خالقانه و بدون انتقال دانش

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

پيادهسازی با هدف کاهش سربار ميتواند يكي از اهداف برای
پژوهشهای آتي باشد .برای مقايسه روش پيشنهادی با ساير روشها در
حوزه چندعاملي و مسئله گلهداری ،ايجاد شرايط آزمايشي يكسان برای
مقايسه منصفانه ضروری است .متأسفانه در بررسي ما روشي که بتواند در
شرايط مشابه آزمايش شود يافته نشد .بنابراين مقايسه و ارزيابي روش
پيشنهادی صرفا در محيط پيادهسازی شده در اين پژوهش و با درنظر گرفتن
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•

تکعاملي بدون توابع خالقانه و همراه با انتقال دانش

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.6.0

(وقتي در حالت چوپاني يا دنبال کردن يک گله يا گروه خاص نيستيم)

همانطور که در شكل -12الف مشاهده ميکنيد ،در بعضي از

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08
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شرايط مختلفي که عملكرد روش پيشنهادی را تا حد امكان مشخص کند

با فضای حالت بزرگي مواجه هستيم و از طرفي ديگر اگر محيط پويا و

انجام شد.

غيرقطعي نيز باشد ،يادگيری عاملها يک مسئله چالش برانگيز خواهد شد.

در شكل  14مختصات محل قرارگيری يكي از چوپانها در شبيهسازی
نمايش داده شده است .نقاط آبيرنگ ،ورودی آغل را نمايش ميدهند.
اگر عامل در نقاط سمت راست ورودی آغل قرار گيرد و در حال کاهش
 xباشد آنگاه در وضعيت چوپاني قرار دارد و اگر در حال افزايش  xباشد
در وضعيت دنبال کردن قرار خواهد داشت .اگر چوپان در سمت چپ
ورودی آغل قرار داشته باشد در وضعيت پرسهزني قرار خواهد داشت.
بطور خالصه ميتوان گفت حالت چندعاملي توانايي هدايت گلههای
بزرگتر و پيچيدهتری را نسبت به تکعاملي دارد .همچنين در هنگام
استفاده از انتقال دانش ،پرش در ابتدا بسيار سريعتر از هنگامي که که از
انتقال دانش استفاده نميشود رخ خواهد داد .بهترين نتايج ،هنگام استفاده

در ر استای افزايش کارايي موثر واقع شود .چارچوب ارائه شده در مسئله
گلهداری ارزيابي شده است .در اين چارچوب ،عاملها به دو نوع عامل
هماهنگکننده و عامل اصلي تقسيم شدهاند و معماری و چگونگي ارتباط
آنها با يكديگر مشخص شده است .نتايج بدست آمده نشان ميدهد بهبود
عملكرد حاصل از روش پيشنهادی قابل قبول است .کارهای آينده عبارت
هستند از :ارزيابي دقيق و تالش برای کاهش يا توزيع سربار محاسباتي،
توسعه و ارزيابي اين چارچوب در ساير حوزههای کاربردی که به صورت
سيستم چندعاملي مشارکتي باشند ،تعميم چارچوب پيشنهادی جهت
کاربرد در سيستمهای ناهمگن که عاملهای قابليتهای متفاوت دارند،
استفاده از آنتولوژی برای ارتباط ميان عاملها است.
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