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  جان را فكرت آموخت بنام آنكه

  پيشگفتار

يادآوري اين نكته مهم، ضروري است كه . در اين جزوه تالش شده است تمام سرفصل هاي درس پوشش داده شود

اين جزوه جهت كمك به دانشجويان در جهت كاهش يادداشت برداري، ترسيم شكل ها ، مثال ها در هنگام تدريس 

هر دانشجو مطابق با ذوق و سليقه خود جزوه اي دست نويس ، حاوي يادداشت بنابر اين در كنار اين جزوه، . بوده است

  .هايي به منظور تكميل و تفهيم هرچه بهتر مطالب خواهد داشت

. اين جزوه، ادعاي جايگزيني مراجع اصلي اين درس را ندارد بلكه تنها خالصه اي از مطالب مهم از مراجع درس است

  .تاليف راسل و پيتر نورويگ استفاده شده است رهيافتي نوين :  هوش مصنوعيدر گردآوري اين جزوه از كتاب 

. در اينجا الزم است از تمامي دانشجوياني كه اينجانب را در تدوين اين جزوه ياري نموده اند كمال تشكر را داشته باشم

دقت كافي را داشته باشيد و همچنين در اين جزوه  احتمال اشتباه وجود دارد، به اين جهت در مطالعه مطالب جزوه 

وجود هرگونه ايراد، و همچنين نظرات و پيشنهادات خود را از طريق پست الكترونيكي 

mostafaghobaye@yahoo.com  به اطالع اينجانب  برسانيد.  

  

  مصطفي قبائي آراني

  89پاييز 

   

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



IV 

 

  :  تقديم به
  .دانشجوياني كه عقلشان بر احساسشان غلبه مي كند

  .براي تحمل آراي ديگران تمرين مي كنند دانشجوياني كه

  .دانشجوياني كه براي چهل سال آينده خود برنامه دارند

  .دانشجوياني كه فرق هشت و هشت و يك دقيقه را مي دانند

  .دانشجوياني كه رنگهاي شاد خلقت را در ظاهر خود سپاس مي گويند

  .دانشجوياني كه با محاسبه حروف اضافه سخن مي گويند

  .دانشجوياني كه قاعده مند فكر مي كنند

  .دانشجوياني كه براي هر سوالي چندين پاسخ متفاوت قائل اند

  .دانشجوياني كه عصبانيت خود را به تاخير مي اندازند

  .دانشجوياني كه شان را بر قدرت مقدم مي شمارند

  .دانشجوياني كه در رفتار قابل پيش بيني اند

  .قدرت كشور تامل مي كننددانشجوياني كه براي افزايش 

  .دانشجوياني كه دغدغه هاي وفاي به عهد، آنها را از خواب بيدار مي كند

  ) سريع القلم محموددكتر  (
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مقدمه: فصل اول   مقدمه

  :آنچه در اين فصل خواهيد آموخت

 رهيافت هاي هوش مصنوعي

 مباني هوش مصنوعي 

 تاريخچه هوش مصنوعي

    

 

 

آنچه در اين فصل خواهيد آموخت

رهيافت هاي هوش مصنوعي •

مباني هوش مصنوعي  •

تاريخچه هوش مصنوعي •
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  وعيـهوش مصن 2
 

 

  :علل مطالعه هوش مصنوعي
  بيشتر در مورد خودمانيادگيري 

 . سيستم هايي كه توسط هوش مصنوعي توليد مي شوند و استفاده و بهره برداري از موجوديت ها

  : سيستم هاي هوشمند
  چهره يا تشخيص صدامثل نرم افزارهاي هوشمند نظير نرم افزارهاي تشخيص : نرم افزاري

 مثل ربات: سخت افزاري

افراد مختلف،ديدگاههاي متفاوتي نسبت به هوش مصنوعي دارند و براي آنها در ساخت سيستم هاي هوشمند، دو سوال 

  :مطرح است

  ؟تفكر و استداللاهميت مي دهيد يا به  رفتارآيا بيشتر به 

منطقي ( يك استاندارد ايده آل هوشمنديدهيد يا بر اساس  را الگو قرار مي انسان آيا در ساخت سيستم هاي هوشمند،

 عمل مي كنيد؟ ) بودن، عقالنيت

  :با توجه به اين دو سوال، هوش مصنوعي به  چهار رهيافت تقسيم مي شود

  منطقي فكر كردن  انسان گونه فكر كردن

  منطقي عمل كردن  انسان گونه عمل كردن

  ) :عقالنيت(تفاوت انساني بودن و منطقي بودن 

منطقي بودن يعني يك سيستم بر اساس دانش خود بهترين كار ممكن را در يك لحظه انجام دهد در حاليكه انسان در  

  .هر لحظه نمي تواند بهترين كار ممكن را در يك لحظه انجام دهد چون انسان ها كامل نيستند

  

  

  

هوش مصنوعي از  تعاريف مختلف براي 

مربوط به رهيافت هاي  ديدگاه دانشمندان 

  :مختلف

از طريق مدل  ذهني توانايي هاي مطالعه 

  ) .محاسباتي(هاي كامپيوتري 

 . را فراهم مي نمايد درك و استداللمطالعه محاسباتي كه  امكان مشاهده،

  حس كاملكنند، ماشين هايي با قدرت تفكر و  فكرتالش براي ساختن كامپيوترهايي كه 

  منطقي فكر كردن

1.  

2.  

  مانند انسان فكر كردن

3 .  

4 .  

  عمل كردنمنطقي 

5 .  

6 .  

  مانند انسان عمل كردن

7 .  

8 .  
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 3    مقدمه: فصل اول   

 

 

 در ارتباط هستند مثل يادگيري ، تصميم گيري و حل مسئله  انسان تفكر خودكار سازي فعاليت هايي كه با

 .هوشمند است عامل هاي، شامل مطالعه )AI(هوش محاسباتي

 .عات دست بشر سر و كار داردهوشمندانه مصنو رفتارهوش مصنوعي با 

انجام شود نياز به  انساناگر بخواهد توسط  عمليات هنر خلق ماشين هايي كه توانايي عملياتي داشته باشند كه آن

 . هوش دارد

 .انجام مي دهند انسانها را در هر لحظه بهتر از كارهامطالعه چگونگي ساخت كامپيوترهايي كه 

دنبال شده اند و هركدام طرفداران  مخصوص به خود را دارد ولي تنشي بين رهيافت از نظر تاريخي هر چهار رهيافت 

  :هاي انساني و رهيافت هاي منطقي وجود دارد به دو دليل

  . نگرش مبتني بر انساني، جزء علوم تجربي است كه شامل فرضيات و تاثير آن توسط تجربيات است

 .ه با منطق سر و كار داردنگرش منطقي، تركيبي از رياضيات و مهندسي است ك

  : دقيق تر هر يك از اين چهار رهيافت بررسي 

  ):آزمون تورينگ(1مانند انسان عمل كردن

تورينگ براي اولين بار تعريف .اگر سيستمي بخواهد مانند انسان عمل كند بايد از طريق تست تورينگ آزموده شود 

علمي رضايت بخشي از هوش مصنوعي ارائه كرد يعني براي تست سيستم هوشمند ، به جاي پيشنهاد ليستي از 

  . مطرح كردپارامترها و سواالت كه شايد هم بحث برانگيز باشد تست تورينگ را 

  :تست تورينگ

يك سري سواالت را براي دو كامپيوتر مطرح مي كند  تا تشخيص بدهد در كدام  2پرسش گر از طريق تله تايپ

نشود آن گاه اگر پرسش گر فريب بخورد و متوجه  .كامپيوتر برنامه هوشمند و در كدام كامپيوتر انسان معمولي قرار دارد

   .ايم با موفقيت از آزمون تورينگ بيرون مي آيدبرنامه هوشمندي كه طراحي كرده 

  
  : كاميپوتري كه بخواهد تست تورينگ را انجام دهد بايد قابليت هاي زير را داشته باشد

  ارتباط موفقيت آميز به زبان انگليسي يا زبانهاي انساني ديگر  برقراريجهت توانايي در : 3پردازش زبان طبيعي
                                                           

1 Act like humans 

2 Teletype  
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  وعيـهوش مصن 4
 

 

 . به منظور ذخيره سازي آنچه كه از قبل مي داند و يا در حين آزمون آن را به دست مي آورد : 4بازنمايي دانش

 شده در پاسخگويي به سواالت و كسب نتايج جديد ذخيرهاستفاده از اطالعات  جهت : 5استدالل خودكار

  .كشف و برون ريزي كند الگوهاراتا خود را با شرايط تازه وفق دهد و  : 6يادگيري ماشيني

تست تورينگ از ارتباط فيزيكي مستقيم بين كامپيوتر و پرسش گر اجتناب مي كند زيرا شبيه سازي فيزيكي شرط 

تست كامل تورينگ، شامل يك سيگنال ورودي است كه مصاحبه كننده از طريق آن توانايي  . هوشمندي نيست 

راي مصاحبه كننده به صورت يك سيگنال ويدئويي به عبارت ديگر، اعمال فيزيكي ربات و انسان ب. ادراك اشياء را دارد

مشخص نيست بلكه فقط عملكرد آنها در رابطه ) مصاحبه شوندگان(بنابراين مشخصات فيزيكي آنها. نشان داده مي شود

  :لذا در تست جامع تورينگ به دو قابليت زير نيز نياز است. با اشياء مورد محاسبه قرار مي گيرد

  درك اشياء      براي :7بينايي كامپيوتر

 و كنترل اشياء  براي جابجايي:  8رباتيك

  ):مدل سازي شناختي(9مانند انسان فكر كردن

اگر بخواهيم ادعا كنيم برنامه هوشمند ما مانند انسان فكر مي كند ابتدا بايد بررسي كنيم انسان چگونه فكر مي كند 

  :براي اين كار دو راه وجود دارد

  ): در به دست آوردن طرز تفكر سعي( از طريق درون گرايي 

نويل و . اگر قادر به ايجاد تئوري دقيقي از ذهن باشيم آن گاه مي توان اين تئوري را به برنامه كامپيوتري تبديل كرد

را طراحي كردند آنها تنها به فكر حل كردن مسائل ) حل كننده مسائل عمومي( 10GPSبرنامه 1961سيمون در سال 

د در حل يك مسئله خاص، مراحل استدالل برنامه خود را با مراحل تحليل و استدالل انسان نبودند بلكه سعي كردن

در همين زمان محققان ديگري مانند وانگ فقط در پي پاسخ درست بوده اند . براي آن مساله، مقايسه و تطبيق دهند

  .بدون توجه به رفتار انساني 

                                                                                                                                                                                     

3 Natural Language Process 

4 Knowledge representation 

5 Automated Reasoning 

6 Machine Learning 

7 Vision 

8 Robotic  

9 Think like humans 

10 General problem solver 
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 5    مقدمه: فصل اول   

 

 

 : از طريق آزمايشات روان شناسي

علم ميان رشته اي است كه مدل هاي كامپيوتري هوش مصنوعي و فنون تجربي روانشناسي را  ، يك 11علم شناخت

   . تركيب مي كند تا بتواند تئوري هاي دقيقي از كاركرد ذهن بدست آورد

  ):رهيافت قوانين تفكر(12منطقي فكر كردن

ارسطو معروف است 13ياس صوريارسطو از اولين كساني بود كه تالش هايي را براي تدوين تفكر درست انجام داد ق

  » .با داشتن مقدمات درست، نتايج درست به دست مي آيد« اين قياس مي گويد كه

  : مثال از قياس صوري

  : )مفروضات(مقدمات

 سقراط يك انسان است

 .همه انسان ها فاني هستند

  سقراط فاني است : نتيجه

برنامه هايي وجود داشتند  1965در سال . اين مجموعه قوانين و يكسري قوانين ديگر باعث بوجود آمدن علم منطق شد

كه قادر بودند با وجود حافظه و زمان كافي شرحي از مسأله به زبان منطق را دريافت كنند و اگر راه حلي وجود داشته 

  : دو مشكل عمده روبرو بود  رهيافت منطقي فكر كردن با. باشد آن را پيدا كنند

دريافت دانش غيررسمي و تبديل آن به شكل رسمي توسط عالئم منطقي كار ساده اي نيست مخصوصاً اگر درجه 

  باشد  100%اطمينان دانش، كمتر از 

عداد تفاوت بزرگي بين قابل حل بودن مساله در تئوري و انجام آن در عمل وجود دارد يعني مسائلي وجود دارند كه با ت

 .كمي فرضيات مي تواند كامپيوتر را به بن بست محاسباتي بكشاند

 ):رهيافت عامل منطقي(14منطقي عمل كردن

اگر سيستمي بخواهد منطقي عمل كند الزمه اش اين است كه ابتدا منطقي فكر كند يعني اين رهيافت تمام رهيافت 

عامل هاي كامپيوتري ويژگي هاي . ت جامع ترين استبنابراين اين رهياف. هاي قبلي را تحت پوشش خود قرار مي دهد

در . را نيز بايد داشته باشند. …ديگري از قبيل عملكرد خود مختار، ايستادگي در مدت زمان طوالني، وفق پيدا كردن، 

 نگرش قوانين تفكر يا منطقي فكر كردن تاكيد عمده بر روي استنتاج هاي صحيح بوده است در حاليكه  توليد استنتاج

هاي قسمتي از يك  عامل منطقي است به عبارت ديگر عملكرد منطقي فقط شامل استنتاج درست نيست زيرا در 

بعضي موقعيت ها تصميم صحيح و اثبات شده اي براي انجام وجود ندارد اما عامل باز هم بايد عملي را انجام دهد حتي 

يري نمود مثالً عقب كشيدن دست بدون تفكر از شي در بعضي موارد نمي توان بر اساس استنتاج هاي صحيح تصميم گ

                                                           

11 Cognitive 

12 Think rationally 

13 Syllogism 

14 Act rationally 
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  وعيـهوش مصن 6
 

 

بنابراين ما هوش مصنوعي را از ديدگاه . داغ، عكس العملي است كه نسبت به عمل ناشي از تفكر انساني موفق تر است

  : بررسي مي كنيم اين كار دو مزيت دارد)  رهيافت چهارم(عامل عقالني 

  ن تفكر هستند زيرا فكر كردن زير مجموعه عمل كردن استاينكه رهيافت چهارم بسيار عمومي تر از قواني

  )3دليل برتري بر رهيافت (يعني براي منطقي عمل كردن ابتدا بايد منطقي فكر كنيم 

رهيافت چهارم در مقايسه با رهيافت هاي مبتني بر تفكر و رفتار انسان بيشتر تابع پيشرفت هاي علمي مي باشد چون 

قانون پذير تر از رهيافت هايي است كه  مبتني بر تفكر يا رفتار انسان مي باشند عالوه بر پيشرفت هاي علمي خيلي 

دليل برتري بر رهيافت . (اين، رهيافت هاي مبتني بر تفكر يا رفتار انسان پيچيده و ناشناخته و دور از دسترس ما هستند

  )2و1هاي 

امكان پذير نيست ) نطق كامل و انجام اعمال صحيحرسيدن به م(در محيط هاي پيچيده رسيدن به عقالنيت كامل  

چون محاسبات زيادي را مي برد بنابراين فرضيه سودمندي را مي پذيريم و عقالنيت كامل حالت تئوريك وتحليلي دارد 

  . عقالنيت محدود يعني درست عمل كردن هنگامي كه وقت كافي براي انجام محاسبات وجود داشته باشد

  :زيربناي هوش مصنوعي
زيربناي هوش مصنوعي يعني رشته هايي كه به نوعي با هوش مصنوعي در ارتباط بوده و باعث بوجود آمدن آن شده 

  :اند كه آن رشته ها عبارت اند از

  فلسفه

فالسفه هوش مصنوعي را قابل تصور و انجام پذير ساختند آنها اين كار را با اين فرض انجام مي دهند كه ذهن از 

ماشيني است كه بر اساس دانشي كه به  زبان داخلي خاصي بيان گرديده عمل مي كند و اين تفكر  برخي جهات مانند

  .مي تواند براي انتخاب اقداماتي كه انجام خواهد شد استفاده شود

  رياضيات

رياضيدانان، ابزارهاي بكارگيري گزاره هاي منطقي قطعي و همچنين گزاره هاي غير قطعي و احتمال را فراهم 

  .اوليه درك محاسبات و استدالل را در مورد الگوريتم ها انجام دادند اقداماتد اين افراد همچنين كردن

  اقتصاد

  .درآوردنداقتصاددانان، مسئله تصميم گيري كه نتايج مورد انتظار تصميم گيرنده را بيشينه مي كنند را  به رسميت 

  روانشناسي

. انسان ها و حيوان ها را ماشين هاي پردازش اطالعات در نظر گرفت روانشناسان اين فرضيه را پذيرفتند كه مي توان

  .زبان شناسان نشان دادندكه استفاده از زبان با اين فرضيه تطابق دارد
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 7    مقدمه: فصل اول   

 

 

  كامپيوتر

مهندسين كامپيوتر ابزارهايي فراهم نمودند كه كاربردهاي هوش مصنوعي را امكان پذير مي نمايدحجم برنامه ها روبه 

دون پيشرفت هاي عظيمي كه در سرعت و حافظه صنعت كامپيوتر به وجود آمده است اجراي آنها ، افزايش است و ب

  .امكان پذير نمي باشد

 Cyberneticكنترل و 

در . از محيط به صورت بهينه عمل مي كنند  15نظريه كنترل با طراحي دستگاه ها سرو كار دارد كه بر اساس بازخورد

ترل كامالً با هوش مصنوعي تفاوت داشت اما اين رشته ها در حال نزديك شدن به ابتدا ابزارهاي رياضي نظريه كن

  .يكديگر هستند

  : تاريخچه هوش مصنوعي
  )1956-1944(پيدايش هوش مصنوعي 

 )1969-1952(اشتياق اوليه،آرزوهاي بزرگ 

 )1973-1966(اندكي واقعيت

 ) 1979-1969(كليد قدرت؟ :سيستم هاي مبتني بر دانش

 )تاكنون 1980(مصنوعي به يك صنعت تبديل هوش

 )تاكنون 1986(بازگشت به شبكه هاي عصبي 

 )تاكنون 1987(تبديل هوش مصنوعي به علم

 )تاكنون 1995(ظهور عاملهاي هوشمند

جدي در حيطه ي هوش مصنوعي توسط مك كالو و والترپيتز انجام شد كه آنها براي انجام كارهاي اولين كار  :1943

   .استفاده كرده اندمنبع  3خود از 

  دانش فيزيولوژي پايه و عملكرد نرون در مغز ) الف

  تحليل رسمي منطق گزاره ها) ب

  نظريه تورينگ در زمينه محاسبات) ج

 onيا  offراسل و وايپ هيد، يك مدل عصبي مصنوعي پيشنهاد دادند كه در آن هر عصب مي توانست دو حالت 

هر تابع  تي مي تواند توسط شبكه اي از عصب هاي متصل به هم تشكيل گردد و بنابراين هر تابع محاسبا. داشته باشد

  . را مي توان توسط ساختارهاي ساده شبكه پياده سازي كرد

ارائه » محاسبات ماشيني هوشمند«آلن تورينگ اولين بار ديد كاملي از هوش مصنوعي را در مقاله اي با عنوان   :1950

  . را مطرح كرد» يادگيري ماشين و الگوريتم ژنتيك –آزمون تورينگ «ند داد در اين مقاله مفاهيمي مان

  . نام داشت SNARCكه . هينسكي و ادموندز اولين كامپيوتر شبكه هاي عصبي را طراحي كرده اند: 1951

                                                           

15 Feed Back  
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  وعيـهوش مصن 8
 

 

آرتور ساموئل برنامه اي ساخت كه ياد مي گرفت بهتر از نويسنده اش بازي كند در نتيجه اين فرضيه كه : 1952

كامپيوترها فقط كاري را انجام مي دهند كه به آن گفته مي شود را نقض كرد چون يك كامپيوتر نتايج مياني را در 

  . اي انجام مي داد خودش ذخيره مي كرد و با عمل  استدالل،كارهاي خارق العاده

بزرگان و دانشمندان اين رشته در كنفرانس دارت موث گرد هم آمدند و نام هوش مصنوعي را به جاي عقالنيت : 1956

  .انتخاب كردند) نام قديمي هوش مصنوعي(محاسباتي

ان ، يك جان مك كارتي  زبان ليسپ را كه به بهترين زبان هوش مصنوعي تبديل شد را تعريف كرد اين زب: 1958

  .زبان سطح باالي قديم است

  . توسط جيمز اسالگل براي حل مسائل انتگرال گيري فرم بسته ارائه شد SAINTبرنامه : 1963

  . كه مسائل جبري داستان دار را حل مي كرد Studentبرنامه : 1967

هندسي در آزمون  توسط تام ايوانز طراحي شد مسئله اي بود كه براي حل مسائل قياس Analogyبرنامه: 1968

  . هوش مورد استفاده قرار مي گرفت

  : كند شدن سير تحقيقات هوش مصنوعي به سه دليل: 1966- 1973

ترجمه ماشيني متون ناموفق بود ، پيچيده تر شدن الگوريتم هاي برنامه جديد مثل برنامه ترجمه متون) الف

بنابراين  ترجمه اي ناكارآمد به . طبق زبان مقصد باشد بايدچون برخي از كلمات داراي چندين معني بودند ثانيا ترجمه 

  . دست مي آمد

در اكثر برنامه هاي هوش مصنوعي براي  .انجام ناپذيري بسياري از مسائلي كه سعي در حل آنها بود) ب

اني حل مسائل، تركيبات مختلف راه حل ها را انتخاب مي كرديم تا زماني كه راه حل مسئله پيدا شود و اين روش زم

  . ممكن بود كه تعداد فرضيات محدود بود ولي در اثبات مسائلي كه فرضيات بيشتري داشتند با شكست مواجه مي شديم

بكارگيري بعضي محدوديت ها روي ساختارهاي اساسي مانند محدوديت نمايش پرسپترون دو ) ج

رد را بازنمايي مي كند ولي ،پرسپترون، ساده ترين شبكه عصبي است و چيزهايي كه مي تواند ياد بگيورودي

  .پرسپترون دو ورودي را نمي توان چنان آموزش داد كه بتواند متفاوت بودن دو ورودي را تشخيص بدهد

كه وظيفه آن حل مسئله ساختار مولكولي يك ماده بر اساس اطالعات فراهم   DENDRALبرنامه : 1969- 1979

ه  شامل فرمول اوليه مولكول و طيف جرمي آن مي باشد مثال شده از يك طيف نگار جرمي مي باشد كه ورودي برنام

نسخه اوليه برنامه . باشد را استخراج مي كرد m=15 كه جرم اتمي آنها برابر C6H13NO2تمام زير ملكول هاي  

زير  تمام ساختارهاي ممكن  سازگار با فرمول را توليد مي كرد كه براي مولكول ها بزرگ دردسرساز بود چون بايد تعداد

استفاده  X2,X1مولكول هاي زيادتري توليد مي شد بنابراين به جاي استفاده از يك نقطه بيشينه ، از دو نقطه بيشينه

اولين سيستم خبره متمركز دانش بود يعني پايگاه دانش و  DENDRALبرنامه . كردند تا تعداد حالت ها كاهش يابد

تعداد زيادي قواعد خاص ناشي مي شود ولي سيستم هاي خبره  كنترل در يك جا متمركز بودند و مهارت سيستم از

  .بخش دانش و كنترل آنها از يكديگر جدا بودند  MYCINديگر مانند 
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نظوره مي باشند كه قدم هاي اوليه روش هايي هستند كه مبتني بر يك جستجوي همه م :روش هاي ضعيف 

از اين رهيافت  DENDRALبرنامه . يادگيري را بر مي دارند اما تالش در جهت يافتن  راه حل هاي كامل را ندارند

  .استفاده مي كرد 

 450در زمينه پزشكي براي تشخيص عفونت هاي خوني و براي استفاده برخي پزشكان جوان توسط  MYCINبرنامه 

  . قاعده طراحي شده بود

  : DENDRALو  MYCIN دو تفاوت

را از آن استخراج  MYCINهيچ مدل نظري عمومي وجود نداشت كه بتوان قواعد  DENDRALبر خالف قواعد 

كه خود اين افراد خبره از كتابهاي . كرد اين قواعد بايد از طريق مصاحبه مفصل  با افراد خبره ، استخراج مي شد

  . تخصصي و از قواعد سرانگشتي استفاده مي كردند

از يك حساب  MYCINاين قواعد بايد عدم قطعيتي كه در دانش پزشكي وجود داشت را منعكس مي ساخت بنابراين 

 .عدم قطعيت به عنوان عوامل قطعيت استفاده مي كرد

 DECموفق شركت  تجارياولين سيستم خبره  ):تاكنون1980(تبديل هوش مصنوعي به صنعت

  . نام داشت شروع به تنظيم سفارش هاي سيستم كامپيوتري بر اساس نياز مشتري مي كرد R1XCONكه

  ):وضعيت فعلي هوش مصنوعي(كاربردهاي هوش مصنوعي 

نام داشت كه   Remote Agent اولين برنامه خودمختار :برنامه ريزي و زمان بندي خودمختار) الف

  . بر عمليات فضاپيما در حين اجراي طرح ها نظارت مي كرد توسط ناسا براي كنترل فضاپيما طراحي شده بود و 

بر قهرمان شطرنج جهان،  5/2بر  5/3نام اولين كامپيوتري بود كه توانست با نتيجه  Deep blue :انجام بازي) ب

  . گري كاسپارف  غلبه كند

مسير آموزش به منظور هدايت خودرو در طول  ALVENNسيستم بينايي كامپيوتري  :كنترل خودمختار) ج

اين سيستم بر روي يك خودرو نصب مي شد كه توسط دوربين هاي ويدئويي كه روي ماشين نصب شده .ديده مي شود

  .بود تصاوير ويدئويي را دريافت مي كرد و حركت مناسب را انجام مي داد

  MYCINمانند سيستم  :تشخيص پزشكي) د

امريكا از يك ابزار تحليل و برنامه ريزي مجدد پوياي در دوران بحران خليج فارس،  :برنامه ريزي ترابري) ه

DART  استفاده كرد كه براي انجام خودكار برنامه ريزي ترابري و زمان بندي در حمل و نقل استفاده مي شد كه

  . تعداد مسافران، خودروها و مبدا و مقصد را به عنوان وروردي دريافت مي كرد

  . ها، براي  عمل جراحي استفاده مي كردندبسياري از جراحان از ربات :رباتيك) و

نام برنامه كامپيوتري است كه جداول كلمات متقاطع را بهتر از اكثر  Proverb :درك زبان و حل مسئله) ي

  .انسانها حل مي كرد
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  آخر فصل سواالت تستي

  : 88-87ترم دوم 

  شيوه آزمون تورينگ در كدام حيطه قرار مي گيرد؟

 مانند انسان فكركردن) ب   كردن مانند انسان عمل) الف

  بطور عقالني عمل كردن) د   بطور عقالني فكركردن) ج

  كداميك از تعاريف هوش مصنوعي را ياداور ميشود؟  GPSبرنامه 

  مانند انسان فكركردن) ب   مانند انسان عمل كردن) الف

  بطور عقالني عمل كردن) د  بطور عقالني فكركردن) ج

  89-88ترم اول 

در كدام طبقه از تعاريف هوش مصنوعي  "فوري عقب كشيدن دست ازروي اجاق داغ  "واكشي از قبيل انجام عمل 

  مطرح مي شد؟

  عملكرد عقالني. د  تفكر عقالني. ج  عملكرد انسان گونه. ب  تفكر انسان گونه. الف

  89- 88ترم دوم 

  .)منظور آزمون جامع نمي باشد(رد؟كامپيوتري كه بتواند در آزمون تورينگ پذيرفته شود به كدام امكان نياز ندا

  استدالل خودكار. ب  پذيرش زبان طبيعي.الف

  يادگيري ماشين.د  بينايي كامپيوتري. ج

  88ترم تابستان 

 تست تورينگ مربوط به كدام تعريف هوش مصنوعي است؟

  عملكرد عقالني. د  تفكر عقالني. ج  تفكر انسان گونه. ب  عملكرد انسان گونه. الف

  90-89ترم اول 

 قياس صوري ارسطو كدام طبقه از تعاريف هوش مصنوعي را به ياد مي آورد؟

  عملكرد انسان گونه. ب  تفكر انسان گونه. الف

co  عملكرد عقالن. د  تفكر عقالني. ج
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 عاملهاي هوشمند

 

  

عاملهاي هوشمند:  فصل دوم

  :آنچه در اين فصل خواهيد آموخت

  عامل و مفاهيم مربوطه

 انواع محيط ها

 انواع برنامه هاي عامل

   

 

 

  

  

فصل دوم

آنچه در اين فصل خواهيد آموخت

عامل و مفاهيم مربوطه •

انواع محيط ها •

انواع برنامه هاي عامل •
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  عامل ها و محيط ها

  :1عامل

بر روي آن محيط  3ادراك مي كند و از طريق محركها 2هر چيزي است كه محيط اطراف خود را از طريق حسگرها 

  . عمل انجام مي دهد

  
  عامل ها از طريق حسگرها و اقدامگرها با محيط در تعامل هستند

  :مثال هايي از عامل ها

 عامل انساني

 Sensor: ،گوش، چشم، پوست، زبان، بيني....  

 effector: هاي ديگر دست، پا،دهان، اندام  

  عامل روباتيك

Sensor  :قرمز هاي مادون دوربين، يابنده  

 effector: موتور،چرخ ها،بازوها  

  :عامل نرم افزاري

sensor  :صفحه كليد  

 effector:  صفحه نمايش  

                                                           

1 agent 

2 sensor 

3 effector 
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  : 4ادراك

 ) هر آنچه كه عامل از طريق سنسورهايش دريافت مي كند(ورودي هاي ادراكي عامل در هر لحظه 

  :5دنباله ادراكي

  .تاريخچه و سابقه كامل هر چيزي كه عامل تاكنون دريافت كرده است 

  .انتخاب يك عمل توسط عامل در هر لحظه به كل دنباله ادراكاتي كه تاكنون دريافت كرده است بستگي دارد

  :تابع عامل

ف مي شود رفتار يك عامل توسط يك تابع عامل كه هر رشته ادراكات ممكن را به يك عمل نگاشت مي كند ، توصي

اگر يك عامل را جهت انجام آزمايش در . تابع عامل را مي توان به صورت جدولي درآورد كه عامل را توصيف مي نمايد

اختيار داشته باشيم ، مي توانيم با آزمايش، تمام رشته ادراكات ممكن را ثبت و اقداماتي كه عامل در پاسخ انجام مي 

از ديدگاه دروني براي يك عامل . ول ويژگي هاي بيروني عامل استاين جد. دهد در قالب يك جدول بسازيم 

تابع عامل يك توصيف انتزاعي رياضي است ولي .مصنوعي تابع عامل به صورت يك برنامه عامل پياده سازي مي شود

ع عامل به عبارت ديگر برنامه عامل، تاب. برنامه عامل يك پياده سازي واقعي مي باشد كه در معماري در حال اجراست

مفهوم عامل ابزاري براي تحليل سيستم هاست و نه يك توصيف انتزاعي كه دنيا را به دو گروه . را تحقق مي بخشد 

  .عامل ها و غير عامل تقسيم كند

  دنياي جاروبرقي:مثال

 .مي باشد كه هر كدام مي توانند تميز يا كثيف باشند A,Bمحيط عامل، شامل دو فضاي 

 گر تعيين محلحسگر وضعيت،حس:حسگرها

 [B,Dirty][B,Clean][A,Clean][A,Dirty]:ادراكات

 چرخ ها،ابزارهاي مكش:محرك ها

 حركت به چپ،راست،مكش، هيچ كار:اعمال 

اين عامل،يك عامل .در اين مثال ساده، ما مي توانيم تمام رشته ادراكات ممكن و عملكردهاي وابسته را ليست نماييم

 .مبتني بر جدول نام دارد

  
Percept sequence Action 
[A,Clean] Right 
[A, Dirty]  Suck 

                                                           

4 percept 

5 Percept sequence 
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[B, Clean] Left 
[B, Dirty]  Suck 
[A, Clean],[A, Clean] Right 
[A, Clean],[A, Dirty]  Suck 

  عامل ها چگونه عمل مي كنند؟

عامل  شدن موفق تركار درست، عملي است كه باعث . انجام مي دهد  كار درستيك عامل منطقي، عاملي است كه 

بديهي است كه . استفاده مي كنيم 6معيار كاراييبراي اندازه گيري ميزان موفقيت يك عامل از واژه اي به نام . مي شود

به عنوان مثال . تعيين شود  طراح عاملمعيار كارايي بايد از ديد . معيار كارايي يكساني براي همه عامل ها وجود ندارد

ميزان انرژي الكتريكي مصرف شده ، ميزان زباله جمع شده در چند ساعت : ي كارايي عبارتند ازبراي جاروبرقي معيارها

  .  ....توسط جارو برقي و ميزان سر و صداي توليد شده 

  .بايد معيار كارايي را در دراز مدت ارزيابي كرد. زمان ارزيابي معيار كارايي اهميت دارد 

  ) همه چيز داني( 8نو عقل كل بود 7تفاوت ميان منطقي بودن

  :بايد بين منطقي بودن و عقل كل بودن تفاوت قائل شويم 

يك عامل عقل كل نتيجه واقعي اقداماتش را مي داند و بر اين اساس عمل مي كند ولي عقل كل بودن در واقعيت غير 

  )داستان شخص پياده رو و هواپيما(ممكن است

را بيشينه مي كند و اگر ما  واقعيكارايي  عقل كل بودنرا بيشينه مي كند در حاليكه  مورد انتظار، كارايي  منطقي بودن

انتظار داشته باشيم كه يك عامل آنچه را كه در عمل بهترين خواهد بود انجام دهد طراحي چنين عاملي غير ممكن 

 .است 

كه به عامل ، دانش تزريق كرده ايم  عقل كل بودن نياز به يك دانش بي نهايت دارد ، ولي منطقي بودن يعني در حدي

 .از او انتظار داشته باشيم

  : به طور خالصه منطقي بودن يك عامل هميشه به چهارچيز وابسته است 

  معيار كارايي  كه  درجه موفقيت عامل را مشخص مي كند 

را دنباله ادراكي مي مشاهداتي كه عامل تاكنون بوسيله حسگرهايش دريافت كرده است ، اين تاريخچه ادراكي كامل 

 .نامند  

 .آنچه را كه عامل درباره محيط مي داند  

 . اعمالي كه عامل مي تواند انجام دهد 

  .اين موارد منجر به تعريف يك عامل منطقي ايده آل مي شود 

                                                           

6 performance measure  

7 Rationality 

8 omniscience 
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  :تعريف عامل منطقي ايده آل

اساس رشته اداراكي و دانش پيش زمينه  يك عامل منطقي ايده آل، به ازاي هر رشته ادراكات ممكن بايد اعمالي را بر«

  ».اي كه دارد، انجام دهد تا معيار كارايي اش را ماكزيمم كند 

انجام اعمالي كه منجر به، بدست آوردن اطالعات مفيد يا به عبارتي منجر به تغيير مشاهدات آينده مي شود ، جمع 

  .ست ناميده مي شود كه يك قسمت مهم از منطقي بودن ا 9آوري اطالعات

  :فاكتورهاي الزم براي منطقي عمل كردن عبارت است از 

  جمع آوري اطالعات و اكتشافات 

 يادگيري سيستم با توجه به تجربيات خود

 خودمختاري كه بايد عامل داشته باشد 

  :عامل هاي موفق، محاسبه تابع عامل را به سه دوره مختلف تقسيم مي كنند

  وقتي عامل طراحي مي شود مقداري محاسبات توسط طراح عامل انجام مي شود 

  .وقتي عامل در حال تصميم گيري براي انجام عمل بعدي خود مي باشد محاسبات بيشتري انجام مي دهد

 .وقتي عامل از تجربياتش ياد مي گيرد ، محاسبات بيشتري براي تغيير رفتار خود انجام مي دهد

 :10خودمختاري

( اگر عامل فقط بر اساس دانش دروني. بنا نهاده شوددانش دروني و  تجربه خودتار يك عامل مي تواند متكي بر پايه رف

عمل كند و به ادراكات دريافت شده از محيط توجه نكند فاقد خود مختاري است بنابراين بهتر اين است كه ) پيش زمينه

  .نظر بگيردعامل خودمختار باشد يعني تجربياتش را نيز در 

وقتي عامل تجربه اي ندارد و يا تجربه كمي دارد به  صورت . در عمل به ندرت از ابتدا نياز به خود مختاري كامل است 

تصادفي عمل مي كند ، چون از ابتدا هيچ اداركي از محيط نگرفته، بنابراين همان گونه كه خداوند براي تكامل 

به . ي قرار داده است تا بتوانند آنقدر زنده بمانند و سپس خودشان ياد بگيرندحيوانات، به اندازه كافي واكنش هاي ذات

پس . طريق مشابه، معقول خواهد بود كه براي يك عامل هوش مصنوعي مقداري دانش اوليه براي عامل فراهم كنيم 

. دانش قبلي اش شود از كسب تجربه كافي از محيط اطرافش، رفتار يك عامل عقالني مي تواند به طور موثر مستقل از

بنابراين افزودن يادگيري، طراحي يك عامل عقالني ساده را امكان پذير مي كند تا بتواند در محيط هاي گوناگون 

  .موفق باشد

  ):PEAS(تعيين مشخصات محيط كار

د مواردي مانن. براي يك عامل ، اولين مرحله تعيين مشخصات محيط كار تا حد امكان به صورت كامل مي باشد 

و حسگرها ) Actuator(، اقدام گر ها ) Environment(، محيط)Performance measure(مقياس كارايي 

)Sensor ( تحت عنوان محيط كار)PEAS (توصيف مي شوند.  

                                                           

9 Information gathering 

10 Autonomy 
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  : انواع محيط ها

 : 12در مقابل نيمه رويت پذير 11كامالً رويت پذير

ر هر لحظه از زمان را به عامل بدهند مي گوييم اگر حسگرهاي يك عامل امكان دسترسي به وضعيت كامل محيط د

كار در محيط هاي  و محيط جدول كلمات متقاطع 8صفحه شطرنج، محيط پازل : محيط كامالً رويت پذير است مانند 

كامالً رويت پذير آسان است زيرا نيازي نيست كه عامل هيچ حالتي را حفظ و ذخيره كند تا بتواند اتفاقاتي كه در دنيا 

ها در داده هاي گاهي اوقات، عدم دقت حسگرها و يا نويز باعث مي شود قسمتهايي از حالت . مي دهد را ثبت كندروي 

  .محيط رانندگي تاكسي يك محيط نيمه رويت پذير است.سگر حذف شوند اينگونه محيط ها، نيمه رويت پذير هستند

  ):اتفاقي(غير قطعي  مقابلدر  13قطعي

اقدامي كه توسط عامل انجام مي شود وضعيت بعدي محيط به طور كامل تعيين شود  اگر بر اساس وضعيت فعلي و

در غير اين صورت اتفاقي است مثالً محيط دنياي جاروبرقي قطعي است ولي محيط . گوييم كه محيط قطعي است 

بدون توجه به اگر يك محيط ) . ممكن است چراغراهنما قرمز شود يا بنزين تمام شود(رانندگي تاكسي اتفاقي است 

  .اقدامات ديگر عامل ها قطعي باشد محيط را استراتژيك يا راهبردي گوييم مانند محيط  بازي شطرنج

  : ترتيبي مقابلدر  14مرحله اي

در محيط هاي مرحله اي انتخاب . شامل ادراك توسط عامل و آنگاه انجام يك عمل مي باشد  Episodeمرحله يا 

عمل در هر مرحله تنها به خود آن مرحله بستگي دارد و در مراحل بعدي تاثيري ندارد بسياري از كارهاي دسته بندي از 

ند كه بدون توجه به تصميمات قبلي اين نوع هستند مثل عاملي كه قطعات معيوب را روي خط مونتاژ شناسايي مي ك

در محيط ترتيبي تصميم فعلي مي تواند بر تصميمات بعدي تاثير بگذارد مانند . قطعه معيوب را شناسايي مي كند 

  .شطرنج و رانندگي تاكسي 

  .محيط هاي مرحله اي نسبت به ترتيبي ساده تر هستند چون عامل نياز ندارد به جلوتر فكر كند

                                                           

11 Fully observable 

12 Partially observable 

13 deterministic 

14 Episodic 
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  :پويا  مقابلايستا در 

محيط نيز تغيير كند ) يعني از لحظه دريافت ادراك تا لحظه انتخاب عمل(اگر در فاصله زماني كه عامل تعمق مي كند

هواشناسي و رانندگي تاكسي محيط . مي گوييم محيط براي آن عامل پويا است ، در غير اين صورت محيط ايستاست 

و تحليل، دما تغيير مي كند و در رانندگي ممكن است چراغ هاي  در هواشناسي چون در حين تجزيه. هاي پويا هستند 

  .محيط جدول كلمات متقاطع و شطرنج ايستا مي باشد. راهنمايي در حين رانندگي تغيير كنند

به محيطي كه با گذشت زمان در حين سنجش شرايطش عوض نمي شود اما امتياز كارايي عامل تغيير مي كند محيط 

  . محيط شطرنج بدون ساعت، ايستا و محيط شطرنج با ساعت نيمه پوياست. شودگفته مي  15نيمه پويا

  در كداميك از محيط هاي زير عامل نيازمند به حفظ وضعيت جاري نيست؟: سوال

 پويا-د  گسسته -ج  قطعي -ب  محيط كامال قابل مشاهده -الف

  :در مقابل پيوسته 16گسسته

اعداد گسسته بيان كرد محيط گسسته،در غير اينصورت محيط ن با ااگر تعداد ادراكات و اعمال عامل را بتو

محيط بازي شطرنج وجاروبرقي يك محيط گسسته ولي رانندگي تاكسي يك محيط پيوسته . پيوسته مي باشد

  .است

  :تعريف ديگر

يرد اگر ادراكات يا اعمال يك عامل مقادير پيوسته به خود بگيرد محيط پيوسته ولي اگر مجموعه مقادير گسسته بگ

به عنوان مثال در محيط رانندگي تاكسي زاويه هاي فرمان يا سرعت مقادير پيوسته به خود . محيط گسسته مي باشد

  .مي گيرند

  :در مقابل چند عامله عاملهتك 

يك عامل در آن قرار دارد مانند محيطي كه يك عامل در آن جدول كلمات متقاطع را محيطي تك عامله است كه فقط 

مانند محيط بازي . در محيط هاي چند عامله،بيش از يك عامل در محيط قرار دارد. روبرقيمحيط جا حل مي كند يا

محيط هاي چند عامله به دو دسته محيط هاي چندعامله رقابتي و چندعامله .شطرنج،كه يك محيط دو عامله است

ناقض با يكديگر است مانند محيط در محيط چندعامله رقابتي،مقياس كارايي عامل ها در ت. مشاركتي تقسيم مي شوند

بازي شطرنج ولي در چندعامله مشاركتي،مقياس كارايي عامل ها در راستاي يكديگر است مانند محيط رانندگي تاكسي 

در حاليكه اگر مقياس كارايي در اين محيط پارك كردن در يك محل خاص  باشد - با مقياس كارايي اجتناب از تصادف

  .مي باشدمحيط چند عامله مشاركتي 

                                                           

15 Semi dynamic 

16 Discrete 
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حاالت نيمه رويت پذير،اتفاقي،ترتيبي،پويا،پيوسته و چند عامله جزء مشكل ترين محيط ها مي باشند مانند محيط 

  .رانندگي تاكسي و محيط سيستم تشخيص پزشكي

 هاي آنها هايي از انواع محيط و ويژگي مثال

 گسسته ايستا اپيزوديك قطعي قابل دسترسي محيط

 YES YES NO Semi YES شطرنج به همراه ساعت

 YES YES NO YES YES شطرنج بدون ساعت

 NO NO NO YES YES پوكر

 YES NO NO YES YES تخته نرد

 NO NO NO NO NO راندن تاكسي

 NO NO NO NO NO سيستم تشخيص پزشكي

 YES YES YES Semi NO سيستم تحليل تصوير

 NO NO YES NO NO ربات جابجا كننده اشياء

 NO NO NO NO NO كننده پااليشگاه كنترل

 NO NO NO NO YES دهنده انگليسي با ارتباط متقابل آموزش

  ساختار عامل هاي هوشمند 

وظيفه طراح هوش مصنوعي ، طراحي برنامه عامل است يعني طراحي تابعي كه دنباله ادراكي را به يك عمل نگاشت 

برنامه عامل،پياده سازي تابع عامل مي باشد كه بر روي . تفاوت قائل شويم بايد بين تابع عامل و برنامه عامل . مي كند

در ضمن،برنامه عامل،ادراك فعلي را به . قسمتي از دستگاههاي محاسباتي كه معماري ناميده مي شود اجرا خواهد شد

معماري .يافت مي كندعنوان ورودي دريافت ميكند در حاليكه تابع عامل كل تاريخچه ادراكات را به عنوان ورودي در

ممكن است يك كامپيوتر يا يك سخت افزار خاص منظوره مانند پردازشگر تصاوير دوربين يا فيلتر كننده ورودي صدا 

ابتدا مشاهدات و ادراكات را از حسگرها مي گيرد و براي برنامه عامل قابل دسترس مي . به طور كلي معماري،. باشد

ارتباط بين عامل،معماري و .موده و اعمال انتخاب شده را به محرك ها مي رساندكند ، سپس برنامه عامل را اجرا ن

  .برنامه به صورت زير مي باشد

  

 عامل= برنامه + معماري 
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  :انواع برنامه هاي عامل
ود دارند كه نوع اطالعاتي را كه صريحاً وجود دارند و در فرآيند انواع گوناگون طراحي هاي ساده برنامه عامل وج

اين طراحي ها  از نظر كارايي ، فشردگي و انعطاف پذيري با . تصميم گيري استفاده مي شوند را منعكس مي سازند

ر عامل طراحي مناسب براي ه. در حقيقت هر برنامه عامل نحوه انتخاب عمل را مشخص مي كند. يكديگر تفاوت دارند

  .بستگي دارد  محيط به طبيعت

  :برنامه هاي عامل

ادراك فعلي را به عنوان ورودي از .برنامه هاي عامل كه معرفي خواهيم كرد همگي طرح كلي يا اسكلت يكساني دارند

  . حسگرها دريافت مي كنند و يك عمل را به محرك ها بر مي گردانند

AGENT-BASE-PROGRAM 
Function SKELETON-AGENT 
(Percept) returns action 
Static: 
Memory , the agent memoryof the world 
Memory ← update – memory (memory,percept) 
Action ← choose – best –action(memory) 
Memory ← update – memory (memory,percept) 
Return action 

  :17عاملهاي مبتني بر جدول

برنامه هاي مبتني بر جدول براي هر ادراك جديد فراخواني مي شوند وهر بار يك اقدام را بر مي گرداند و با استفاده از  

تعداد اين روش براي عاملهايي كه . ار داده خاصي مانند ليست پيوندي تاريخچه رشته ادراكات را ذخيره مي كندتساخ

  .مناسب استادراكات  آن كم و معلوم باشد 

  :يكرد مبتني بر جدول در ساخت عامل به داليل زير محكوم به شكست استرو

  .سطر خواهد داشت  35100جدول مورد نياز يراي عامل ساده اي كه تنها قادر به بازي شطرنج باشد 

 .زمان بسيار طوالني الزم است تا طراح قادر به ساخت جدول باشد

زيرا محاسبه بهترين عمل، كامالً دروني صورت مي گيرد و اگر عامل مبتني بر جدول فاقد هرگونه خودمختاري است 

 .چنانچه شرايط محيط به گونه اي غير قابل پيش بيني تغيير كند، عامل شكست خواهد خورد

حتي اگر به عامل، روش يادگيري داده شود تا درجه اي از خودمختاري حاصل شود براي يادگيري مقدار صحيح از بين 

 .به زمان بي نهايت نياز خواهد بودانبوه سطرهاي جدول 

طول عمر عامل يعني تعداد كل ادراكاتي كه دريافت مي كند باشد، جدول  Tمجموعه ادراكات ممكن و  pاگر :نكته

  ).مي شود 4Tبراي عامل جاروبرقي اين فرمول برابر . (داده خواهد داشت  pTمرجع تعداد 
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چه را كه مي خواهيم انجام مي دهد، يعني نگاشت مورد نياز عامل را بتني بر جدول آنمبا وجود تمام موارد فوق عامل 

  .يك نمونه از برنامه عامل مبتني بر جدول در زير آمده است. پياده سازي مي كند

Table – Driven – Agent 
Function TABLE – DRIVEN – AGENT (percept) return action 
Static : 
Percepts , a sequence , initially empty 
Table , a table , indexed by percept sequences , initially fully specified 
Append percept to the end of percepts 
Action ← lookup (percepts,table) 
Return action 

  .برنامه عامل مبتني بر جدول براي عامل جاروبرقي در شكل زير نشان داده شده است

  
Percept sequence Action 
[A,Clean] Right 
[A, Dirty]  Suck 
[B, Clean] Left 
[B, Dirty]  Suck 
[A, Clean],[A, Clean] Right 
[A, Clean],[A, Dirty]  Suck 

  :چهار نوع اصلي برنامه عامل كه اصول زيربنايي تقريبا هر سيستم هوشمندي را تشكيل مي دهند عبارتند از

 18واكنشي سادهعاملهاي 

 19عاملهاي واكنشي مبتني بر مدل

 20عاملهاي مبتني برهدف

  21عاملهاي مبتني بر سودمندي

  : عاملهاي واكنشي ساده

اين عامل ها اقدامات را بر اساس ادراك فعلي انتخاب مي كنند و . ساده ترين نوع عامل، عامل واكنشي ساده است

براي مثال عامل جاروبرقي يك عامل واكنشي ساده است زيرا . تاريخچه ادراكات را ناديده مي گيرند يعني حافظه ندارند

به خاطر حذف سابقه . آن مكان داراي زباله است يا نه، مي باشدتصميم آن تنها بر اساس محل فعلي محيط و اينكه آيا 

                                                           

18 Simple reflex agent 

19 Model-based 

20 Goal-based 

21 Utility-based 
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بعنوان مثال در برنامه عامل جاروبرقي در مقايسه با . ادراك برنامه عامل در مقايسه با جدول آن بسيار كوچك است

  .كاهش مي يابد4به  4T  جدول آن تعداد حاالت ممكن از

: دو نوع هستند 22عمل –قوانين شرط . انجام مي شوندعمل  –انتخاب عمل بر اساس يك سري قوانين شرط  

  .اكتسابي و غريزي

  .اگرماشين جلويي چراغ زد، آنگاه توقف كن: اكتسابي

  .اگر شي به چشم شما نزديك شود آنگاه چشمهاي خود را ناخودآگاه مي بنديم: غريزي

. اربرد و هوشمندي بسيار محدودي دارندعاملهاي واكنشي ساده اين ويژگي قابل ستايش را دارند كه ساده هستند ولي ك

عامل واكنشي ساده تنها در صورتي كار مي كند كه بر اساس ادراك فعلي بتواند درست تصميم بگيرد و اين يعني اينكه 

حتي اگر به مقدار اندكي عدم رويت پذيري وجود داشته باشد مي تواند مشكالت بسيار . محيط كامالً رويت پذير باشد

در مورد عامل هاي واكنشي ساده كه در محيط هاي نيمه روئيت پذير كار مي كنند حلقه هاي بي . دجدي بروز كن

اگر عامل بتواند اقداماتش را تصادفي كند گريز از حلقه هاي بي نهايت امكان . نهايت اغلب غير قابل اجتناب هستند

تخاب بين چپ و راست، سكه بيندازد كه به طور براي مثال اگر عامل جاروبرقي تميز را ادراك كند، براي ان. پذير است

بنابر اين يك عامل واكنشي ساده تصادفي شده ممكن است از يك . متوسط در دو مرحله به مربع ديگر خواهد رسيد

بنابراين در محيط هاي تك عاملي، تصادفي عمل كردن چندان منطقي . عامل واكنشي ساده قطعي بهتر عمل كند

  .برنامه عامل واكنشي ساده و ساختار آن در شكل زير آمده است. چند عامله عاقالنه است نيست ولي در محيط هاي

Function SIMPLE – REFLEX – AGENT (percept) returns action 
Static : Rules a set of condition – action – rules 
State ← INTERPRET – INPUT (percept) 
Rule ← RULE – MATCH (state,rules) 
Action ← RULE – ACTION [rule] 
return  action 

  
    :مثالي از عامل واكنشي سادهبراي عامل جاروبرقي

                                                           

22 Condition-action Rule 

ط
محيـ

 

 حاال چه كاري بايد انجام دهم عملكرد -قوانين شرط 

 در حال حاضر جهان چگونه است
 عامل

محرك ها

حسگر ها
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Function REFELEX-VACUUM-AGENT ([location,state]) 
Return an action 
 If status == Dirty then return Suck 
 Else if location == A then return  Right 
 Else if location == B then return  Left 

  :عامل واكنشي مبتني بر مدل

موثر ترين روش . اشاره شد گاهي اوقات  محيط نيمه رويت پذير است) عامل واكنشي ساده(همانطور كه در روش قبل 

   برخورد عامل با محيط نيمه رويت پذير نگه داشتن سوابق آن بخش از دنيا است كه اكنون عامل

اين بدان معني است كه عامل بايد به نوعي حاالت داخلي را نگه داري كند كه به تاريخچه . تواند آن را ببيندنمي 

بهنگام سازي اطالعات وضعيت داخلي همزمان با گذر زمان نيازمند دو نوع دانش كد شده در . ادراكات وابسته است

  .برنامه عامل است

  .در باره چگونگي تغيير جهان، مستقل از عامل را داشته باشيمنيازمند آن هستيم كه برخي اطالعات ) الف

  .نيازمند اطالعات در مورد تاثير اعمال خود عامل بر روي محيط مي باشيم) ب

كه درباره چگونگي عملكرد دنيا مي باشد را مدل دنيا) دانش بخش ب(اين دانش
23
و عاملي كه از . ناميده مي شود 

  .ي بر مدل ناميده مي شودچنين مدلي استفاده مي كند مبتن

  :برنامه و دياگرام عامل مبتني بر مدل در شكل زير آمده است

  

                                                           

23 Model of the world 

1 - function  REFLEX_AGENT_WITH_STATE
                       (percept) returns action
2 - static :

State,a description of the current world state
   Rules,a a set of condition_action rules
3 - state   � UPDATE-STATE (state,percept)
4  - rule     �RULE-MATCH (state,rules)
5  - action � RULE-ACTION [rule]
6  - state   �UPDATE-STATE (state,action)
7-  return actionco
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  : عاملهاي مبتني بر هدف

براي مثال در سر يك . اطالع از وضعيت فعلي محيط، هميشه براي تصميم گيري در مورد اقدام بعدي كافي نيست

بنابراين . تصميم درست به مقصد مسافر بستگي دارد .چهار راه تاكسي مي تواند به چپ، راست، يا مستقيم برود

همانگونه كه عامل نيازمند دانستن وضعيت جاري و قبلي است نياز به يك هدف نيز خواهد داشت تا تصميم گيري هاي 

در مواقعي كه . رسيدن به هدف گاهي اوقات ساده و گاهي اوقات پيچيده است. وي بر مبناي آن هدف جهت گيرد

ت، ارضاي هدف بالفاصله بعد از انجام يك عمل نتيجه خواهد شد ولي در مواقعي كه هدف پيچيده هدف ساده اس

 25و برنامه ريزي 24در مواقع پيچيده جستجو. باشد، عامل بايد دنباله اقدامات طوالني را براي رسيدن به هدف طي كند

عمل گذشته تبعيت كرد  - از قوانين شرط در مدل هدف گرا نمي توان .به يافتن دنباله اي از اعمال منجر خواهد شد

اگرچه بنظر مي رسد عامل مبتني بر هدف كمتر موثر باشد اما . بدين معنا كه اگر فالن اتفاق افتاد آنگاه من چنان كنم

عمل  - بسيار انعطاف پذير است و مي تواند خود را با شرايط محيطي وفق دهد و نيازي به دوباره نويسي قوانين شرط 

  :گرام عامل مبتني بر هدف در شكل زير آمده استديا.نيست

  
  

                                                           

24 Search 

25 Planing 
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  :تفاوت عامل واكنشي و هدف گرا

در طراحي عاملهاي واكنشي، طراح براي حاالت متفاوت عمل درست را پيش محاسبه مي كند، ولي در عامل هاي 

  . هدف گرا عامل مي تواند دانش خود را در مورد چگونگي واكنش، بهنگام سازي كنند

  :ين دو نوع برنامه فوق در موارد زير با هم تفاوت دارندبنابراين ا

  .عمل خواهيم بود –براي عامل واكنشي ساده مجبور به دوباره نويسي تعداد زيادي قوانين شرط 

 گرا نسبت به رسيدن به مقاصد متفاوت، انعطاف پذير است عامل هدف

  .رفتاري تازه برسانيمبه سادگي با تعيين يك هدف تازه، مي توان عامل هدف گرا را به 

  :بر سودمندي مبتنيعاملهاي 

براي مثال در رسيدن تاكسي به . اهداف به تنهايي براي ايجاد رفتاري با كيفيت و سودمندي باال كافي نخواهد بود

 مقصد ممكن است دنباله زيادي از اعمال وجود داشته باشد تا به مقصد برسيم ولي بعضي از اين مسيرها سريعتر، امن تر

اهداف فقط بين حاالت راضي و ناراضي تفاوت قائل مي شوند و درباره اينكه يك حالت چقدر . و ارزانتر از بقيه هستند

براي مقايسه بين حالت ها كه ميزان راضي بودن را تعيين مي كند از تابع . عامل را راضي مي كند سخن نمي گويند

  .سودمندي استفاده مي كنيم

  .يا رشته اي از حاالت را به يك عدد حقيقي كه درجه رضايت نام دارد ،نگاشت مي كند يك حالت: 26تابع سودمندي

  .تعريف كامل تابع سودمندي امكان تصميم گيري منطقي براي دو حالتي كه اهداف ناكافي هستند را دارد

يمني با هم در تناقض مثال سرعت و ا. زمانيكه اهداف متناقض باشند تابع سودمندي مي تواند موازنه خوبي برقرار كند

  .هستند

زمانيكه چندين هدف وجود دارد عامل مي تواند براي رسيدن به مقصد آنها را طي كند اما هيچ كدام از آنها با قطعيت 

 . قابل حصول نيست

يك تابع  مثال. سودمندي روشي را فراهم مي كند كه در آن موفقيت عامل بر اساس اهميت اهداف وزن دهي مي شود

ي يك تابع خطي است كه در آن متغيرها اهداف مي باشند و مقدار ضريب آنها بر اساس اهميت اهداف تعيين سودمند

  .مي شوند

  :دياگرام عامل مبتني بر سودمندي در شكل زير آمده است

                                                           

26 utility Function 
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  :تفاوت معيار كارايي و تابع سودمندي

ع سودمندي ميزان سودمندي يك وضعيت معيار كارايي چگونگي و ميزان موفقيت يك عامل را نشان مي دهد ولي تاب

  .از دنيا را از ديدگاه عامل بر مي گرداند

 .معيار كارايي درجه موفقيت عامل است ولي تابع سودمندي درجه رضايت عامل است

معيار كارايي پارامتر مقايسه بين دو عامل است ولي تابع سودمندي پارامتر مقايسه بين دو وضعيت در رسيدن به هدف 

  .است

  :املهاي يادگيرنده ع

عنصر كارايي، .عاملهاي يادگيرنده شامل مولفه هاي عنصر كارايي، عنصر ياد گيرنده، مولد مسئله و منتقد مي باشد

منتقد، مسئول توليد بازخورد با . عنصر يادگيرنده، مسئول ايجاد بهبود هاست. مسئول انتخاب فعاليت هاي خارجي است

مولد مسئله، مسئول پيشنهاد فعاليت هايي است كه منجر به . عنصر يادگيرنده است توجه به استاندارد كارايي براي

  . تجربيات آموزنده جديد مي شود

 .طراحي عنصر يادگيري بسيار به طراحي عنصر كارايي وابسته است

  :دياگرام يك عمل يادگيرنده در شكل زير آمده است

  .بررسي مي كنيماين چهار مولفه را بر روي مثال تاكسي خودكار 
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عنصر كارايي شامل هر مجموعه از دانش ها و روالها مي باشد كه تاكسي براي انتخاب اقدامات  :عنصر كارايي

  .تاكسي با استفاده از اين عنصر كارايي به جاده مي رود و رانندگي مي كند. رانندگي اش در اختيار دارد

براي مثال براي اينكه تاكسي . براي عنصر يادگيري مي فرستدمنتقد دنيا را مشاهده مي كند و اطالعات را  :منتقد

بدون نگاه به عقب و راهنما زدن به سمت چپ مي پيچد آنگاه منتقد شاهد كلمات زشت و زننده اي ست كه ديگر 

  .رانندگان آنرا به زبان مي آورند

ند كه بيانگر اين است كه در بر اساس اين تجربه،عنصر يادگيري مي تواند قاعده اي را تنظيم ك:عنصر يادگيري

  ..عنصر كارايي با نصب اين قاعده جديد ،تغيير خواهد كرد.هنگام سبقت، راهنما بزند

ممكن است زمينه هاي خاصي از رفتار را شناسايي كند كه نيازمند اصالح هستند مانند آزمايش هايي از :مولد مسئله

  .قبيل امتحان ترمزها در جاده هايي با سطوح خشك و خيس

   

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 29    عامل هاي هوشمند: فصل دوم   

 

 

  سواالت تستي آخر فصل

  88-87ترم اول 

  ؟نيستكداميك از وارد زير در مورد ويزگي هاي محيط كار درست 

  مرحله اي در مقابل ترتيبي.ب  قطعي در مقابل اتفاقي. الف

  تك عاملي در مقابل چندعاملي.د  وابسته در مقابل غير وابسته. ج

  . ميباشد ........... تلفيقي از   Agentعامل يا

  حسگر+ استنتاج . د  برنامه+ حس گر .ج  معماري+ برنامه . ب  تحرك+ هوش .الف 

  در برامه هاي عامل درست است؟ رويكرد جدول گراكداميك از موارد زير در مورد 

  .هيچ عامل فيزيكي در اين دنيا فضاي ذخيره سازي اين جدول را ندارد. الف

  .طراح دقت كافي براي ساختن جدول را دراست. ب

  .عامل مي تواند تمام داده هاي صحيح را از طريق جدولش ياد بگيرد. ج

  .رويكرد جدول گرا در ساخت عامل ، موجب موفقيت برنامه عامل خواهدشد. د

  ؟نمي باشدكدام مورد از انواع عامل ها 

  عامل مبتني برمدل.د  عامل مبتني بر هوش.ج  عامل مبتني برهدف.ب  عامل واكنشي ساده.الف

  به چه شكلي است؟طراحي عامل 

  مقداردهي اوليه،جستجو،اجرا. ب  تدوين هدف،روال جستجو،اجرا.الف

  مشاهدات،استنتاج،ارائه راه حل.د  مشاهدات،استنتاج اجزا.ج

  كداميك از روش هاي ارزيابي الگوريتم محسوب نمي شود؟

  پيچيدگي فضايي.د  پيچيدگي زماني.ج  قابل درك بودن.ب  كامل بودن. الف

  كداميك از برنامه هاي عامل زير مناسب تر خواهدبود؟ راننده تاكسيل براي طراحي عام

  عامل همراه با تثبيت تغييرات دنيا. ب  عامل واكنشي ساده. الف

  عامل مبتني بر سودمندي.د  عامل هدف گرا.ج

  نحوه مل عامل هاي واكنشي ساده در محيط هاي پيوسته چگونه است؟

و دقيق نيست زيرا عامل ورودي پيوسته محيط را به كميتي گسسته تبديل  در بسياري ازمواردتصميم گيري كامل.الف

  .نموده و بر اساس آن عمل خواهدكرد

  .كامل است زيرا ميتوان براي ورودي ، رفتاري را در عامل تعيين كرد.ب

  .اگر محيط قابل دسترس باشد ، عملكردآن كامل خواهد بود. ج

  .ط نداردعمكرد عامل بستگي به پيوسته بودن محي. د

  كداميك از گزينه هاي زير تفاوت معيار كارايي و تابع سودمندي عامل را بيان مي كند؟

  .معيار كارايي براي تصحيح عملكرد عامل استفاده مي شود و تابع سودمندي در طراحي ساختار عامل دخالت دارد. الف
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ابع سودمندي ميزان سودمندي يك وضعيت معيار كارايي چگونگي و ميزان موفقيت يك عامل را نشان مي دهد و ت. ب

  .را در دنيا واز ديدگاه عامل بر مي گرداند

  .معيار كارايي ، پارامتر مقايسه بين دو عامل است و تابع سودمندي پارامتر مقايسه دو وضعيت در رسيدن به هدف. ج

  .معيار كارايي ، موفقيت عامل است و تابع سودمندي درجه رضايت عامل. د

محيط اين جاروبرقي ، مطابق شكل زير ، از سه خانه كنارهم تشكيل . يك جاروبرقي اتوماتيك است A فرض كنيد 

اين جاروبرقي ميتواند از هريك از اين خانه ها با انجام يك حركت به خانه مجاور نقل مكان نمايد و زباله . شده است

نكه اين جاروبرقي براي جمع آوري هر زباله بايد باتوجه به اي. جمع آوري كند) درصورت وجود(موجود در آن خانه را 

درهمان خانه اي كه زباله در آن وجود دارد ، قرار بگيرد ، فضاي حالت اين مسأله داراي چند وضعيت منحصر بفرد 

  است؟

  

  81. د    63. ج   9. ب  24. الف

  88 – 87ترم دوم 

  مقياس كارايي از كدام ديدگاه قابل قبول تر است؟

  محيط) د  طراح و سازنده عامل) ج  حريف) ب  خودعامل)الف

دارد و ............. هرچه عامل از دانش داخلي اش بيشتر استفاده كند  به ادراكش كمتر توجه داشته باشد،خودمختاري 

  .است.............. سيستمي كه كامال خودمختار باشد

  غيرخودمختارتر- بيشتري) ب  غيرهوشمندتر- بيشتري) الف

  غيرهوشمندتر -كمتري) د  هوشمندتر - كمتري) ج

  مربوط به كداميك از عامل ها مي باشد؟ Condition-Action  قوانين

  عامل هاي مبتني بر سودمندي) ب  عامل هاي واكنشي) الف

  عامل هاي حل مسئله) د  عامل هاي مبتني بر هدف) ج

له ربطي به حالت قبل حتصميم گيري در هر مرا تقسيم مي شود كه زاي مجهدر اين نوع محيط تجربه عامل به بخش

  .ندارد

  گسسته) د  يستا)ج  مرحله اي)ب  قطعي) الف

  را توصيف مي كند؟ نيمه پوياكداميك از تعاريف زير محيط 

  .زماني كه محيط پوياست،اما هر چه كه زمان بگذرد امتيازي از ما كم مي شود) الف

  داشته باشيم زماني كه محيط گسسته است و گذشت زمان را هم) ب

  .زماني كه محيط ايستاست و هر چه كه زمان بگذرد امتيازي از ما كم مي شود) ج

  .نمي كندزماني كه محيط ايستاست و زمان تغيير) د

  .مي باشد......................عامل هاي حل مسئله نوعي از

  يادگيرندهل هايعام) د  عامل هاي مبتني بر هدف)ج  عامل هاي واكنشي) ب  عامل هاي معقول) الف

 A  
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  89-88ترم اول 

  از كدام ديدگاه قابل قبول تر است؟) كارگزار(عملكرد رضايت بخش عامل 

  تماشاگر عامل. د  كاربر عامل. ج  طراح و سازنده عامل. ب  الف خودعامل

  كداميك جزو ويزگي هاي محيط كار شطرنج زمان دار است؟

  تك عاملي. د  نيمه پويا. ج  پويا. ب  ايستا. الف

  89- 88دوم ترم 

  محيط كار سيستم تشخيص پزشكي چگونه است؟

  كامال رؤيت پذير،قطعي ، نيمه پويا، گسسته. الف

  گسسته پويا، كامال رؤيت پذير،راهبردي،. ب

  بعضا رويت پذير ، اتفاقي، ايستا، گسسته.ج

  پويا، پيوسته اتفاقي، بعضا رويت پذير،. د

  88تابستان 

  ؟ نيستكدام گزينه در مورد عاملي كه فقط بر اساس دانش دروني عمل مي كند صحيح 

  .ممكن است در يك محيط قطعي ساده موفق عمل كند. الف

  .كامال خودمختار است. ب

  .بسيار آسيب پذير است. ج

  . نداردامكانيادگيري . د

  كداميك از محيط هاي كاري عامل عاي زير ، يك محيط ايستا ميباشد؟

  معلم انگليسي محاوره اي. د  شطرنج زمان دار. ج  جدول كلمات متقاطع. ب  تشخيص پزشكي. لفا

  در محيطهاي نيمه رؤيت پذير كدام نوع عامل اغلب دچار حلقه هاي بي نهايت مي شود؟

  مبتني برسودمندي. د  مبتني بر هدف. ج  واكنشي مبتني بر مدل. ب  واكنشي ساده. الف

  ؟ نمي باشدك عامل يادگيرنده كداميك از اجزاء مفهومي ي

  مولد مسئله. د  منتقد. ج  عنصر دانش. ب  عنصر يادگيري. الف

  90- 89ترم  اول 

  ؟ نمي باشد كداميك جزو ويژگي هاي محيط كاري تخته نرد

  گسسته. د  ايستا.ج  كامالً رويت پذير. ب  قطعي. الف

 كداميك از عامل هاي زير درجه هوشمندي ضعيفتري دارند؟

  عامل هاي واكنشي ساده. ب  هاي مبتني بر جدولعامل . الف

  عامل هاي مبتني بر سودمندي. د  عامل هاي مبتني بر جدول. ج

 امكان تصميم گيري صحيح دارد ؟ كامالً رويت پذيركدام عامل تنها در محيط 
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  واكنشي مبتني بر جدول. ب  واكنشي ساده. الف

  مبتني بر مدلمبتني بر سودمندي . د  مبتني بر هدف مبتني بر مدل. ج
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  حل مسئله از طريق جستجو:  فصل سوم

  :آنچه در اين فصل خواهيد آموخت

 عامل هاي حل مساله •

 فرموله بندي مساله همراه با چند مثال •

 اندازه گيري كارايي حل مساله •

 ناآگاهانهجستجوهاي  •

 اجتناب از حاالت تكراري •

 جستجو با اطالعات ناقص •
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   :هاي حل مسئلهعامل
گيرند چه نوع عملي را انجام دهند تا به گرا هستند كه توسط يافتن ترتيب عمليات تصميم ميهاي هدفنوعي از عامل

  :مراحل زير بايد توسط يك عامل حل مسئله انجام شود. حالت مطلوب سوق پيدا كنند

 .هاي مطلوب نهايي كدامندوضعيت : هدف) تدوين(فرموله كردن 

 .هايي براي رسيدن به هدف موجود استچه اقدامات و وضعيت : فرموله كردن مسئله

تواند وي را از حالت شروع به حالت هدف گيرد كه چه رشته اعمالي ميدر اين مرحله عامل تصميم مي : جستجو

- شود، خروجي اين مرحله يك راهاعمال از بين يك مجموعه اعمال ممكن انتخاب ميمسلما اين رشته از . برساند

 .است1حل

  . شودحلي كه از مرحله قبل به دست آمده اجرا ميراه : اجرا

  :نقشه روماني: مثال

  
  رفتن از آراد به بخارست: صورت مسئله

  .رسيدن به بخارست: فرموله كردن هدف

  :فرموله كردن مسئله

 شهرهاي مختلف: هاوضعيت

 حركت بين شهرها: هافعاليت

  )ترين مسيرهزينهجستجو با توجه به كم. (اي از شهرها مثل آراد، سيبيو، فاگارس، بخارستدنباله :جستجو

. كنددهد، استفاده ميكه چه عملي را انجام مياي از اطالعات است كه عامل از آنها براي اينمجموعه :تعريف مسئله

  :شودوارد زير تعريف مييك مسئله با م

 n(Arad)در مثال روماني شهر آراد  . كندحالتي كه عامل از آن شروع مي :حالت اوليه

                                                           

1 solution 
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 .هاي ممكن كه براي عامل مهياستتوصيفي از حالت :تابع جانشين

S (Arad) = {zerind – Sibiu – Timisoara} 
كليه شهرهايي كه با : در مثال روماني. به آنها رسيدتوان ها كه از حالت اوليه مياي از حالتمجموعه :فضاي حالت

 .توان به آنها رسيدشروع از آراد مي

  .تابع جانشين+ حالت اوليه = فضاي حالت   :نكته

در مثال : هدف صريح :دو نوع هدف داريم.كند كه آيا حالت خاصي حالت هدف است يا خيرتعيين مي :آزمون هدف

 .روماني رسيدن به بخارست

 .در مثال شطرنج رسيدن به حالت كيش و مات): ضمني(انتزاعي هدف 

 ,Arad, Sibiu: در مثال روماني. كندها را به هم متصل مياي از فعاليتها كه دنبالهاي از حالتدنباله :مسير

Fagaras  يك مسير است. 

مسير بين شهرها بر حسب طول : در مثال روماني. گيردبراي هر مسير يك هزينه عددي در نظر مي :هزينه مسير

 . كيلومتر

  .حل بهينه كمترين هزينه را داردراه. مسيري از حالت اوليه به حالت هدف است:  راه حل مسئله

به عنوان نمونه در مثال روماني يك سري از . يا انتزاع نام دارد 2فرآيند حذف جزييات از يك توصيف، تجريد :نكته

مثالً همراهان مسافر، . كه به مسئله پيدا كردن يك مسير به بخارست ربطي ندارد توصيفات در دنياي واقعي وجود دارند

  ...بنزين و منظره بيرون از پنجره، فاصله ايستگاه تا پمپ

  .حل درونيابي با جزئيات بيشتر بسط دهيمحل خالصه را به يك راهيك تجريد معتبر است اگر بتوانيم هر راه

  .تر انجام شونداعمال نسبت به مسئله اصلي آسان يك تجريد مفيد است اگر هريك از

                                                           

2 Abstraction 
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  :فرموله كردن چند مسئله نمونه

  :مسئله دنياي جاروبرقي

 
 .حالت در اين جهان وجود دارد2* 2^2=  8لذا .دو مكان كه هر يك ممكن است كثيف يا تميز باشند :حالتها

  .هر حالتي ميتواند به عنوان حالت اوليه طراحي شود :حالت اوليه

  .راست، چپ، مكش: از سه عمليات رحالتهاي معتب :تابع جانشين

  .تميزي تمام مربعها :آزمون هدف

  .تعداد مراحل در مسير :هزينه مسير

  .حالت خواهد داشت  n*2^nمحل داشته باشد  nاگر محيطي  :نكته

  :8مسئله معماي 

 
 هخان 9مكان هر هشت خانه شماره دار و خانه خالي در يكي از  :حالتها
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  هر حالتي را ميتوان به عنوان حالت اوليه در نظر گرفت :حالت اوليه

  حالتهاي معتبر از چهار عمل، انتقال خانه خالي به چپ، راست، باال يا پايين :تابع جانشين

  رخ داده يا نه) طبق شكل روبرو( اندكند كه حالتي كه اعداد به ترتيب چيده شدهبررسي مي :آزمون هدف

  .رابر با تعداد مراحل در مسيرب :هزينه مسير

  :وزير 8مسئله 

  .وزير روي صفحه شطرنج است به نحوي كه هيچ وزيري به ديگري حمله نكند 8هدف در اين مسئله قرار دادن 

  :سازي وجود داردبراي اين مسئله دو نوع فرموله

 .شودكه با صفحه خالي شروع شده و در هر عمل يك وزير به صفحه اضافه مي:  3فرموله سازي افزايشي

كند و در هر عمل يك وزير به اطراف حركت داده وزير روي صفحه شروع مي 8با همه : 4فرموله سازي حالت كامل

  .شودمي

 

 فرمول بندي افزايشي

  وزير در صفحه، يك حالت است 8تا  0هر ترتيبي از  :هاحالت

  هيچ وزيري در صفحه نيست :اوليه حالت

  كندوزيري را به خانه خالي اضافه مي :تابع جانشين

  گيرندوزير در صفحه وجود دارند و هيچ كدام به يكديگر گارد نمي 8 :آزمون هدف

                                                           

3 incremental formulation 

4 complete state formulation  
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  شوددنباله ممكن بررسي مي 3*10^14در اين فرمول بندي بايد 

 فرمول بندي حالت كامل

ستون سمت چپ، يك وزير قرار گيرد و هيچ  nهر ستون از  كه در ، بطوري (n≤ 8 ≥0)وزير  nچيدمان  :هاحالت

  دو وزيري بهم گارد نگيرند

  شودوزير در صفحه شروع مي 8با  :حالت اوليه

  .دهد، بطوري كه هيچ وزيري آن را گارد ندهدترين ستون خالي قرار ميوزيري را در سمت چپ :تابع جانشين

  گيرندصفحه وجود دارند و هيچ كدام به يكديگر گارد نميوزير در  8 :آزمون هدف

  .دهدكاهش مي 2057به  3*10^14اين فرمول بندي فضاي حالت را از 

حل در فضاي حالت يابد و پيدا كردن راهكاهش مي 2057به  3*10^14 در فرموله سازي حالت كامل، فضاي حالت از 

حالت و در روش فرموله  10^400 وزير در افزايشي  100دن مسئله براي فرموله كر. تر از افزايشي استكامل راحت

  .براي پيدا كردن راه حل بايد بررسي شود  10^ 52 سازي حالت كامل 

  : 5گسترش

مجموعه نودهايي كه توليد .باشدبكارگيري تابع مابعد براي يك حالت و توليد يك مجموعه جديد ازحاالت مي به معني

شود و هر عنصر از مجموعه حاشيه يك نود برگ است ناميده مي 6اند مجموعه حاشيهنيافتهاند اما هنوز گسترش شده

  .   يعني نودي كه هنوز هيچ مابعدي در درخت جستجو ندارد

  
  حالت اوليه) الف

 

                                                           

5 expand 

6 fringe 
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روش ها فرض مي شود يك نود شامل ساختاري با 

  ).حالت نود در فضاي حالت

  .شود

  .تعداد اعمالي كه در طول مسير از حالت شروع تا اين نود انجام شده است

  
fringe  بهترين روش كند   انتخاب مي

  :عبارتنداز مورد نظر 

  .صف توليد مي كند 

  .بر مي گرداند 

  .اولين عنصر صف را بر مي گرداند و آن را از صف حذف مي كند 

  . يك عنصر را وارد صف مي كند و صف حاصل را بر مي گرداند 

را بر مي  تغيير يافتهصف  سپسمجموعه از عناصر را وارد صف مي كند 

    حل مسئله از طريق جستجو

  پس از گسترش آراد

 پس از گسترش سيبيو

روش ها فرض مي شود يك نود شامل ساختاري با هاي مختلفي براي نمايش نودها وجود دارد در يكي از اين 

حالت نود در فضاي حالت(حالتي در فضاي حالت كه متناظر با نود مورد نظر است 

  .نودي از درخت جستجو كه اين نود را ايجاد كرده است

  .برده شده استعملي كه روي نود پدر براي توليد اين نود به كار 

شودنمايش داده مي g (n)هزينه مسير از حالت شروع تا اين نود كه با 

تعداد اعمالي كه در طول مسير از حالت شروع تا اين نود انجام شده است

fringeكه در هر مرحله يك نود را براي گسترش از مجموعه 

مورد نظر  عمليات روي صف . مي باشد براي پياده سازي تابع جستجو استفاده از يك صف

Make :صف توليد مي كند  ، يكداده شدهعنصر يا عناصر  استفاده از با

بر مي گرداند  true مقدار در صورتي كه هيچ عنصري در صف نباشد:  

  .اولين عنصر صف را بر مي گرداند 

Remove   : اولين عنصر صف را بر مي گرداند و آن را از صف حذف مي كند

Insert (element,queue : يك عنصر را وارد صف مي كند و صف حاصل را بر مي گرداند

Insert-all (element,queue : مجموعه از عناصر را وارد صف مي كند يك

حل مسئله از طريق جستجو: سوم فصل   
 

 

پس از گسترش آراد) ب(

پس از گسترش سيبيو) پ(

هاي مختلفي براي نمايش نودها وجود دارد در يكي از اين روش

  :باشدپنج جزء مي

State : حالتي در فضاي حالت كه متناظر با نود مورد نظر است

Parent state :نودي از درخت جستجو كه اين نود را ايجاد كرده است

Action : عملي كه روي نود پدر براي توليد اين نود به كار

Path cost : هزينه مسير از حالت شروع تا اين نود كه با

Depth :تعداد اعمالي كه در طول مسير از حالت شروع تا اين نود انجام شده است

كه در هر مرحله يك نود را براي گسترش از مجموعه  استجستجو تابعي 

براي پياده سازي تابع جستجو استفاده از يك صف

)Make-queue (element

)Empty ? (queue  :

)First  (queue : اولين عنصر صف را بر مي گرداند

)Remove-first (queue

) Insert (element,queue

)all (element,queue

 گرداند

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



  وعيـهوش مصن 40
 

 

  :اندازه گيري كارايي حل مسئله 
ل  ت 7خروجي الگوريتم جستجو راه ح   كارايي الگوريتم جستجو با چهار معيار زير ارزيابي. است  8يا شكس

  : مي شود 

 راه حل، راه حل را پيدا كند؟ الگوريتم تضمين مي كند كه در صورت وجودآيا  : 9كامل بودن

 الگوريتم تضمين مي كند كه از بين چندين راه حل،راه حل بهينه يا كم هزينه ترين را پيدا كند؟آيا  :10بهينگي

 چه مدت زماني طول مي كشد تا الگوريتم جستجو،راه حل راپيدا كند؟:  11پيچيدگي زماني

 راه حل،چقدر حافظه نياز دارد؟الگوريتم جستجو براي پيدا كردن : 12پيچيدگي فضايي

  :پيچيدگي زماني و مكاني بر اساس سه مفهوم زير بيان مي شود 

b  : حداكثر فاكتور انشعاب درخت جستجو                   .  

d  : عمق كم هزينه ترين راه حل.  

m  :مي تواند بي نهايت نيز باشد  عمق فضاي حالت كه اكثرحد.  

  
نودهاي توليد شده در حين جستجو و پيچيدگي مكاني بر اساس ماكزيمم تعداد تعداد ر اساس پيچيدگي زماني ب معموالً

براي ارزيابي كارايي يك الگوريتم جستجو مي توان فقط هزينه .  نوهاي ذخيره شده در حافظه ا ندازه گيري مي شود 

ه كل مجموع هزينه جستجو و جستجو كه مجموع پيچيدگي زماني و مكاني يا هزينه كل را در نظر گرفت كه هزين

  .راه حل مي باشد  مسير هزينه

  هزينه مسير+هزينه جستجو=هزينه كل :نكته 

  سازي آن بايد راه حلي براي آن تشخيص داده شود كه اين راه حل بر اساس هپس از تعريف يك مسئله و فرمول

                                                           

7 Solution  

8 Failure 

9 Completeness 

10 Optimally 

11 Time complexity 

12 Space complexity 
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  .  پيدا خواهد شدجستجو در فضاي حالت  

تعداد مراحل يا هزينه مسير از حالت جاري به حالت هدف اطالعاتي دارند يا از استراتژي هاي جستجو از نظر اينكه آيا 

  :به دو دسته تقسيم مي شوند  ،نه

  :  13هاي آگاهانه جستجو
  كهاين دسته از الگوريتم ها عالوه بر اطالعات مسئله اطالعات اضافي براي رسيدن به هدف در اختيار دارند 

مي توانند اميد بخش تر بودن يك گره نسبت به گره ديگر را با توجه به اطالعات اضافي تشخيص دهند كه به اين 

  .  نيز گفته مي شود  14جستجو هاي اكتشافي ،دسته جستجو ها

  : 15جستجوهاي نا آگاهانه
هيچ اطالعاتي غير از تعريف مسئله در اختيار ندارند و فقط مي توانند جانشين  ،اين دسته از الگوريتم هاي جستجو 

ه   نيز گفته 16هايي را توليد و هدف را از غير هدف تشخيص دهند كه به آن جستجوهاي كور كوران

  .مي شود 

  :انواع جستجوهاي نا آگاهانه عبارتند از

 17سطح- جستجوي اول

 18جستجوي هزينه يكنواخت

 19عمق- جستجوي اول

 20جستجوي عمقي محدود شده

 21جستجوي عمقي تكرار شونده

                                                           

13 Informed search 

14 heurestic 

15 Uninformed search 

16 blind 

17 Breadth-First-Search 

18 Uniform-Cost-Search 

19 Depth-First-search 

20 Limited-Depth-Search 

21 Iteration-Depth-Search 
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  :  سطح- اولجستجوي 

و بعد از آن مابعد هاي  ،ابتدا نود ريشه گسترش يافته سپس همه مابعد هاي نود ريشه ،bfs) (در جستجوي اول سطح

  گسترش بطور كلي نودهاي يك سطح از درخت جستجو قبل از نود هاي سطح بعدي . گسترش مي يابد ... آن و 

  .مي يابند 

  .مي شودجستجوي سطح اول سطح  اجرايمنجر به   Tree-search(problem,FIFOqueue)فراخواني

  
بدين ترتيب نود هاي كم عمق تر قبل از . مابعد هاي توليد شده جديد را در انتهاي صف قرار مي دهد ،  FIFOصف 

متناهي  bو فاكتور انشعاب   dمتناهي در عمق هدف  نود اگر كم عمق ترين. نود هاي عميق تر گسترش مي يابند 

لذا اين روش كامل . پيدا مي كند  dحتما هدف را بعد از گسترش همه نود هاي كم عمق تر از  BFSباشد جستجوي 

 اگر به عنوان مثال. اين الگوريتم بهينه نيز مي باشداست اگر تابع هزينه مسير يك تابع غير كاهشي از عمق نود باشد 

الزم بذكر است اين الگوريتم با وجود كامل . ه اعمال هزينه يكسان داشته باشند اين جستجو هدف را پيدا ميكند هم

  . يعني پيچيدگي مكاني و زماني بسيار بااليي دارد . بودن هميشه كارا نيست 

  

يا يك جد براي نود هاي  هر نودي كه توليد مي شود بايد در حافظه بماند زيرا هر نود قسمتي از مجموعه حاشيه است

سطح را در -ويژگي هاي الگوريتم جستجوي اول.برگ است بنابراين پيچيدگي مكاني نيز مانند پيچيدگي زماني است 

  :موارد زير مي توان خالصه كرد

 بله : كامل بودن
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وقتي كه اعمال مثل (در صورتي بهينه است كه هزينه مسير تابعي غير نزولي از عمق گره باشد)مشروط(بله : بهينگي

 )هزينه يكساني دارند

  (����)�: پيچيدگي زماني

  (����)� : پيچيدگي فضا

بسيار بغرنج تر از پيچيدگي زماني  سطح- جستجوي اول نيازمنديهاي حافظه  با توجه به اطالعات موجود در جدول زير،

نيست اما تعداد كمي از كامپيو ترها  8زمان زيادي براي حل يك مسئله خيلي مهم با عمق هدف  ،ساعت 31. است 

به عنوان  . مي باشدفاكتور مهم  يك نيازمندي هاي زمان هم عالوه بر آن.يك ترا بايتي هستند  اصلي داراي حافظه

  .  خواهد كشيدسال طول  35جستجو  يات جدول زير،قرار داشته باشد آنگاه طبق فرض 12اگر راه حل در عمق  مثال،

  

  :يكنواختجستجوي هزينه 

فقط وقتي هزينه همه اعمال يكسان است بهينه مي باشد زيرا اين روش جستجو كم عمق ترين سطح ، - جستجوي اول

مسيري بهينه است اين الگوريتم هزينه  الگوريتم جستجو با هزينه يكنواخت با هر تابع . نود را گسترش مي دهد 

يعني نود با )nهزينه رسيدن از حالت شروع به نود  g(n)(را دارد  gجستجو نودي را انتخاب مي كند كه كمترين 

جستجو با روش توجه كنيد كه اگر هزينه همه اعمال يكسان باشد اين . كمترين هزينه مسير را انتخاب مي كند 

اگر اين روش نودي را گسترش دهد كه انجام يك عمل در آن با هزينه صفر .  شودمي  سانجستجوي اول سطح يك

co  . مي كنددر يك حلقه نامتناهي گير  NoOpت به همان حالت شود مانند عمل منجر به برگش
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مي شود همين  نميضباشد كامل بودن اين جستجو ت  ε اگر هزينه هر عمل بزرگتر يا مساوي يك ثابت كوچك مثل

  .كافيست نيزشرط براي اطمينان از بهينگي 

Cفرض كنيد 
*

تا هزينه داشته باشد در بدترين حالت  εكل هزينه از گره آغاز تا هدف باشد و هر عمل حد اقل 

O(b پيچيدگي مكاني وزماني
 (C*/ ε)

  .مي باشد  (

هزينه غير منفي داشته باشد هزينه يك مسير با ادامه آن كاهش پيدا نخواهد كرد و الگوريتم  گراگر هر عمل :نكته 

اگر بعضي از عمل ها هزينه منفي داشته باشند بايد جستجويي از تمام گره ها . مسير را پيدا كند ميتواند كم هزينه ترين 

  .  پيدا شودصورت گيرد تا راه حل بهينه 

  :22جستجوي عمقي

درخت جستجو را ) گره هاي گسترش نيافته(اين روش جستجو در هر مرتبه، عميق ترين گره در مجموعه حاشيه

يق ترين نود فرزندي نداشته باشد جستجو به سمت عميق ترين نودي كه هنوز گسترش اگر عم. گسترش مي دهد 

. پياده سازي شود LIFOبا يك صف    Tree _searchاين جستجو مي تواند توسط الگوريتم .نيافته برمي گردد 

معموال جستجوي اول عمق، با يك تابع بازگشتي پياده  ،   Tree _searchعالوه بر استفاده از پياده سازي از طريق 

 . سازي مي شود 

يك برگ را به همراه  اين روش در هر لحظه يك مسير از ريشه تا .جستجوي اول عمق به حافظه كمي نياز دارد

يك نود گسترش يافته به محض اينكه همه . هر نود موجود در مسير را در حافظه نگه مي دارد  23نودهاي همزاد

  . نوادگانش كامال بررسي شدند از حافظه خارج مي شود 

نود حافظه   bm+1جستجوي اول عمق فقط به اندازه  mو عمق ماكزيمم   bبراي هر فضاي حالت با فاكتور انشعاب

ناميده مي شود كه حافظه كمتري استفاده مي كند  24نوع ديگر از جستجوي اول عمق ، جستجوي عقبگرد. نياز دارد 
                                                           

22 Depth First Search 

23 Sibling 
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هر نود جزئي گسترش يافته . جستجو در هر لحظه به جاي توليد همه فرزندان ، فقط يك فرزند توليد مي شود در اين .

  . مي باشد  O(m) در اين حالت پيچيدگي حافظه.  به خاطر مي سپارد كه كدام فرزندانش بايد بعدا گسترش يابند

ت در يك مسير خيلي طوالني يا حتي عمق اين است كه ممكن است با يك انتخاب نادرس -اشكال جستجوي اول

نامتناهي گير كند در حاليكه يك راه حل، نزديك به ريشه درخت وجود دارد اگر زير درخت چپ داراي عمق نامحدود 

لذا اين روش جستجو، با اين فرضيات، . عمق هرگز تمام نمي شود - باشد و شامل هيچ راه حلي نباشد جستجوي اول

يعني پيچيدگي . عمق همه نودهاي درخت جستجو را توليد خواهد كرد- لت جستجوي اولدر بدترين حا. كامل نيست 

مثالي از .عمق حلقه بي پايان مي باشد  -يكي ديگر از مشكالت جستجوي اول. مي باشد    O(bm)زماني آن  

  .عمق در شكل زير نشان داده شده است- جستجوي اول

 
  :مثال  

شروع كنيم ترتيب رويت شدن گره ها از چپ به راست چگونه  C را از راس عمق  - اگر در گراف زير جستجوي اول 

  )فرض كنيد فرزندان يك گره بر اساس ترتيب حروف الفبا انتخاب مي شوند .( خواهد بود 

  

C H E A F B D I  

Out put : C A B D I F E H  

  :25عمقي محدود شده يجستجو

محدود كنيم  Lوقتي درخت را به عمق . نامحدود با مشخص كردن حدي براي عمق، حل مي شود درختهايمشكل  

اگر كم . فرزندي ندارند اين روش جستجوي عمقي محدود شده ناميد ه ميشود  Lيعني فرض كرده ايم نودها در عمق 

                                                                                                                                                                                     

24 Back-tracking search 

25 Depth Limited Search 
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باشد  L>=dاگر . باشد اين روش جستجو كامل نيست  L<dعمق ترين هدف بعد از عمق برش قرار گيرد يعني 

 O(bl)و پيچيدگي مكاني   O(bl)پيچيدگي زماني. جستجوي عمقي محدود شده كامل است اما همچنان بهينه نيست

=Lجستجوي اول عمق نوع خاصي از جستجوي عمقي محدود شده با .مي باشد 
 
گاهي اوقات عمق  .مي باشد  ∞

لذا اگر راه حلي . شهر وجود دارد 20برش بر اساس دانش مسئله تعيين مي شود به عنوان مثال در نقشه روماني 

  .يك انتخاب ممكن است  L= 19است و  19وجودداشته باشد ، بيشترين طولي كه مي تواند داشته باشد 

  

  : 26جستجوي عميق شونده تكراري

اين روش در واقع همان جستجوي عمقي محدود شونده است كه براي يافتن بهترين عمق برش چندين بار اجرا مي 

.... و  2سپس  1ابتدا عمق . جستجوي عمقي تكرار شونده اين كار را با افزايش آهسته عمق برش انجام مي دهد. شود 

اين روش جستجو، جستجوي اول عمق . مي رسد هدف پيدا خواهد شود   d عمق برش كه به . يك هدف پيدا شود تا

و اول سطح را تركيب مي كند كه مانند جستجوي اول سطح با فاكتور انشعاب متناهي كامل است و وقتي هزينه مسير 

. باشد مين روش مانند جستجوي عمقي خطي يك تابع غير كاهش از عمق نود باشد بهينه است و پيچيدگي مكاني اي

  . مي باشد  dزيرا در آخرين تكرار حداكثر عمق درخت . است  o(bd)پيچيدگي مكاني آن 

  

بنابراين . توليد مي شود ......در جستجوي عمقي تكرار شونده نودها در آخرين سطح يكبار، در سطح ماقبل آن دوبار، و 

  :عبارتست از تعداد كل نودهاي توليد شده 

                                                           

26 Iterative-Depth Search 
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به طور .بنابراين جستجوي عمقي تكرارشونده علي رغم توليد تكراري حاالت سريع تر از جستجوي اول سطح مي باشد 

كلي اگر فضاي حالت بزرگ و عمق راه حل نامشخص باشد در ميان جستجوهاي ناآگاهانه، جستجوي عمقي تكرار 

ه اين جستجو در جستجو با هزينه يكنواخت استفاده شود منجر به شونده ترجيح داده ميشود اگر خصوصيت تكرار شوند

به جاي  محدوديت عمق از محدوديت مسير استفاده مي  البته در اين مورد. كاهش نيازمنديهاي حافظه آن خواهد شد

  .  مثالي از جستجوي عمقي تكرار شونده در شكل زير بيان شده است. شود
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  : 27جستجوي دو طرفه

از حالت شروع به سمت جلو و از حالت نهايي به سمت عقب مي باشد بدين ترتيب كه از حالت  جستجوروش ايده اين 

شروع عملگرها را مستقيم اعمال كرده و از حالت هدف نيز معكوس عملگرها را اعمال مي كنيم و وقتي به حالت 

  .مشترك رسيديم اين مسير جواب خواهد بود 

O(b d/2)=b d/2+b d/2 <=  b d  : اين خواهد بود كهانگيزه به كارگيري اين روش 
  

  

  

اين جستجو بدين ترتيب پياده سازي مي شود كه يكي از جستجوهاي آن يا هر دو قبل از گسترش يك نود بررسي  

اگر وجود داشت راه حل پيدا شده است بررسي وجود . مي كنند كه آن نود در مجموعه حاشيه ديگري وجود دارد يا نه

در زمان ثابتي انجام مي شود لذا  28هم سازييك نود در مجموعه حاشيه جستجوي ديگري با استفاده از جدول در

اين . است    O(b d/2) است و پيچيدگي مكاني جستجوي دو طرفه نيز  O(bd/2)پيچيدگي زماني جستجوي دو طرفه

                                                           

27 Bidirectional search 

28 Hash table 
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اگر هر دو طرف اين جستجو از جستجوي اول سطح استفاده . ميزان حافظه مهم ترين ضعف جستجوي دوطرفه است

هزينه اعمال يكسان باشند اين جستجو بهينه است اگر در دو طرف اين الگوريتم،  كنند اين جستجو كامل و اگر

  . تركيبات ديگري از جستجوها استفاده شود كامل بودن و بهينگي آن تعيين نمي شود

  ) :جست و جوي دو طرفه(معايب اين روش 

اين بدان معنا است كه اگر در در اين روش  براي حركت از سمت راست به عقب نياز به معكوس عملگر مي باشد،كه 

يك گره باشيم از چه گره اي مي توان به اين گره رسيد اين روش در مورد تمام مسئله ها امكان پذير نيست چون 

  .بعضي از عملگرها را نمي توان معكوس اعمال كرد 

حالت هدف اين در بعضي از موارد حالت هدف تعريف صريح و مشخصي ندارد و ضمني است مانند بازي شطرنج كه 

 .است كه حريف مات شود لذا حالت هدف صريحي وجود ندارد 

 .نياز به تصميم گيري دارد كه چه نوع جست و جويي در هر طرف انجام مي شود 

 
b  :فاكتور انشعاب I  : محدوده عمق انتخاب شده       

d  :عمق كم عمق ترين مسير راه حل  m : عميق ترين عمق مسئله  

  :حالت هاي تكراري اجتناب از 
حالت تكراري به معناي گسترش نودهايي است كه چند لحظه پيش با آنها مواجه شده ايم و قبال گسترش يافته اند  

مشكل حاالت تكراري براي حالتي كه فضاي حالت آن يك درخت .اين گسترش باعث اتالف زمان و فضا مي شود

وزير به طوري كه هر 8مثال مسئله . ارد هرگز اتفاق نمي افتد است و براي رسيدن به هر حالت فقط يك راه وجود د

نود وجود دارد،   وزير در سمت چپ ترين ستون خالي قرار گيرد بسيار كارا است، زيرا فقط يك مسير براي رسيدن به هر

ها قابل در برخي مسائل ، حاالت تكراري غير قابل اجتناب است ، اين موضوع شامل مسائلي است كه در آنها عملگر

درخت جستجوي اين مسائل،نامتناهي است، اما .، كه از اين دسته اند  8وارون شدن باشد مثل مسيريابي و معماي پازل 

وجود حاالت تكراري ممكن است موجب غير .اگر بعضي حاالت تكراري را حذف كنيم ، درخت جستجو متناهي مي شود

  :راي مشكل راه حل تكراري وجود دارد سه راه حل ب. قابل حل شدن يك مسئله حل شدني شود 

  .به حالتي كه هم اكنون آمده ايد برنگرديد 

  .از ايجاد مسيرهاي دوار بپرهيزيد 
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حالتي را كه قبال توليد شده مجددا توليد نكنيد چون اين مسئله باعث مي شود كه هر حالت درحافظه نگهداري  شود و 

  . ت فضاي حالت است ايجاد شودتمام حاالت در درخ sكه  O(s)پيچيد گي فضايي 

اگر يك الگوريتم هر حالتي را كه تاكنون ديده است به خاطر آورد ، آنگاه مي تواند گراف فضاي حالت را به طور 

كه نودهاي گسترش يافته   closedيك ساختمان داده به نام   Tree-searchاگر به الگوريتم . مستقيم جستجو كند 

 نودهاينام دارد ، مجموعه   Graph- searchم الگوريتم جديدي به دست مي آيد كه را ذخيره مي كند اضافه كني

ذخيره مي   closeذخيره مي شوند ، و مجموعه نود هاي گسترش يافته در ليست   openگسترش نيافته در ليست 

  .شوند 

مي شود ، در مورد مسائلي انطباق پيدا كرد ، به جاي گسترش حذف  closeاگر نود جاري با نودهاي موجود در ليست  

در Graph-searchاست پيچيدگي زماني و مكاني  Tree searchكاراتر از   Graph searchبا حالت تكراري زياد 

توجه كنيد كه استفاده . مي باشد  O(bd)بدترين وضعيت تابع نمايي از سايز فضاي حالت است كه خيلي كوچك تر از 

، سبب مي شود كه پيچيدگي مكاني جستجوي اول عمق و جستجوي عمقي تكرار شونده خطي   closeاز ليست 

همه نودها را در حافظه نگه مي دارد ،بنابراين در برخي مسائل به خاطر   graphsاز آنجا كه الگوريتم . نباشد 

  .  محدوديت حافظه،اجرا نشدني هستند 

  

  .خت جستجو ي به طور نمايي بزرگتري را توليد مي كند شكل باال، فضاي حالتي را نشان مي دهد كه در

 : 29جستجو با اطال عات ناقص

براي جستجوهاي نا آگاهانه ، فرض كرديم ،كه محيط كامال مشاهده پذير و قطعي است ، و عامل نتيجه اعمالش را  

ي شود ،  و هميشه مي داند در ميداند و عامل ميتواند دقيقا محاسبه كند كدام حالت از رشته اي از اعمالش ، نتيجه م

حال اگر دانش حاالت و اعمال ، ناكافي باشند  باعث . اينگونه مسائل تك حالته ناميده مي شوند. كدام حالت قرار دارد

  :نوع مسئله مي شوند  3به وجود آمدن 

  : 30مسائل بدون حسگر

ممكن است و با انجام هر عمل به يكي از وقتي عامل حسگر نداشته باشد ، فقط مي داند در يكي از حاالت اوليه 

چندين حالت بعدي كه حالت باور ناميده مي شود منتقل مي شود به عبارتي ديگر در اينگونه مسائل يك حالت به 

 .صورت مجموعه اي از حاالت باور تعريف مي شود لذا به اين مسائل، چند حالته نيز گفته مي شود

                                                           

29 Searching with partial information 

30 Sensorless problem 
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  معين بدون حسگر جارو برقيفضاي حالت  براي دنياي :شكل الف 

  

  فضاي حالت باور براي دنياي معين بدون حسگر جارو برقي:  شكل ب 

  ) :احتمالي( 31مسائل اقتضائي

اگر محيط پاره اي مشاهده پذير باشد يا اعمال غير قطعي باشند ، مشاهدات  عامل بعد از هر عمل ، اطالعات جديدي 

يك احتمال وقوع تعريف مي كند ، كه مي تواند براي آن برنامه ريزي شود ، اگر هر مشاهده اي . را در اختيار مي گذارد 

  .عدم قطعيت به دليل فعاليت هاي عامل ديگر ايجاد شود ، مسئله خصمانه ناميده مي شود 

                                                           

31 Contingency 
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  : 32مسائل اكتشافي

 اشد، در واقع مسائل، ناشناخته باشند عامل بايد به دنبال كشف آنها ب) فضاي حالت(اگر هم حاالت و هم اعمال محيط 

  .اكتشافي ، تعميم يافته مسائل احتمالي است 

  
   

                                                           

32 Exploration problem 
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  سوال هاي تستي آخر فصل

  88-87ترم اول 
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  جستجو و اكتشاف آگاهانه:  فصل چهارم

  :آموختآنچه در اين فصل خواهيد 

 بهترين-جستجوي اول •

o جستجوي حريصانه 

o  جستجويA* و خصوصيات آن 

 جستجوهاي حافظه محدود شده •

o  جستجوي عميق كننده تكراريA*)IDA*( 

o  جستجويSMA* 

o جستجوي اول بهترين بازگشتي)RBFS( 

 توابع هيورستيك و مفاهيم مربوطه •

 الگوريتم هاي جستجوهاي محلي •

o جستجوي تپه نوردي 

o  سازي حرارتجستجوي شبيه 

o جستجوي پرتو محلي 

o الگوريتم ژنتيك 
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  : مقدمه
همانطور كه در فصل قبل ديديم جستجوهاي ناآگاهانه در بيشتر موارد ناكارا هستند زيرا در اين الگوريتم ها،معيار 

الگوريتم هاي .برندانتخاب گره بعدي براي گسترش تنها به شماره سطح آن بستگي دارد و از ساختار مسئله بهره نمي 

ناآگاهانه، درخت جستجو را به يك روش از پيش تعريف شده گسترش مي دهند يعني قابليت تطبيق پذيري با آنچه كه 

در اين فصل نشان مي دهيم .تاكنون در مسير جستجو دريافت كرده اند و نيز حركتي كه مي تواند خوب باشد را ندارند

  .نه مي تواند با كارايي بيشتر، راه حلها را پيدا كندكه چگونه يك الگوريتم جستجوي آگاها

  :جستجو هاي آگاهانه 

  :1بهترين - جستجوي اول

بهترين مثالي از الگوريتم - جستجوي اول. بهترين ناميده مي شود-شيوه اي كه بر آن متمركز مي شويم جستجوي اول

سترش بر اساس يك تابع است كه در آن ترتيب نودها براي گ  Graph_searchو  Tree_searchهاي 

براي . يعني در هر مرحله نودي كه كمترين مقدار ارزيابي را دارد براي گسترش انتخاب مي شود .مي باشد 2f(n)ارزيابي

بايد از صف اولويت كه  Graph_searchو  Tree_searchپياده سازي اين جستجو از طريق الگوريتم هاي عمومي 

الگوريتم اول بهترين يك حالت . به ترتيب صعودي مرتب هستند استفاده شود f(n)در آن نودها بر اساس مقدار تابع 

مي توان نشان داد جستجوي اول .كلي دارد و خانواده ي الگوريتم هاي اول بهترين در توابع ارزيابي با هم تفاوت دارند

بهترين  - ولحالت خاصي از جستجوي ا f(n)=g(n)وجستجوي هزينه ي يكسان با  f(n)=Depth(n)سطح با 

تابع .نمايش داده مي شود h(n)يا اكتشافي مي باشد كه با 3جزء كليدي در اين الگوريتم ها تابع هيوريستيك.هستند 

h(n) تنها محدوديت .رايج ترين فرمي است كه در آن دانش اضافي در مورد مسئله به الگوريتم جستجو اضافه مي شود

  .       مي باشد h(n)=0آنگاه  گره هدف باشدn اين است كه اگر  h(n)تابع 

  =h(n)  تا گره هدف nهزينه تخميني از گره 

 
                                                           

1 Best-First Search 

2 Evaluation Function 

3 heuristic 

function Best-First-Search(problem,Eval-FN) 

returns solution sequence

nodes := Make-Queue(Make-Node(Initial-State(problem))

loop do
if nodes is empty then return failure

node := Remove-Front(nodes)

if Goal-Test[problem] applied to State(node) succeeds

then return node

new-nodes := Expand(node, Operarors[problem],

Eval-FN)))

nodes := Insert-by-Cost(new-nodes,Eval-FN(new-node))

end
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  : 4جستجوي حريصانه

ايده اصلي در اين روش به حداقل رساندن هزينه ي تخمين زده شده براي رسيدن به هدف مي باشد بدين ترتيب كه، 

رسيدن از يك حالت به حالت هدف را  تابعي كه هزينه.گره اي كه به هدف نزديك تر باشد، ابتدا گسترش مي يابد

اكنون اين روش جستجو را در مساله .نشان داده مي شود hتخمين مي زند تابع اكتشافي ناميده مي شود، وباحرف

  .مسيريابي در روماني با استفاده از هيورستيك خط مستقيم بررسي مي كنيم

  

  

                                                           

4 Greedy Search 
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جستجوي حريصانه ازلحاظ دنبال كردن يك مسير ويژه در تمام طول راه به طرف هدف، مانند جستجوي اول عمق مي 

اين جستجو بهينه و كامل نيست زيرا ممكن است .باشد اما زماني كه به بن بست مي رسد به سمت باال بر مي گردد

در بدترين . رگز براي بررسي بقيه نودها برنگرددمانند اول عمق در يك مسير نامتناهي به سمت پايين شروع كند وه

. حداكثرعمق فضاي جستجو است mاست كه O(bm) وضعيت پيچدگي زماني و مكاني براي جستجوي حريصانه 

جستجوي حريصانه تمام گره ها را در حافظه نگهداري مي كند لذا پيچيدگي  فضايي آن مشابه پيچيدگي زماني آن مي 

 .گي زماني و مكاني با انتخاب يك تابع هيورستيك خوب به شدت كاهش مي يابدالبته اين پيچيد. باشد

  : *Aجستجوي 

به سمت هدف را حداقل مي كند و هزينه جستجو را كاهش مي  h(n)جستجوي حريصانه هزينه تخمين زده شده ي 

راحداقل مي كند كه  g(n)دهد اما نه كامل است نه بهينه،از طرف ديگر جستجو با هزينه يكسان، هزينه مسير يعني 

براي دست يافتن به مزاياي هر دو جستجو از تركيب . هم كامل است هم بهينه ، اما در مواردي مي تواند بي فايده باشد

  .استفاده مي كنيم *Aدو روش تحت عنوان
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  .را  براي مساله مسيريابي در كشور روماني را نشان مي دهد *Aشكل زير جستجوي 

استفاده  Graph_searchكه از *A .كامل وبهينه است *Aاگر تابع هيوريستيك شرايط الزم را داشته باشد :نكته

استفاده مي كند به  Tree_searchكه از  *Aيا يكنواخت باشد و  5سازگارh(n) مي كند به شرطي بهينه است كه

  .باشد 6قابل قبول h(n)شرطي بهينه است كه 

 :هيورستيك قابل قبول

به عبارت .تابع هيوريستيكي قابل قبول است كه هرگز هزينه رسيدن به هدف را بيشتر از هزينه واقعي تخمين نزند

كه در اين رابطه   h(n)<=h*(n):داشته باشيم nقابل قبول است اگر براي هر گره  h(n)ديگر،يك هيورستيك مانند 

h*(n)  هزينه واقعي براي رسيدن به هدف از گرهn ز آنجايي كه ا.مي باشدg(n)  هزينه واقعي رسيدن بهn  است

هرگز بيشتر از هزينه واقعي راه حل از طريق  f(n)نيز قابل قبول خواهد بود يعني  f(n)قابل قبول باشد آنگاه  h(n)اگر

n تخمين نمي زند.  

      f(n)=h(n)+g(n)                                                                                               
h(n)<=h*(n)          f(n)<=f*(n)  
 f*(n)=h*(n)+g*(n)                                                                                      

                                                           

5 Consistency  

6 admisible 
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  ):يكنوا(هيورستيك سازگار

از  aبا استفاده از عمل  'nبرقرار باشد كه در اين رابطه،  h(n)<C(n,a,n')+h(n')سازگار است اگر رابطه  h(n)تابع 

را نشان مي دهد ، اين نامساوي فرمي از نامساوي مثلثي است  aهزينه عمل  C(n,a,n')توليد شده است و  nحالت 

  .كه هر ضلع مثلث بايد كوچكتر يا مساوي مجموع دو ضلع ديگر باشد

  

بدين صورت كه هر گره جديدي .آن را به نحوي اصالح نمود تا يكنوا گردد گر تابع هيوريستيك يكنوا نباشد مي توانا

پدر  fپدرش كمتر است يا نه؟اگر كمتر باشد هزينه  fاين گره از هزينه  fكه توليد مي شود بايد كنترل شود كه هزينه 

 له ناميده مي شود كه در اين معاد pathmaxاين معادله سازي، معادله .به جاي فرزند مي نشيند 

f(n')=max{f(n),g(n')+h(n')} ،n'  فرزندn مي باشد.  
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  :قابل قبول باشد آنگاه h(n)هزينه مسير راه حل بهينه باشد و *c اگر :نكته

A*   تمام گره ها باf(n)<c* را گسترش مي دهد. 

A*  بعضي از گره ها باf(n)=c* را گسترش مي دهد. 

A*  هيچ گره اي باf(n)>c* را گسترش نمي دهد.  

براي .بهينه خواهد بود يعني هدف كم هزينه تر را پيدا خواهد كرد *Aقابل قبول باشد آنگاه  h(n)اگر تابع  :نكته

  :درك اين مطلب به مثال زير توجه كنيد

  

هر الگوريتمي كه تمامي گره ها را در نواحي بين ريشه وهدف بسط ندهد در معرض خطرگم كردن راه حل بهينه است 

در صورتي كامل نخواهدبود كه گره هاي نامحدود زيادي با   *A.تابع اكتشافي بهينگي دارد براي هر *Aاما 

f(n)<c* تنها راهي كه ممكن است گره هاي نا محدودي وجود داشته باشد اين است كه .وجود داشته باشد:  

  .گره اي با فاكتور انشعاب نامحدود وجود داشته باشد

  .تعداد زيادي گره ي نامحدود در طول مسير وجود داشته باشد مسيري با هزينه ي مسير متناهي اما

با هر تابع اكتشافي از نظر بهينگي كاراست يعني هيچ الگوريتم ديگري تضمين نمي  *Aدر ميان الگوريتم هاي بهينه، 

را  *f(n)<cعلت اين است كه هر الگوريتمي كه تمام نودها با .گسترش دهد *Aكند كه تعداد كمتري گره نسبت به 

كامل و بهينه و از نظر پيچيدگي  *Aگسترش دهد در معرض خطراز دست دادن راه حل بهينه مي باشد اگرچه جستجو 

  .كاراست اما تعداد نودهاي موجود در كانتور هدف يك تابع نمايي از طول راه حل است

  | O(log(h*(n))) | h(n)-h*(n)=>:             شرط غير نمايي بودن تعداد نودها عبارتنداز

زمان نمايي آن نيست از آنجائيكه اين الگوريتم، تمام نودهاي توليد شده را در حافظه  *Aتنها اشكال عمده ي 

براي مسائل با فضاي حالت  *Aبه همين دليل . نگهداري ميكند بنابراين حافظه بسيار زيادي را مصرف خواهد كرد

كرد كه بدون ازدست دادن كارايي و بهينگي بر مشكل فضاي حالت الگوريتم هايي معرفي خواهيم . بزرگ كارايي ندارد

  .SMA*,IDA*,RBFS:بزرگ غلبه كنند مثل
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  : 7كانتور

. است Lآنها كمتر يا مساوي    f(n)شامل تمام نودهايي است كه مقدار   ، فضاي بسته اي  Lيك كانتور با برچسب  

كانتورها در جست وجو  با  هزينه يكسان در اطراف حالت اوليه ،  دايره اي شكل اند  و  با . كانتورها متحدالمركزاند 

  .ميشوند توابع اكتشافي دقيقترنواحي به سمت حالت هدف كشيده مي شوند ودر اطراف مسير بهينه بيضي شكل

  ):*IDA( جست و جوي اكتشافي با حافظه ي محدود

، استفاده از ايده ي موجود در جست و جوي عمقي تكرار شونده است  *Aترين راه براي كاهش حافظه مورد نياز  ساده

با عمقي تكرار   *IDAتفاوت . نام دارد *A*  ،IDAالگوريتم حاصل از اعمال ايده ي تكرار شونده ي عمقي در .  

-fمقدار اوليه ي .قرار داده مي شود fروي هزينه   شونده در اين است كه در اين الگوريتم به جاي عمق ، محدوديت

limit  برابر مقدارf در هر تكرار گره هايي كه . ريشه استf  آنها كمتر ازf-limit  آن تكرار است ، گسترش مي يابند .
                                                           

7 contours 
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ر اين گره هاي گسترش نيافته د fاگر در اين تكرار هدف پيدا  شد كه كار تمام است ،در غير اين صورت كمترين مقدار 

اين تكرارها ادامه . اجرا مي گردد f-limitمي شود و دوباره الگوريتم  با مقدار جديد   f-limitتكرار ، جايگزين مقدار  

نود هدف در تكرار . به گونه اي باشد كه نود هدف نيز براي گسترش انتخاب شود  f-limitمي يابد تا زماني كه مقدار 

  .پيدا مي شود *f-limit=cبا 

است در حافظه   f-limitآنها كمتر از    fاين الگوريتم كامل و بهينه است  و در هر مرحله  فقط گره هايي كه  

البته در بدترين .  بنابراين از نظر پيچيدگي مكاني مانند جست و جوي عمقي، خطي است . نگهداري مي شوند

براي مسا ئل با هزينه ي مرحله اي  *IDA .كمترين هزينه ي اعمال مي باشد  δمي باشد كه   O(bc*/δ)حالت

اما متأسفانه مانند نسخه ي تكرار شونده ي جست و . واحد مناسب است و نياز به نگهداري صف مرتبي از گره ها ندارد 

  .جو با هزينه ي يكنواخت منجر به افزايش محاسباتش مي شود

  

 (RBFS):بهترين بازگشتي  - جست و جوي اولين

لگوريتم بازگشتي ساده است كه از جست و جوي اول بهترين تقليد مي كند ، با اين تفاوت كه اين جست و جو يك ا

اما به جاي آنكه دا ئماً مسير .  ساختار آن شبيه جست و جوي عمقي بازگشتي است . پيچيدگي مكاني آن خطي است 

 fاگر . داد گره فعلي نگهداري ميكند بهترين مسير جانشين را از طريق اج fفعلي را به سمت پايين ادامه دهد، مقدار 

در بازگشت به عقب . گره فعلي از اين حد تجاوز كند  ، الگوريتم به عقب  بر مي گردد تا مسير جانشين را انتخاب نمايد

مربوط به بهترين برگ از زير درخت فراموش شده را به ياد مي آورد و ميتواند تصميم بگيرد آيا  fاين الگوريتم مقدار 

  .زير درخت بايد بعداً گسترش يابد يا خيراين 

 RBFS  كمي ازIDA*  كاراتر است اما اين الگوريتم نيز مشابهIDA* اگر تابع .گره هاي تكراري توليد مي كند

. است  O(bd)پيچيدگي مكاني آن تابع خطي . بهينه است *Aهمانند RBFSقابل قبول باشد ،   h(n)اكتشافي  

شوار است  و به دقت تابع  هيوريستيك  و ميزان تغيير بهترين مسير در اثر گسترش گره ها تعيين پيچيدگي زماني آن د

. از حافظه اندكي استفاده مي كنند كه اين مسأله مي تواند به آنها آسيب برساند   RBFSو  *IDA. بستگي دارد  

IDA* در هر تكرار فقط يك عدد را نگهداري مي كند كه هزينه فعليf   است وليRBFS   اطالعات بيشتري را

اگر حافظه ي زيادتري مهيا داشته باشد ، اين دو الگوريتم راهي براي .  درحافظه نگهداري مي كند *IDAنسبت به 
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مانند الگوريتم ( استفاده از آن ندارند بنابراين بهتر است الگوريتمي داشته باشيم كه از كل حافظه موجود استفاده كند

SMA*  .(شكل زير جستجوي RBFS را روي مسئله مسيريابي در روماني را نشان مي دهد.  
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  :*SMA الگوريتم

SMA*  مانندA* با پر شدن حافظه، بدون از بين بردن گره هاي . بهترين برگ را گسترش مي دهد تا حافظه پر شود

زماني كه نياز به توليد فرزند باشد و حافظه اي در اختيار الگوريتم نباشد ، نياز به .قبلي نمي توان گره جديدي اضافه كرد

يك گره را حذف مي كند و فرزند جديد از حافظه ي  ،*SMA براي انجام اين امر،. نوشتن مجدد بر روي حافظه است 

در اين حالت . نام دارند 8گره هايي كه به اين طريق حذف مي شوند، گره هاي فراموش شده. آن استفاده خواهد كرد

براي جلوگيري  از جست وجوي  مجدد  .  گره هايي براي حذف شدن انتخاب مي شوند كه هزينه ي آنها باالست 

، در گره ي پدر آنها اطالعاتي درباره ي كيفيت بهترين مسير، درزيردرخت  حافظه حذف  شده اند كه از زيردرخت هايي

بنابراين زماني اين زيردرخت ها  دوباره توليد خواهند شد كه ثابت شود  ساير .  فراموش شده نگهداري مي شود 

  . مسيرهاي ديگر بدتر از مسير فراموش شده هستند

   *SMA خواص

 .ند از تمام حافظه قابل دسترس استفاده ببردمي توا

 .از حاالت تكراري تا جايي كه حافظه اجازه مي دهد جلوگيري مي كند 

 .مسير راه حل وجود داشته باشد  كم عمق تريناين الگوريتم كامل است به شرط آنكه حافظه كافي، براي ذخيره ي 

وجود ) fهدف با كمترين (مسير  كم هزينه ترينذخيره ي  اين الگوريتم بهينه است به شرط آنكه حافظه كافي براي

 .داشته باشد 

 .بهينه ي كاراست *SMA زماني كه حافظه ي موجود براي جست وجوي درخت كافي باشد، جست وجوي

 

SMA*  اگر مقدار .بهترين الگوريتم همه منظوره براي يافتن راه حل هاي بهينه استf   ، تمام برگ ها يكسان باشد

اين مساًله را با گسترش  *SMA. بايد الگوريتم يك گره را  هم  براي گسترش و  هم براي حذف انتخاب كند 

مجبور شود دائماً بين  *SMAگاهي اوقات ممكن است .بهترين برگ جديد و حذف بهترين برگ قديمي حل مي كند 

وضع دهد ، در حالي كه بخش كوچكي از هر كدام در حافظه جاي مي شود مجموعه اي از مسيرهاي حل كانديد تغيير 

.  

  :ترتيب الگوريتم هاي حافظه محدود شده از نظر پيچيدگي حافظه : نكته

IDA* < SMA*<RBFS  
  خانه حافظه را نشان مي دهد  3با  *SMA شكل زير مثالي از الگوريتم

                                                           

8 Forgoten node 
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  :توابع هيورستيك
يكي از اولين مسائل  8معماي .بررسي مي شود تا با ماهيت اين توابع آشنا شويد 8در اين بخش، توابع اكتشافي معماي 

مرحله مي باشدكه متوسط فاكتور  22، 8ميانگين هزينه راه حل براي يك نمونه تصادفي معماي.جستجوي اكتشافي بود

حالت دارد كه تعداد حاالت  322 كه در اينجا برابر bd ي تقريباً مرحله ا 22مي باشد بنابراين جستجوي  3انشعاب برابر 

 *Aاگر بخواهيم با .بسيار زيادي است و با انتخاب يك تابع اكتشافي مناسب مي توان مراحل جستجو را كاهش داد
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. ني قابل قبول باشدكوتاهترين راه حل ها را بيابيم،به تابعي اكتشافي نيار داريم كه تعداد مراحل را اضافه تخمين نزند يع

  :عبارتند از 8دو تابع هيورستيك رايج براي معماي 

h1 =اين تابع،هيورستيك قابل قبولي است زيرا بديهي است هر .تعداد خانه هايي كه در مكان هاي نادرست قرار دارند

  .خانه كه در جاي نامناسبي قرار دارد،حداقل يكبار بايد جابجا شود

h2=آز آنجائيكه خانه ها در امتداد قطر جابجا نمي شوند، فاصله اي كه . ز مكانهاي صحيح آنهامجموع فواصل خانه ها ا

ناميده مي  9اين فاصله گاهي فاصله بلوك شهر يا فاصله مانهاتان.محاسبه مي شود،مجموع فواصل افقي و عمودي است

  .هدف نز ديك تر مي شود اين تابع نيز قابل قبول است زيرا با هر جابجايي يك خانه، يك مرحله به. شود

  :براي آنها محاسبه شده است h2وh1را نشان مي دهد كه مقدار توابع هيورستيك 8شكل زير مثالي از معماي 

h1=8 
h2=3+1+2+2+2+3+3+2=18 

  

  .است 26همانطور كه انتظار داريم هيچ كدام از اين برآوردها، هزينه واقعي راه حل نيست،بلكه هزينه واقعي 

  .حل شده است h2و يكبار با  h1يكبار با تابع هيورستيك 8نمونه اي از مسئله معماي  در شكل زير

                                                           

9 manhattan 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



  وعيـهوش مصن 68
 

 

  

  co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 69    جستجو و اكتشاف آگاهانه: چهارم فصل   

 

 

  :اثر كيفيت تابع هيورستيك بر كارايي

اگر تعداد گره هاي .نشان داده مي شود *bاست كه با  10يك روش تعيين كيفيت تابع هيورستيك،فاكتور انشعاب مؤثر

  به صورت زير محاسبه *bباشد آنگاه dباشد و عمق راه حل  Nگسترش يافته توسط روال جستجو 

    .مي شود

  

روي مجموعه اي كوچك مي تواند مفيد بودن يا نبودن يك تابع هيوريستيك را در حالت    *bبنابراين اندازه گيري

فاكتور انشعاب مؤثر براي مسا . است 1براي تابع اكتشافي خوب طراحي شده، نزديك به  *bمقدار . كلي مشخص كند

نزديكتر باشد آ ن  1بنابراين در يك هيوريستيك هر چه فاكتور انشعاب مؤثر به . ئل بزرگ وسخت معموال ثابت است 

  .هيوريستيك كيفيت كشف كنندگي بيشتري دارد

  : 11تسلط

يعني  ;تسلط دارد h1بر  h2آنگاه ) قابل قبول باشند h2,h1با فرض اينكه n ،>= h1(n) )n (h2  ) اگر به ازاي هر 

گسترش مي دهد  h2با به كارگيري   *Aتعداد گره هايي كه . كاراتر مي باشد و براي جست و جو مناسب تر است

گسترش مي دهد  نخواهد بود يعني هر گره اي كه به وسيله  h1با بكارگيري   *Aهرگز بيشتر از تعداد گره هايي كه 

ممكن  h1با  *Aعالوه بر اين . نيز گسترش مي يابد h1با  *Aبد قطعا به وسيله ي گسترش مي يا h2با   *Aي 

لذا هميشه بهتراست از تابع اكتشافي قابل قبول با مقادير بزرگتر استفاده . است منجر به گسترش گره هاي ديگري بشود

  .نباشد كرد ؛ به شرطي كه زمان محاسبه ي مقدار آن تابع  هيوريستيك در هر نود خيلي زياد

براي حل صد نمونه مسئله تصادفي معماي  h1 (A*  ،)h2(A*  ،IDS(مقايسه جستجو هاي 

8:  

. توليد شده است 24تا  2با عمق هاي مختلف از  8صد نمونه مسئله تصادفي پازل  h1و h2براي تست توابع اكتشافي 

شكل . حل شده اند   h2, h1با استفاده از   *Aو به كمك جست و جوي عمقي تكرار شونده و جست وجوي درختي 

زير مقايسه اي بين هزينه ي جست وجو يعني تعداد گره هاي گسترش يافته و فاكتور انشعاب مؤثر در اين جستجوها را 

آگاهانه  *Aاست و   h1 بهتر از h2 با توجه به نتايج حاصل از اين جدول، مي توان نتيجه گرفت كه. نشان مي دهد

  .ناآگاهانه است IDS از خيلي بهتر

                                                           

10 Effective Branch Factor 

11 Dominance 
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 :12مسا ئل تعديل شده

مسا ئل تعديل شده مسا ئلي هستند كه بعضي از محدوديت هاي عملگر هاي آن حذف شده باشد به عبارت ديگر 

طوري  8اگر قوانين معماي .اين مسائل با محدوديت كمتري بر روي عملگرها مواجه هستند. مسئله ساده شده باشد

كوتاه  h1ه بتواند در هر جايي قرار گيرد به جاي اينكه فقط به خانه ي همجوار خالي برود آنگاه تغيير كند كه هر خان

و اگر هر خانه بتواند به يك مربع در هر جهت منتقل شود حتي در مربع اشغال شده، آنگاه . ترين راه حل را پيدا مي كند

h2  نيزكوتاهترين راه حل را پيدا مي كند .  

  :  نظر بگيريدرا در  8اصل معماي

  ».خالي باشد Bباشد و  Bهم جوار افقي يا عمودي   Aبرود اگرB مي تواند به خانه  Aخانه «

  : با حذف يك يا دو شرط از اصل فوق، مي توان سه مسئله راحت توليد كرد 

  . باشد Bهم جوار Aبرود اگر Bمي تواند به خانه ي  Aخانه 

  .خالي باشد Bبرود اگر Bمي تواند به خانه ي  Aخانه 

  .منتقل شود Bمي تواند به خانه  Aخانه 

هزينه .معموالً حل يك مسئله تعديل شده يك تخمين يا تا بع كشف كننده ي خوبي براي حل مسئله اصلي خواهد بود

برنامه اي به نام . راه حل بهينه يك مساله راحت،بيشتر از هزينه راه حل بهينه در مسئله اصلي نخواهد بود

ABSOLVER  با استفاده از روش مسئله راحت و تكنيك هايي ديگر، توابع اكتشا في را به طور خود كار توليد مي

اين برنامه،  .رد كه از توابع قبلي مفيدتر استتوليد ك 8اين برنامه توابع هيور يستيك جديدي را براي معماي . كند

  .ه است همچنين، اولين تابع اكتشافي مفيد را براي معماي روبيك پيدا كرد

                                                           

12 Relaxed problem 
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يكي از مشكالت توليد توابع اكتشافي جديد، يافتن بهترين تابع هيوريستيك است اگر مجمو اي از توابع اكتشافي قابل 

را داشته باشيم و هيچكدام بر ديگري تسلط نداشته باشند انگاه بهترين تابع هيوريستيك به  h1,h2,…,hnقبول 

     :صورت زير است

با كيفيت تر مي باشند از انجائيكه همه ي توابع قابل قبول  h1,h2,…,hn وابع اكتشافياين تابع اكتشافي مركب از ت

روش ديگر براي ابداع يك . بر تمام توابع مذكور تسلط دارد وكاراتر است hنيز قابل قبول است در اين حالت  hاست 

اجراي جستجو روي تعدادي  كشف كننده ي خوب استفاده از اطالعات آماري است كه اين اطالعات مي تواند توسط

را داشته باشند و به طور تصادفي انتخاب شوند و در  8مسئله كه ساختار معماي 100مانند . مسائل، جمع آوري شود

ايده ي . گرفته شود... نهايت روي نتايج اجراي نمونه هاي مختلف تحليل هاي آماري مثل ميانگين،ميانه،واريانس و

هزينه اي واقعي راه حل هاي هر تركيب ممكن از زير مسئله را ممكن مي سازد  گاهي  بانك اطالعاتي الگو، ذخيره ي

 به عنوان مثال تابع خطي . اوقات مي توان براي ابداع يك تابع اكتشافي جديد از تركيب خطي چند تابع استفاده كرد 

H (n) = C1 x1(n) +C2 x2(n)  كه در آ نx1(n)  تعداد خانه ها با مكان نادرست و  x2(n)  تعداد جفت هايي

براي تطابق با هزينه ي واقعي تنظيم  c1,c2مقادير ثابت. از خانه هاي همجوار كه درحالت هدف نيز همجوار يكديگرند

  .خواهند شد

  :الگوريتم هاي جست وجوي محلي
 تاكنون الگوريتم هاي جستجويي كه بررسي كرديم طوري طراحي شده بودند كه فضاي جست وجو را به طور

مورد بررسي قرار مي دادند و در آنها تا رسيدن به هدف يك يا چند مسير نگه داري مي شد و ) قدم به قدم(سيستماتيك

  .مسير رسيدن به هدف راه حل مسئله را تشكيل مي داد

وزير پيكر  8در الگوريتم هاي جست و جو ي محلي مسير رسيدن به هدف مهم نيست به عنوان مثال در مسئله ي

: اين نوع مسا ئل شامل كاربردهاي زيادي از قبيل . ايي مهم است و ترتيب اضافه شدن وزرا  مهم نمي باشدبندي نه

اگر چه .، زمان بندي كارها،چيدمان دستگاه ها در كف كارخانه و غيره مي باشد VLSIطراحي مدارهاي مجتمع

  :دالگوريتم هاي جست وجوي محلي سيستمانيك نيستند ولي دو مزيت عمده دارن

 .اينكه از حافظه كمي استفاده مي كنند

 .در فضاهاي حالت بزرگ ونامتنا هي كه الگوريتم هاي سيستماتيك مناسب نيستند راه حل هايي خوبي پيدا مي كنند 

در اين مسا . الگوريتم هاي جست وجوي محلي عالوه بر يافتن هدف، براي حل مسا ئل بهينه سازي نيز مفيد هستند 

سطح فضا ي  مي باشد براي درك جست جوي محلي به 13ئل مقصود يافتن بهترين حالت بر اساس يك تابع هدف

  :حالت زير توجه كنيد
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كه با مقدار تابع هدف (و هم داراي ارزيابي) حالت مشخص مي شودكه با (سطح فضاي حالت فوق،هم داراي مكان

اگر . اگر ارزيابي متناظر با هزينه باشد هدف رسيدن به پايين ترين دره يا مينيمم مطلق است. مي باشد) تعريف مي شود

تجوي محلي اين الگوريتم هاي جس.ارتفاع متناظر با تابع هدف باشد، هدف يافتن بلندترين قله يا ماكزيمم مطلق است

يك الگوريتم جستجوي محلي كامل در صورت وجود هدف آن را مي يابد و يك الگوريتم . سطح را كاوش مي كنند

  .جستجوي محلي بهينه،همواره ماكزيمم يا مينيمم مطلق را مي يابد

يم ديگر حا لت ايده كلي الگوريتم هاي جست وجو ي محلي اين است كه وقتي از يك حا لت قبلي به حا لت فعلي برس

لذا در اين مسا ئل درخت نداريم بلكه تنها يك وضعيت فعلي داريم كه خودش شامل تمام . قبلي را فراموش مي كنيم

در اين الگو ريتم ها از يك حا لت قانوني شروع كرده و سپس با انجام تغييراتي در آ ن . اطالعات مورد نياز مسئله است

الگوريتم هاي جستجوي محلي كه در اين بخش بررسي خواهيم كرد عبارتند . ريمسعي در اصالح كيفيت آن ساختار دا

  : از

  الگوريتم ژنتيك- 4  جستجوي پرتو محلي- 3  شبيه سازي حرارت- 2  تپه نوردي- 1

  : 14جستجوي تپه نوردي

يد يعني وقتي به قله رس. اين الگوريتم درجهت افزايش مقدارارزش تابع ارزياب حركت مي كنديعني به طرف باالي تپه

الگوريتم تپه نوردي فقط به همسايگان حالت جاري نگاه . جايي كه هيچ همسايه اي ازآن بلندترنيست خاتمه مي يابد

تپه نوردي گاهي جستجوي محلي حريصانه نيزناميده مي شود، زيرا بدون اينكه به آينده فكركند بهترين . مي كند

دي به دنبال مينيمم محلي ياكاهش هزينه باشيم الگوريتم، كاهش اگردرالگوريتم تپه نور. همسايه راانتخاب مي كند

  .گراديان ناميده مي شود

                                                           

14 Hill climbing 
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  : الگوريتم تپه نوردي به داليل زيرمتوقف مي شود

درمسئله . (قله اي است كه ازهمه همسايگانش بلندترمي باشد اما از ماكزيمم مطلق كوتاهتراست : 15ماكزيمم محلي

 .)وزيربدون برخوردويكي برخوردي ماكزيمم محلي است7ماكزيمم مطلق است ولي وزيربدون برخورد  8وزير، 8

منجربه رشته اي ازماكزيمم هاي محلي مي شودكه عبورازآن توسط الگوريتم هاي حريصانه ) تيغه(دماغه : 16دماغه ها

  ).وزيربدون برخوردويكي برخوردي ايجادمي شود 7وزير، چندحالت با 8در مساله .(كاردشواري است 

 
ماكزيمم  : دارد دونوع فالت وجود.ناحيه ازسطح فضاي حالت است كه درآن مقدارتابع ارزيابي يكسان است  : 17فالت

 .رفت وپيشروي كرد كه ازطريق آن مي توان به باالتر 18محلي صاف كه درآن هيچ راهي به سمت باالوجودنداردو شانه

  .داكندجستجوي تپه نوردي ممكن است نتوانددرفالت راهش راپي

                                                           

15 Local maxima 

16 Ridge 

17 plateux 

18 shoulder 
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  .مثالي از الگوريتم تپه نوردي معمولي در شكل زير ارائه شده است
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الگوريتم تپه نوردي كه مطرح شد تپه نوردي با تندترين شيب نيز .فرم هاي مختلفي از تپه نوردي مطرح شده است

مرحله به جواب 4درمواردي كه موفق است به طورمتوسط بعداز. اين الگوريتم بسيارسريع عمل مي كند. ناميده مي شود

  ميليون حالت  17راي فضاي حالتي با و ب.مرحله متوقف مي شود3مي رسد و وقتي ناموفق است بعداز

  :انواع ديگر تپه نوردي عبارتند از.مناسب است

 : 19تصادفي نورديتپه 

احتمال انتخاب باميزان شيب . درهرمرحله ازميان حركتهاي روبه باالي تپه يكي رابه طورتصادفي انتخاب مي كند

باتندترين شيب آهسته ترهمگرا مي شود،اما دربعضي اين روش نسبت به روش تپه نوردي .حركت روبه باال تغييرمي كند

  .فضا هاي حالت، راه حل بهتري رامي يابد

                                                           

19 Stochastic hill climbing 
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 : 20 انتخابتپه نوردي اولين 

باالخره يكي ازآنها  تا تپه نوردي تصادفي رابه اين صورت پياده سازي مي كند كه بطور تصادفي مابعدهاراتوليدمي كند

  . اين روش براي مسائلي كه داراي مابعدهاي زيادي هستند مناسب است.بهترازحالت جاري باشد

  

                                                           

20 First-choice hill climbing 
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ماكزيمم  چون در ، كامل نيستند) تندترين شيب- اولين انتخاب -تصادفي(الگوريتمهاي تپه نوردي اشاره شده فوق

  .محلي متوقف مي شوند ودر ماكزيمم مطلق متوقف نمي شوند

  : 21باشروع مجددتصادفي نورديپه ت

اين روش يك سري ازجستجوهاي تپه نوردي راشامل مي شود . اين روش معتقداست اگرموفق نشديد دوباره سعي كنيد

بااحتمال نزديك به يك اين روش كامل . كه ازحالت اوليه تصادفي شروع و بارسيدن به حالت هدف متوقف مي شود

روش تپه نوردي باشروع تصادفي مجددبراي مسئله .وان حالت اوليه توليد مي شوداست،زيراسرانجام حالت هدف به عن

اگرتعداد ماكزيمم هاي محلي . موفقيت تپه نوردي به شكل سطح حالت بستگي دارد. وزير،مناسبترين مي باشد - 8

  . وفالتها كم باشد تپه نوردي باشروع مجدد تصادفي سريعا راه حل خوبي پيدا مي كند

  

  :جست و جوي شبيه سازي حرارت الگوريتم

الگوريتم تپه نوردي كه اجازه ي حركت رو به پايين يعني به طرف حاالت با ارتفاع كمتر يا هزينه ي باالتر را نمي دهد 

در طرف مقابل، يك حركت كامال تصادفي يعني . كامل نيست، زيرا ممكن است در يك ماكزيمم محلي متوقف شود

بنابر اين تپه نوردي را با حركت تصادفي تركيب مي . تصادفي كامل است، اما كارا نيست انتخاب ما بعد ها به صورت

براي درك اين . شبيه سازي حرارت چنين الگوريتمي است . كنيم  تا هر دو ويژگي كامل بودن و كارايي را داشته باشد

عميق ترين شكاف در يك سطح  الگوريتم، الگوريتم كاهش گراديان را در نظر بگيريد و رفتن توپ پينگ پنگ به

اگر توپ بچرخد فقط در مينيمم محلي قرار مي گيرد، اگر سطح را تكان بدهيم مي توانيم توپ . ناصاف را در نظر بگيريد

را از مينيمم محلي خارج كنيم، راه حل اين است كه سطح به اندازه ي كافي تكان داده شود تا توپ از مينيمم محلي 

الگوريتم شبيه سازي حرارت با تكان شديد . د طوري تكان داده شود كه از مينيمم مطلق خارج شودخارج شود ، اما نباي

تفاوت تپه ). به سمت دماي پايين مي رود(شروع مي كند و به تدريج شدت تكان دادن را كاهش مي دهد ) دماي زياد(

خاب مي شود ولي در شبيه سازي حرارت نوردي و شبيه سازي حرارت در اين است كه در تپه نوردي بهترين مابعد انت

،زمان بندي كارخانه  VLSIالگوريتم شبيه سازي حرارت در طراحي مدارات .مابعد ها به طور تصادفي انتخاب مي شوند

  .ها و مسائل بهينه سازي در مقياس بزرگ، نسبت به تپه نوردي مؤثرتر است

                                                           

21 Random restart hill climbing 
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  :22جست و جوي پرتو محلي

در روش هاي قبلي مانند تپه نوردي و شبيه سازي حرارت فقط يك گره در حافظه نگه داشته مي شد ولي در الگوريتم 

حالت كه به طور  kاين الگوريتم با . گره در حافظه نگه داري مي شود  kجستجوي پرتو محلي به جاي يك گره، 

اگر يكي از آنها هدف . حالت را توليد مي كند kبعد هاي در هر مرحله تمام ما . تصادفي توليد شده اند، شروع مي كند 

  .حالت از بهترين ما بعدها انتخاب شده و اين عمل تكرار مي شود kباشد الگوريتم متوقف مي شود در غير اينصورت 

تفاوت جست و جوي پرتو محلي با تپه نوردي شروع تصادفي مجدد در اين است كه در تپه نوردي شروع تصادفي 

در حاليكه در الگوريتم هاي جستجوي پرتو محلي اطالعات مفيد . ر فرايند جستجو مستقل از بقيه اجرا مي شودمجدد ه

فرايند جستجوي موازي مبادله مي شود و وابستگي بين آنها وجود دارد جستجوي پرتو تصادفي به جاي انتخاب  kبين 

k  ، حالت از بهترين مابعد هاk يان مابعد ها انتخاب مي كند ، به طوريكه انتخاب يك حالت را به طور تصادفي از م

   .مابعد يك تابع تصادفي از ميزان ارزش آن مابعد مي باشد

  

  :23الگوريتم ژنتيك

به جاي تغيير يك (الگوريتم ژنتيك نوعي از جستجوي پرتو اتفاقي است كه در آن ما بعدها از تركيب دو حالت والد

حالت تصادفي شروع مي كند  kالگوريتم ژنتيك مانند جستجوي پرتو محلي با مجموعه اي از . توليد مي شوند) حالت

                                                           

22 Local beam serach 

23 Genetic Algorithm 
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يا مجوعه اي از صفر و (رشته اي از تعداد متناهي الفبا هر حالت يا فرد،به صورت. نام دارد 24كه اين مجموعه جمعيت

وزير را مشخص كند و هر وزير بايد در ستوني  8وزير حالت بايد مكان - 8در مساله . نمايش داده مي شود) يك ها

حالت ها در الگوريتم ژنتيك،كروموزوم نيز ناميده مي شوند و هر كروموزوم از چندين ژن . مربع قرار گيرد 8شامل 

رويه ي كلي الگوريتم . الگوريتم ژنتيك يك الگوريتم تكاملي براي جست و جو در فضاي وسيع است.شكيل شده استت

  :ژنتيك به شرح ذيل مي باشد

  
 :توليد جمعيت

جمعيت اوليه مي . يك جمعيت مجموعه اي از كروموزوم ها ست كه هر كروموزوم نمايانگر يك راه حل ممكن است

  .هاي مكاشفه اي به دست مي آيدتواند توسط الگوريتم 

 :ارزيابي كروموزوم ها

هدف جست و جوي ژنتيك پيدا كردن ارزش بهينه ي كروموزوم . به هر كروموزوم يك ارزش انتساب داده مي شود 

 .مي باشد

 :26و جهش 25عمليات تبادل

تصادفي از كروموزوم عمليات تبادل  يك جفت از كروموزوم ها را به طور تصادفي انتخاب كرده سپس يك نقطه ي 

عمليات . اول را انتخاب مي كند ، بعد در هر دو كروموزوم از آن نقطه تا انتهاي كروموزوم را با هم جابه جا مي كند

وزير  8جهش به طور تصادفي يك كروموزوم را انتخاب كرده و سپس يك ژن كه معادل انتقال وزير به ستون ديگر در 

 .طور تصادفي تغيير مي دهد است را در درون آن كروموزوم به

                                                           

24 population 

25 Cross-over 

26 mutation 
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تا اينجا يك مرحله از الگوريتم . در نهايت كروموزوم هاي جديد به دست آمده از جمعيت دوباره ارزيابي مي شوند 

اين مرحله از الگوريتم يا به هدف از قبل تعيين شده ميرسد يا دوباره از بين اين جمعيت ، . ژنتيك به پايان مي رسد 

 .موزوم ها انتخاب و الگوريتم تكرار مي شودجمعيت تصادفي از كرو

  .وزير را نشان مي دهد- 8شكل زير مثالي از الگوريتم ژنتيك براي حل مساله 
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  )CSP(ارضاي محدوديتمسائل :  فصل پنجم

  : آنچه در اين فصل خواهيد آموخت

 تعريف مسائل ارضاي محدوديت و چند مثال •

 CSPجستجوي عقبگرد براي  •

 )Forward Checking(كنترل روبه جلو •

 CSPاستفاده از هيورستيك ها براي حل مسائل  •

 جستجوي محلي براي مسائل ارضاي محدوديت •
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1)( مسائل ارضاي محدوديت
CSP:  

nxxxتوسط مجموعه اي از متغيرهاي  CSPمسائل ارضاي محدوديت يا  ,...,, ومجموعه اي از محدوديتهاي  21

nccc ,...,,  icاز مقادير ممكن مي باشد هر محدوديت iDداراي دامنه ي نا تهي  ixتعريف مي شوند هر متغير  21

شامل تعدادي زير مجموعه از متغير هاست به طوري كه آن محدوديت مقادير تركيبات مجاز اين زير مجموعه ها را 

هر حالت با انتساب مقاديري به چند متغير يا تمام آنها تعريف مي شود بنابراين در حالت اوليه هيچ . مشخص مي كند

  .يك از متغير ها مقدار ندارند 

  .انتسابي است كه هيچ محدوديتي را نقض نمي كند  :انتساب سازگار 

 .انتسابي است كه هر متغيري در آن باشد  :انتساب كامل 

انتسابهاي سازگار و كامل مي باشند يعني يك راه حل شامل تمام   متغير هاست  CSPراه حل ها در مسئله  :راه حل 

را  2ها به راه حلهايي نياز دارند كه تابع هدفCSPرده مي كند بعضي از عالوه بر آن تمام محدوديت ها را نيز برآو

 .ماكزيمم كند 

  : مثال 

  
  

  }WA,NT,SA,Q,NSW,V,T{:مجموعه اي از متغير ها 

  })R(،قرمز)G(، سبز )B(آبي  { ) :دامنه(مجموعه اي از مقادير

  دو استان همجوار همرنگ نباشند : محدوديت ها 

.,...:,:,: 321 VNSWcSAWAcNTWAc ≠≠≠  

WA,NT={(R,B)(R,G),(B,R),(B,G),(G,R),(G,B)}  
  حالت:}=WA قرمز =NT ,سبز,  =Tسبز=V,قرمز=NSW,سبز=Q,قرمز=SA,آبي{ 

                                                           

1 constraint satisfaction problem 

2 Objective function 
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   .اين حالت هم سازگار و هم كامل است پس يك راه حل است 

  

  : گراف محدوديت 

  متغير ها : گره ها         ديت هامحدو: يالها 

  

  ) :معماي رياضيات( 3مسئله رمزنگاري

هدف در مسئله معماي رياضيات اين است كه در آن هر حرف يك رقم متفاوت از سايرين به خود بگيرد به طوريكه 

  جمع ارقام انتساب يافته صحيح مي باشد 

  

  
  

  : مثال 

},,,,,,,,{: متغيرها  321 xxxRUFOWT      2,1,0,...,9{: دامنه{      

RUOWFT.متغير ها مقادير متفاوت داشته باشند : محدوديت ها  ≠≠≠≠≠  

                                                           

3 Cryptography 

29786    FORTY 

+ 850   + TEN 

+ 850   + TEN 

31486   SIXTY 

{F=2, O=9, R=7, T=8,Y=6,E=5,N=0,S=3,I=1,X=4} 
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All different },,,,,{ RUFOWT   
را مي توان به محدوديت هاي دو دويي تبديل كرد به طور كلي اگر متغير هاي كافي براي  All differentمحدوديت 

  .محدوديت هاي دودويي تبديل شود در نظر گرفته شود هر محدوديت مرتبه ي باال مي تواند به CSPيك مسئله 

  :زير فرموله سازي كردمسئله رمزنگاري را مي توان به صورت 

  .يك معماي رمزنگاري با چند حروف جايگزين شده توسط ارقام  :حاالت 

  .وقوع هر حرف را با يك رقم جايگزين كنيد كه قبال ً در معما ظاهر نشده است  :عملگر ها 

  .معما فقط شامل ارقام است ويك مجموعه از اعداد صحيح برمي گرداند :آزمون هدف 

  .صفر: هزينه ي مسير 

   :وزير -4مسئله 

   }4،3،2،1{:  دامنه              Q1 , Q2 , Q3 , Q4:ها  متغير 

   .وزير ها نمي توانند در يك سطر يا ستون يا قطر قرار گيرند : محدوديت ها 

  QQ,21براي : {(4,2)(4,1)(3,1)(2,4)(1,4)(1,3)} 

  
  : CSPمزاياي بيان مسئله به صورت 

و آزمون هدف را  Successorمي توان تابع ) مجموعه ي متغيرهايي با مقاديرشان( به دليل نمايش استاندارد حالت ها 

  .قابل اعمال باشد  CSPبه شكل كلي نوشت به طوريكه براي هر 

باشند  مي توان هيوريستيك هاي كلي و كارايي ايجاد نمود كه نياز به تخصص اضافي در دامنه ي خاص مسئله نداشته

. 

مي تواند با استفاده از فرموله سازي افزايشي مانند يك مسئله ي جستجوي استاندارد ارائه  CSPيك مسئله :نكته

  .شود

  .انتساب خالي كه در آن هيچ متغيري مقدار ندارد  :حالت اوليه 

هايي كه قبال ً مقدار گرفته اند  يك مقدار مي تواند به هر متغير فاقد مقدار نسبت داده شود اگر با متغير :تابع ما بعد  

  .تضاد نداشته باشد 

  آيا انتساب فعلي كامل است يا نه ؟ :آزمون هدف 

  .يك هزينه ي ثابت براي هر مرحله  :هزينه ي مسير 
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خواهد بود و  nمتغير وجود داشته باشد راه حل در عمق  nهر راه حل يك انتساب كامل است لذا اگر در مسئله : نكته

مي باشد بنابراين در بين جستجوها ، جستجوي عمقي، مناسب ترين براي حل يك  nو داراي عمق درخت جستج

مي باشد البته اگر از فرموله سازي حالت كامل استفاده كنيم الگوريتم هاي جستجوي محلي نيز  مي  CSPمسئله 

  .مفيد باشند  CSPتوانند براي مسائل 

  :CSP انواع مسائل  

 : گسسته و متناهي 

شامل متغيرهاي گسسته با دامنه هاي متناهي مي باشد مانند مسئله رنگ آميزي نقشه ،  CSPده ترين نوع مسائل سا

حداكثر اندازه دامنه هر متغير  CSPاگر در يك مسئله . هاي بولين  CSPوزير ، مسئله رمزنگاري رياضي ،  8 مسئله

)(تعداد متغييرها باشد آنگاه تعداد انتسابهاي كامل N باشد و  dبرابر 
N

dO  ميباشد.  

 : گسسته ونامتناهي

به . متغير هاي گسسته ممكن است دامنه هاي نامتناهي نيز داشته باشند مانند مجموعه اي از اعداد صحيح يا ر شته ها 

متغير است و مقادير ممكن آنها اعداد صحيح مي باشند در عنوان مثال در زمانبندي كارها ، تاريخ شروع هر كار يك 

مسائل با دامنه هاي نامتناهي نمي توان محدوديت هارا با شمارش تمام تركيبات مجاز مقادير تعريف كرد به جاي آن 

انجام شود   2jobاز   روز طول ميكشد بايد قبل  5كه 1jobبايد از زبان محدوديت استفاده شودبه عنوان مثال اگر 

21به يك زبان محدوديت از نامساوي هاي جبري مثل  5 startjobstartjob عالوه براين، چنين . نياز است  +≥

 .محدوديتهايي را نمي توان با شمارش تمام انتسابهاي ممكن حل كرد زيرا تعداد آنها نامتناهي است 

 :پيوسته 

در دنياي واقعي مسائل ارضاي محدوديت با دامنه هاي پيوسته بسيار متداول هستند مثال ً زمانبندي آزمايشات روي 

شروع وپايان هر مشاهده متغير هاي پيوسته اي هستند كه . تلسكوپ فضايي هابل به مشاهدات زماني دقيقي نياز دارد 

هاي با دامنه ي پيوسته، مسائل برنامه نويسي خطي CSPاز معروفترين دسته . بايد از قوانين نجومي تبعيت كنند 

مسائل . هستند كه در آنها محدوديت ها بايد به صورت نامساوي هاي خطي باشند كه يك ناحيه ي محدب ايجاد كنند 

  .برنامه نويسي خطي مي تواند در زمان چند جمله اي بر اساس تعداد متغير ها حل شود 

  : انواع محدوديت ها 
     Red≠NT.  روي يك متغير باشد  : 4يكاني) الف

NTWA .محدوديت روي دو متغير باشد  : 5دوگاني) ب ≠   

  محدوديت روي سه يا بيشتر متغير باشد مانند مسئله رمزنگاري رياضي   :  6مرتبه باالتر) ج

                                                           

4 unary 

5 binary 
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RUOWFT ≠≠≠≠≠  
ناميده مي شوند كه نقض يك محدوديت مطلق به   7محدوديت هاي كامل يا مطلقمحدوديت هايي كه ذكر شد 

  .معناي حذف يك راه حل بالقوه مي باشد 

  : 8محدوديت هاي اولويت دار

در اين محدوديت ها يك راه حل بر ساير راه حلها ترجيح داده مي شود به عنوان مثال در برنامه زماني دانشگاه پروفسور 

x   ترجيح مي دهد صبح تدريس كند در حاليكه پروفسورy  ترجيح مي دهد بعد ازظهر تدريس كند اگر جدول زماني به

بعد از ظهر تدريس كند يك راه حل محسوب مي شود اما راه حل  2در ساعت  xگونه اي تنظيم شود كه پروفسور 

  .انتساب هر يك از متغير ها اعمال شوند  محدوديت هاي اولويت دار مي توانند به صورت هزينه در. بهينه نيست

وزير ، حل جدول كلمات متقاطع ، رنگ  8مسئله زمانبندي ، : مناسبند  CSPمسائل زير براي حل به روش  :نكته

، زمانبندي امتحانات ، چينش ماژولها روي يك تراشه و مسائل دنياي واقعي ) رمزنگاري(آميزي نقشه ، معماي رياضي 

انتسابي مانند اينكه چه كسي چه كالسي را درس مي دهد ، مسائل زمانبندي حمل ونقل و زمانبندي  مسائل: از قبيل 

  .كارخانه 

  :CSP براي  9جستجوي عقبگرد
اصطالح جستجوي عقبگرد براي جستجوي عمقي به كار ميرود كه در هر سطح يك متغير را مقدار ميدهد و وقتي 

جستجوي عقبگرد يك الگوريتم . وجود نداشته باشد به عقب برمي گردد مقدار معتبري براي انتساب به يك متغير 

  .به مثال زير توجه كنيد .ناآگاهانه است كه براي حل مسائل بزرگ ناكارامد است 

                                                                                                                                                                                     

6 High order 

7 Absolute 

8 preference constraints  

9 Back Tracking Search  
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  وزير به روش عقبگرد- 4حل مساله 

  

    راه حل: {(4,3)(3,1)(2,4)(1,2)} 

  حل مساله رنگ آميزي نقشه به روش عقبگرد
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  :انتخاب متغير ها ترتيب 

    12يا اولين شكست 11يا  محدوديت ترين متغير )MRV( 10مقادير باقيمانده كمينه) الف 

  .متغيري را انتخاب كن كه كمترين مقادير معتبر را دارد  :ايده 

  :اكتشاف درجه اي ) ب

  .متغيير با بيشترين درجه اول انتخاب ميشود  :ايده  

  13محدوديتاكتشاف مقدار با كمترين ) ج

  .متغيري انتخاب مي شود كه كمترين مقادير را از متغيرهاي باقيمانده حذف ميكند  :ايده 

ايده اين روش اين است كه متغيري را انتخاب ميكند كه كمترين مقادير معتبر را دارد يا به عبارتي : MRV) الف

محدودترين متغير ، متغيري است كه كوچكترين دامنه را دارد در اين صورت . محدودترين متغير را انتخاب ميكند 

  . جستجو با هرس مواجه خواهدشد متغيري انتخاب مي شودكه به احتمال زياد با شكست مواجه شده ودرخت 

  
سعي ميكند فاكتور انشعاب را در انتخاب آينده كم كند متغيري انتخاب مي شود كه بيشترين  :اكتشاف درجه اي) ب

محدوديت را روي متغير هاي انتساب نيافته اعمال ميكند اين هيوريستيك براي انتخاب اولين متغير جهت انتساب 

  .مقدار مناسب است 

  
اين روش مقداري را ترجيح مي دهد كه در گراف محدوديت ، متغيرهاي  : اكتشاف مقدار با كمترين محدوديت) ج

همسايه به ندرت آنرا انتخاب مي كنند و سعي در ايجاد بيشترين قابليت انعطاف براي انتساب بعدي متغير ها دارد ايده 

محدوديت را ايجاد مي كند انتخاب مي كند يا مقدار  ي اين روش براي يك متغير اين است كه مقداري را كه كمترين

  .را كه كمترين مقادير را از متغير هاي باقيمانده حذف مي كند 
                                                           

10 Minimum Remaining Value 

11 Most Constraint Value 

12 first failure  

13 least constraint value 
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رنگ آميزي كنيم بعد از  R,G,Bگراف مقابل را با سه رنگ  CSPدر صورتي كه بخواهيم با استفاده از روش  :مثال

  )87-مهندسي كامپيوتر(؟  كدام راس رنگ آميزي خواهد شد 2و 1رنگ آميزي رئوس 

 

  ) FC( 14بررسي پيشرو
  .وقتي متغيري مقدار گرفت آن مقدار از همسايگانش حذف مي شود :ايده

  .الگوريتم هنگامي خاتمه مي يابد كه براي يك متغير هيچ مقدار مجاز باقي نمانده باشد 

  :گام اول

  
  :گام دوم

  
  

                                                           

14 Forward Checking 
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  : گام سوم

  
  : گام چهارم

  
  .پس الگوريتم خاتمه مي يابد ) V متغير(به متغيري رسيديم كه هيچ مقدار مجازي برايش باقي نمانده

   : FCجدول 

  
را در نظر مي گيرد كه از  yصورت مي گيرد فرايند بررسي پيشرو متغيرهاي بدون انتساب مثل  X وقتي انتساب به

حذف  yبرابر است از دامنه  x متصل است  و هر مقداري را كه با مقدار انتخاب شده براي Xطريق يك محدوديت به 

 دامنه، =Vيك متغير هيچ مقدار مجاز باقيمانده ندارد جستجو خاتمه مي يابد پس از انتساب   آبيزماني كه . مي كنيم 

SA خالي مي شود لذا بررسي پيشرو تشخيص مي دهد كه انتساب »WA=R , Q=G , V=B « با محدديت هاي

سريع تر از جستجوي اين  روش جستجو، تناقض را . مساله سازگار نيست و الگوريتم به سرعت به عقب بر مي گردد

  . عقب گرد ساده پيدا مي كند 

  : محدوديت ) انتشار(پخش 

براي مثال . اگر چه بررسي پيشرو بسياري از ناسازگاري ها را كشف مي كند اما همه آنها را نمي تواند تشخيص بدهد 

متغير اما اين دو . فقط مي توانند آبي باشد SA, NTاست  Q=Gو  WA=Rسطر سوم وقتي  FCدر جدول 
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جستجوي بررسي پيشرو اين مورد را به عنوان ناسازگاري تشخيص . همجوارند و نمي توانند رنگ يكساني داشته باشند

  . نمي دهد 

بنابراين بررسي پيشرو محدوديت ها را از متغيرهاي انتساب يافته به متغييرهاي انتساب نيافته منتشر مي كند اما تمام 

پخش محدوديت يعني تاثير محدوديت روي يك . ترين زمان ممكن تشخيص بدهدشكست ها را  نمي تواند در زود

در مثال قبل ابتدا .  انتشار محدوديت به طور مكرر بر محدوديت ها به طور محلي تاكيد دارد.متغير بر ساير متغيرها

  .پخش شد NT,SAبه ترتيب به  G,WAاطالعات محدوديت از 

  

  : 15سازگاري يال

يك روش صحيح براي پخش محدوديت ها فراهم مي كند و در نتيجه بسيار قوي تر از جستجوي ايده سازگاري يال 

yxيال . يال جهت دار در گراف محدوديت است   ARCمنظور از. بررسي پيشرو است  سازگار است اگر و فقط  →

  . موجود باشد  y ، بعضي مقادير مجاز براي Xازاي هر مقدار اگر به 

SA�NSW  سازگار است اگرSA=blue  وNSW=red.  

  
NSW�SA  سازگار مي شود با حذفblue  ازNSW.  

  
V�NSW  سازگار مي شود با حذفblue  ازNSW  وred  ازV.  

  
                                                           

15 Arc consistency 
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SA�NT  سازگار مي شود با حذفblue  ازNSW,SA  وred  ازV.  

  
مي تواند به صورت يك مرحله پيش پردازش قبل از شروع جستجو انجام شود يا به  Arc consistencyبررسي 

گفته مي  16MACصورت يك مرحله پخش مانند بررسي پيشرو پس از هر انتساب در حين جستجو كه به آن روش 

د زيرا هر زمان كه در هر موقع اين فرايند بايد به صورت مكرر انجام گيرد تا هيچ ناسازگاري باقي نمان. شود انجام شود 

به منظور رفع ناسازگاري يال يك مقدار از دامنه متغيري حذف مي شود ممكن است در يال هايي كه به آن متغير اشاره 

)(در بدترين حالت Arc consistencyپيچيدگي زماني . مي كنند ناسازگاري جديد ايجاد شود 
32

dnO  ميباشد كه

اگر چه روش سازگاري يال نسبت به بررسي پيشرو هزينه ي . تعداد متغيرهاست  nتعداد مقادير دامنه و  dدر آن 

  .را زودتر از روش بررسي پيشرو تشخيص مي دهد) عدم موفقيت(زيرا تناقض. بيشتري دارد اما مفيدتر است

  : ) -k )consistency Kسازگاري 

ناسازگار  NSW=R , WA=Rمي تواند تشخيص دهد مثال انتسابسازگاري يال تمام ناسازگاري هاي ممكن را ن

شكل قوي تري از پخش  Kاست ولي سازگاري يال نمي تواند آن را تشخيص دهد بنابراين به كمك سازگاري 

  . محدوديت را مي تواند تعريف كرد 

  : -consistence Kتعريف 

متغير و براي هر انتساب سازگار آن متغيرها  k-1است اگر براي هر  -consistence Kيك مساله ارضاي محدوديت 

اين است  consistence-1به عنوان مثال معناي . امين متغير وجود داشته باشد Kهميشه يك مقدار سازگار براي هر 

همان  consistence-2.ناميده مي شود  Node consistenceكه هر متغير با خودش سازگار است اين سازگاري 

اين است كه هر جفت از متغيرهاي همجوار مي توانند به سومين متغير   consistence-3ي معنا. سازي يال است

يك گراف . ناميده مي شوند Path consistence همسايه گسترش يابند اين سازگاري ، سازگاري مسير يا

-kو k-2consistence.......    و  consistence 2-consistence-1,است هرگاه  -consistence  Kقوياً

1consistence  ًباشد اگر گراف قوياconsistence-K  باشد مي توان مساله را بدون عقب گرد حل كرد كه

  است  O(nd)پيچيدگي زماني آن 

  :ترتيب تشخيص تناقض

قوياً  k- consistence > K- consistence > ARC consistence > FC >  عقب گرد  

                                                           

16 Maintaining Arc Consistency 
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  :  CSPجستجوي محلي براي

را به   CSP،بسياري ازمسائل   simulated annealingوي محلي مانند تپه نوردي و الگوريتم هاي جستج 

. آنها از فرموله سازي حا لت كامل استفاده مي كنند يعني تمام متغيرها بايد داراي مقدار باشد . طوركارايي حل مي كنند

به . ه مقدار يك متغير را تغيير مي دهد حالت اوليه به همه متغيرها مقداري را نسبت مي دهد و تابع مابعد در هر مرحل

وزير حالت اوليه آن يك تركيب تصادفي از مكان هشت وزير در هشت ستون است و تابع  - 8عنوان مثال در مسئله

جديد براي يك  مقداردر انتخاب . مابعد يك وزير را انتخاب نموده و به جاي ديگري در همان ستون انتقال مي دهد 

، بهترين هيوريستيك است اين تابع مقداري را انتخاب مي كند كه كمترين 17ينيمم تناقضاتهيوريستيك ممتغير، 

. برخورد را با ساير متغيرها ايجاد مي كند يعني مقداري را انتخاب كن كه كمترين  تعداد محدوديت ها را نقض كند 

  . مستقل از اندازه مسئله خواهد بودهيورستيك مينيمم تناقضات،زمان اجراي 

براي حل مسائل سخت مانند زمان بندي مشاهدات تلسكوپ هابل مورد استفاده قرار  ورستيك مينيمم تناقضاتهي

مزيت ديگر جستجوي محلي اين است كه مي تواند در صورت تغيير در مسئله تنظيمات را به صورت آنالين . مي گيرد 

   .انجام دهد

  
  

                                                           

17 Min-conflicts Heuristic    
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  جستجوي رقابتي: فصل ششم

  :آنچه در اين فصل خواهيد آموخت

 بازي ها و داليل مطالعه آنها •

  Mini-Maxالگوريتم  •

 بازي هاي چند نفره •

 بتا-هرس آلفا •

 تصميمات بالدرنگ ناقص •

 بازيهايي كه حاوي عنصر شانس هستند •
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  :مقدمه
بازي ها حالتي از محيط هاي چند عامله هستند در محيط هاي چند عامله، هر عامل بايد اعمال ساير عامل ها و 

چگونگي تاثير آن ها را مورد توجه قرار دهد به تفاوت بين محيط هاي چند عامله رقابتي و چند عامله همكار توجه 

در تناقض با يكديگر است منجر به مسايل جست و جو ي  داشته باشيد محيط هاي رقابتي كه در آن اهداف عامل

نظريه رياضيات بازي يك شاخه از علم اقتصاد . خصمانه مي شود اين مسايل اغلب به عنوان بازي ها شناخته مي شوند

و است در اكثر بازي ها دو عامل وجود دارند كه اعمال آن ها به صورت يك در ميان انجام مي شوند در اكثر بازي ها د

عامل وجود دارند كه اعمال آن ها به صورت يك در ميان انجام مي شوند و مقادير سودمندي در حاالت انتهاي بازي، 

به آن تخصيص  - 1و اگر ببازد + 1مساوي و مخالف هم مي باشند براي مثال اگر بازيكن يك بازي شطرنج را ببرد 

  .داده مي شود

  : داليل مطالعه بازي ها عبارتند از

  .قابليت هوشمندي انسان ها را به كار مي گيرند

 به دليل ماهيت انتزاعي بازي ها

حالت بازي ها را به راحتي مي توان نشان داد و عامل هاي معموال به مجموعه اي كوچكي از اعمال محدود هستند كه 

 .نتايج آن ها با قوانين دقيق تعريف شده اند
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  :انواع بازي ها
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  :Min-Maxالگوريتم 

حركت مي كند و سپس max در نظر مي گيريم ابتدا   maxو  min در اين قسمت بازي هاي دو نفره را با دو بازيكن

مي رسد به همين گونه ادامه مي يابد تا بازي تمام شود در انتهاي بازي امتيازات به بازيكن  minنوبت به حريف يعني 

  :رت نوعي مسئله جست وجو به صورت زير فرموله سازي شودتخصيص داده مي شود يك بازي مي تواند به صو

  .شامل موقعيت صفحه بازي و مشخص مي شود كه نوبت كداميك از بازيكنان است :حالت اوليه

  .را برمي گرداند كه هر كدام نشانگر يك حركت قانوني و حالت نتيجه باشد)Move,State(ليستي از :تابع جانشين

حاالتي كه بازي در آن ها به پاياني .مشخص مي كند كه آيا بازي تمام شده است يا خيراين آزمون  :آزمون پاياني

  .ناميده مي شود

و  -1و براي باخت + 1اين تابع به حالت پاياني يك عدد نسبت مي دهد مثال در شطرنج برد عدد  :1تابع سودمندي

تغيير  - 192تا + 192در بازي تخته نرد،نتايج از براي مساوي صفر است در بعضي بازي ها نتايج تنوع وسيعي دارند مثال 

  .مي كند اين تابع ،تابع هدف يا تابع امتياز نيز ناميده مي شود

  ):tic-tac-toe(يك نمونه بازي 

-tic-tacدر شكل زير قسمتي از درخت بازي .حالت اوليه وحركات قانوني بازيكنان، درخت بازي را تشكيل مي دهند

toe   ر حالت اوليه بازيكنرا نشان مي دهد دmax   اولين حركت ممكن را مي تواند انجام دهد مهرهx  متعلق به

max وo  متعلق بهmin بازي به نوبت بين .استmax  وmin  ادامه مي يابد اگر بازيكن سه مهره ي خود را در رديف

دد نسبت داده شده به هر برگ عمودي،افقي و قطري قرار داده باشد يا اينكه صفحه پر شده باشد بازي تمام مي شود ع

خوب و  maxبرمي گرداند مقادير بزرگ براي   maxدر درخت بازي ميزان سودمندي آن حالت پاياني را از ديدگاه 

  .بد است minبراي بازيكن 

                                                           

1 Utility function 
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و تعداد  mدر واقع ،يك جست و جوي اول عمق در درخت بازي است،اگر ماكزيمم عمق درخت 

  .خواهد بود

    جستجوي رقابتي

در واقع ،يك جست و جوي اول عمق در درخت بازي است،اگر ماكزيمم عمق درخت 

خواهد بود O(bm)حركات قانوني در هر حالت وجود داشته باشد پيچيدگي زماني 

جستجوي رقابتي: ششم فصل   
 

 

  :مثال

در واقع ،يك جست و جوي اول عمق در درخت بازي است،اگر ماكزيمم عمق درخت  minimaxالگوريتم 

b  حركات قانوني در هر حالت وجود داشته باشد پيچيدگي زماني
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خواهد بود و اگر در هر لحظه فقط يك فرزند  O(bm)اگر الگوريتم تمام فرزندان را با هم ايجاد كند،پيچيدگي مكاني 

د بودن درخت، كامل و بهينه در صورت محدو  minimaxخواهد بود الگوريتم  O(m)ايجاد كند،پيچيدگي مكاني 

  .است

  :بازي هاي چند نفره
را به بازي هاي چند نفره گسترش دهيم در ابتدا بايد  به جاي هر مقدار   min- maxاكنون مي خواهيم الگوريتم 

براي هر برگ، يك بردار از مقادير براي هر برگ در نظر بگيريم براي مثال در يك بازي سه نفره با سه بازيكن 

AوBوC بردار ،)vA vB vC ( به هر نود نسبت داده مي شود در يك حالت پاياني، اين بردار، سودمندي آن حالت را

براي هر بازيكن نشان مي دهد،ساده ترين روش پياده سازي تابع سودمندي به فرمي است كه به جاي يك مقدار، يك 

ين بازيكنان روبرو هستند اتحاد در ابتداي بازي ايجاد ب 2بردار برمي گرداند بازي هاي چند نفره معموال  با موضوع اتحاد

ضعيف  Cدر مقابل  BوAمي شود و با پيشرفت بازي شكسته مي شود به عنوان مثال فرض كنيد احتمال پيروزي  

 Cحمله كنند در غير اين صورت  Cمتحد شده و به جاي حمله به يكديگر، به  Cاست بنابراين بهتر است اين دو عليه 

  .شكسته  مي شود BوAضعيف مي شود اتحاد بين  C البته به تدريج كه . به تنهايي آنها  را شكست مي دهد

  
كدام عمل را انجام خواهد    minimaxبا استفاده از الگوريتم Aبازي سه نفره زير را در نظر بگيريد بازيكن :مثال

  )IT85(داد؟

  ):β- α( بتا- هرس آلفا

است كه تعداد حاالت بازي كه اين جستجو بايد بررسي كند بر حسب تعداد حركات  اين minimaxمشكل جستجوي 

متأسفانه نمي توان اين رشد نمايي را كاهش داد بلكه درخت را مي توان به طور كارايي به نصف كاهش .نمايي است 

خه اي از درخت پردازش حذف شا.داد زيرا تصميم صحيح بدون بررسي همه گره هاي درخت جستجو امكان پذير است

ناميده  β- αهرس  minimaxهرس استفاده شده در الگوريتم .جستجو بدون ايجاد آن شاخه، هرس ناميده مي شود

                                                           

2 Alliance 
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-حركت يكساني را به عنوان نتيجه برمي گردانند زيرا هرس آلفاβ- αاستاندارد و هرس  minimaxالگوريتم .مي شود

مقداري است كه  α. مقادير موقتي هستند  βو α. بتا شاخه هايي كه در نتيجه نهايي دخالت ندارند را هرس مي كند

دريافت كرده و  minمقداري است كه بازيكن  βتاكنون دريافت كرده و كمتر از اين نخواهد شد و  maxبازيكن 

يك الگوريتم عمقي است و در نتيجه ما  minimaxبه خاطر داشته باشيد كه الگوريتم .بيشتر از اين نخواهد شد

به ترتيب بررسي فرزندان   β-αتأثير هرس .مجبوريم در هر زمان فقط نودهاي يك مسير از درخت را در نظر بگيريم

  .بستگي دارد) مابعدها(

  
  Aدرخت بازي 

  
  

    

    

[-∞,+∞]

[-∞,3]

[-∞,+∞]
محدوده مقادير ممکن

[-∞, +∞]

[3,+∞]

[3,3]

[-∞,+∞]

[-∞,3]

[-∞,2]

[3,14]

[3,3] [-∞,14]

[3,+∞]

[-∞,2]

Mاين گره برای ax مناسب نيست 

[3,3]
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 Aمراحل اتخاذ تصميم بهينه در مورد درخت بازي 

اگر فرض كنيم چنين كاري مي .بنابراين اگر در ابتدا فرزندي كه بهتر است مورد بررسي قرار گيرد مطلوب تر است 

 O(bm/2)كافي است   O(bm)تواند انجام شوديعني هميشه بهترين فرزند، اول بررسي شود اين برنامه به جاي بررسي 

اگر به جاي مرتب سازي فرزندان آنها را به طور تصادفي انتخاب كنيم تعداد نودهاي مورد بررسي . را بررسي كند

O(b3m/4)  در بازي ها نيز نودهاي تكراري ممكن است بوجود بيايند بنابراين بهتر است مقدار ارزيابي نودها .خواهد بود

دوباره مواجه شدن با اين نود مقدار ارزيابي آن محاسبه را در يك جدول درهم ساز ذخيره كنيم تا در صورت 

اين جدول معادل ليست .جدول درهم سازي موقعيت هاي مشاهده شده، جدول جابجايي نيز ناميده مي شود..نشود

closed  در الگوريتمGraph search است.  

  :داريمβ- αبنابراين به طور خالصه در هرس 

 .ر كامل هرس شودممكن است يك گره يا زيردرخت به طو

 .ممكن است درخت به طور كامل بررسي شود و هرسي صورت نگيرد

 .كارايي دارد minimaxدر يك بازه زماني ثابت تقريباً دو برابر  β- αالگوريتم 

 به پدرش اختصاص مي يابد كه فرزند ديگري نداشته باشددر ساير حاالت βيا  αهنگامي ارزش 

                      .         اين مقدار موقتي است

بوديم ترتيب صعودي بهتر است  Minاگر در .موثر بودن هرس بستگي به ترتيب مقادير فرزندان يك گره بستگي دارد

 .بوديم ترتيب نزولي بهتر است Maxو اگر در

[3,3] [−∞,2]

[3,3]

[2,2][3,3]

[3,5]

[−∞,2] [-∞,5]

[3,3] [-∞,2] [2,2]

[3,3]

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 107    جستجوي رقابتي: ششم فصل   

 

 

 

  پيمايش شوند كدام گره ها مالقات نخواهند شد؟ β –αزير با هرس هاياگر در درخت :مثال

  : بالدرنگ ناقصتصميمات 
 هرس مي كند قسمت وسيعي از درخت را β-αكل درخت بازي را جستجومي كند درحاليكه هرس minmax الگوريتم

باز هم بايد تارسيدن به حالت پاياني ادامه داده ودر نتيجه قسمت وسيعي ازدرخت  β-αبا اين وجود الگوريتم هرس

اكتشافي  3ازي محدود شودوبه جاي تابع سودمندي ازتابع ارزيابيشانون پيشنهاد كرد عمق درخت ب.بررسي كند كامل را

  :بايد تغييرات زيرصورت بگيرد β-αوهرس minmaxبعبارت ديگر در الگوريتم .براي نودها استفاده شود

اين تابع ارزيابي اكتشافي تخميني ازسودمندي يك واقعيت را بر .تابع ارزيابي اكتشافي جايگزين شود تابع سودمندي با

  .ي گرداندم

  .ارزيابي فراخواني شود تابع موقع مشخص مي كندكه چه آزمون اين.جايگزين كنيم 4آزمون پاياني را با آزمون برش

  

  :توابع ارزيابي

بازي به  كارايي يك برنامه. گردانند تخميني از سودمندي مورد انتظار بازي از موقعيت داده شده را بر مي ،ابع ارزيابيوت

  :تابع ارزيابي بايد به سه دليل مناسب باشد.ارزيابي بستگي داردكيفيت اين تابع 

مقاديري كه تابع ارزيابي به حاالت پاياني نسبت مي دهدبا مقاديري كه تابع  سودمندي به آنها نسبت مي دهد متناسب 

  باشد

  .محاسبات تابع ارزيابي نبايد زمان زيادي مصرف كند

  درستي شانس هاي واقعي برد را منعكس كند در نودهاي غير پاياني اين تابع بايد به

                                                           

3 Evaluation function 

4 Cut-off test 
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وسپس آنها را با  بسياري از توابع ارزيابي براي هر خصوصيت در يك حالت تركيبات عددي متفاوتي را در نظر مي گيرند

 5وقلعه 2اسب يا فيل ,1براي مثال در بازي شطرنج سرباز ارزش.هم جمع نموده وبعنوان يك مقدار برمي گردانند

تابع خطي ˛از نظر رياضياتي اين نوع تابع. ير جمع شده ومقدار ارزيابي يك موقعيت را مشخص مي كنداين مقاد.است

                                        .ناميده مي شود وزن دار

Eval(s)=w1f1(s)+w2f2(s)+.....+wnfn(s)=∑ fi(s) 

fكه در اين تابع،  i ها خصوصيات موجود در يك موقعيت وwiدر مورد شطرنج "مثال.را نشان مي دهد وزن هاf i  مي

  .ها ارزش هركدام باشد wi تواند تعدادمهره هاي روي صفحه و

  

  :قطع جست وجو

ميزان عمق موردنظر با استفاده از .راحت ترين راه براي كنترل ميزان جستجو، قرار دادن محدوديت روي عمق است

موفق خواهد  dبنابراين تست قطع براي تمام گره ها در زير عمق . محدوديت هاي زماني بازي مشخص مي شود

زماني كه .نين بازي اجازه مي دهد تجاوز نكندعمق طوري انتخاب مي شودكه ميزان زمان استفاده شده ازآنچه قوا.بود

به دليل .وقت بازي تمام مي شود برنامه حركت انتخابي توسط عميق ترين جستجوي كامل شده را بر مي گرداند

تابع ارزيابي بايد فقط براي . تخميني بودن توابع ارزيابي، اين رهيافت، نتايج ناخوشايندي را به دنبال خواهد داشت

  .برده شوند كه ساكن هستند حاالتي بكار

  :   5حالت ساكن

 xباشد اگر عمق برش درخت را افزايش دهيم آنگاه   Eval(x)=nقرار دارد و dدر عمق برش  xفرض كنيد كه حالت 

تفاوت چشمگيري  mو minimaxدر اين صورت اگر مقدار . است minimaxديگر در عمق برش نيست وداراي مقدار

اين .موقعيت هاي غير ساكن بايد بسط داده شوند تا به موقعيت ساكن برسيم.است ساكن xنداشته باشندحالت 

  .جستجوي اضافي جستجوي ساكن ناميده مي شوند

  :بكار برده مي شود minmaxروش هاي زير نيز براي بهبود الگوريتم  β-αهرس عالوه بر روش

  ه تكراريعميق شوند)4  هرس رو به جلو)3  جستجوي ثانويه)2  انتظار براي سكون)1

                                                           

5 Quiescent 
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  :6اثرافق

در حاليكه حريف .حالتي است كه در آن انجام حركتي را كه براي حريف بسيار سودمند است مدتي به تعويق مي اندازد

به عنوان مثال در يك بازي شطرنج يك نفر با  كيش دادن هاي متوالي خوردن .باالخره آن حركت را انجام خواهد داد

  .مهره خود را به تعويق مي اندازد

  

  :بازي هايي كه داراي عامل شانس هستند
درزندگي واقعي بر خالف شطرنج حوادث غير قابل پيش بيني زيادي وجود دارند كه مارا در شرايط غافلگيرانه اي قرار 

بازي هاي زيادي غير قابل پيش بيني بودن را توسط يك عنصر تصادفي مانند پرتاپ تاس يا سكه نشان مي .مي دهند

تاس ها در ابتداي بازي توسط  بازيكني كه نوبتش .د يك بازي است كه شانس ومهارت را تركيب مي كندتخته نر.دهند

درخت بازي تخته نرد عالوه بر گره .است ريخته مي شود تا مجموعه حركاتي كه قابل انجام هستند مشخص شوند

   .بايد شامل گره هاي شانس نيز باشد maxو minهاي

  

                                                           

6 Horizon Effect 
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مقادير مختلف تاس ها  ,شاخه هايي كه از هر گره شانس خارج شده اند.گره هاي شانس هستند دواير نشان دهنده ي 

 21حالت وجود دارد كه در آن  36براي  دو تاس .هر كدام با شانسي كه دارند برچسب مي خورند.را مشخص مي كنند

 .است 36/2واحتمال آن  را يك حالت در نظر مي گيريم) 3,1(و) 1,3(حالت متفاوت قابل استخراج است مثالً 

قطعي  minmax مرحله بعدي اين است كه چگونه بفهميم تصميم گيري صحيحي داشته باشيم؟اگرچه در اينجا مقدار

اين مقدار مورد انتظار، كليه تركيبات . رامحاسبه كنيم 7در عوض مي توانيم ميانگين يا مقدار مورد انتظار ,وجود ندارد

در بازي هاي قطعي رابه مقدار مورد انتظاردر بازي هاي شامل minmaxابراين مقداربن.تاس ها را در نظر مي گيرد

وپاياني مانند قبل محاسبه مي شود ولي مقدار عنصر شانس به  minوmaxنودهاي..عنصر شانس عموميت مي دهيم

  :صورت زير محاسبه مي شود

  
تعداد پرتاب هاي  nمي باشدكه در آن،  minmax(x) _Expect O(bmnm)پيچيدگي زماني الگوريتم 

  .فاكتور انشعاب مي باشد bحداكثر عمق درخت و m,موجود

  : ارزيابي موقعيت در بازيها با عنصر شانس

يعني مي توان مقادير . هرانتقال با حفظ مرتبه ارزش برگ ها، تاثيري در انتخاب حركت ندارد minmaxدر الگوريتم 

اما با وجود گره هاي شانس، اين خاصيت . را استفاده نمود و تصميم مشابهي گرفت 400,30,20,1يا مقادير  4,3,2,1

بهترين است در حاليكه در شكل ب با مقادير برگي  a1حركت  4,3,2,1در شكل الف با مقادير برگي .حفظ نمي شود

حفظ ارزش برگ ها تاثيري  انتقالباً ، استاندارد minmaxبهترين است بنابراين در الگوريتم  a2حركت  400,30 20,1

  .در انتخاب حركت ندارد ولي اگرعنصر شانس چاشني كار شود انتقال با حفظ مرتبه كارساز نيست

                                                           

7 Expected  
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a2 a1  

 
0.1 0.9 0.9 0.1 

a2 a1  

 
0.1 0.9 0.9 0.1 

2 3 1 4 20 30 1 400 

2.1 1.3 21 40.9 

  )الف(
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  عامل هاي منطقي: فصل هفتم

  :آنچه در اين فصل خواهيد آموخت

 عامل هاي مبتني بر دانش •

 Wumpusمحيط  •

 مدل ها و استلزام ها-منطق •

 منطق گزاره اي •

 ارزي،اعتبار و صدق پذيريهم  •

 الگوهاي استدالل در منطق گزاره اي •

 Resolutionالگوريتم  •

  الگوريتم زنجيره روبه جلو و زنجيره روبه عقب •
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  :عامل مبتني بر دانش
يك پايگاه دانش مجموعه اي از جمالت در يك زبان . است )KB(1جزء اصلي عامل مبتني بر دانش پايگاه دانش

بيان مي شود و ادعايي را در مورد دنيا باز ) مثال منطق(2در يك زبان به نام زبان بازنمايي دانشهرجمله . رسمي است

وراهي براي پاسخ به سؤال پرسيده شده  (TELL)بايد راهي براي اضافه كردن جمالت به پايگاه دانش. نمايي مي كند

استنتاج يعني .شامل عمل استنتاج نيز باشد وجود داشته باشد كه هر دوي اين كار ممكن است  (ASK)از پايگاه دانش 

يعني انجام فرايند  3پيروي. پيروي كنند KBنتايج حاصل،بايد از . جمالت جديدي از جمالت قديمي بدست مي آيند 

  : كار انجام مي شود 3هر وقت برنامه عامل فراخواني مي شود . استنتاج تحت مقررات خاص

 .از محيط توسط سنسورهايش دريافت كرده استبه پايگاه دانش مي گويد چه چيزي را 

  
 .از پايگاه دانش سؤال مي كند چه عملي را بايد انجام دهد

 
 .ذخيره كرده وآن را اجرا مي كند Tellعا مل عمل انتخاب شده را با 

   
 

 
 يك عامل عمومي مبتني بر دانش 1- 7شكل  

  عاملها دردو سطح متفاوت تعريف. ني مي باشد عامل مبتني بر دانش خيلي شبيه به عاملهايي با حالت درو

  :مي شوند

در اين سطح مشخص مي شود عامل چه چيزي مي داند و چه اهدافي دارد بدون توجه به جزئيات پياده  :سطح دانش

  سازي 

در اين سطح، ساختمان داده ي اطالعات پايگاه دانش و الگوريتم هايي كه بر روي آن كار مي  :سطح پياده سازي

 .د نشان داده مي شودكنن

                                                           

1 Knowledge Base 

2 Knowledge Representation 
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  :دنياي وامپوز
قبل از اينكه به مفاهيم و الگوريتم هاي اين فصل بپردازيم بهتر است مثالي را معرفي كرده و سپس مباحث خود را روي 

مشخص ) PEAS(اشاره كرديم براي هر عامل بايد مشخصات محيط كار 2همان طور كه در فصل .آن بيان كنيم

  :ي وامپوز به صورت زير استمشخصات محيط كار دنيا.شود

استفاده از :  - 10هر مرحله ، :  -1افتادن در گودال يا خورده شدن ، : -1000انتخاب طال، + : 1000 :معيار كارايي 

  .تير 

، نسيم در مربعهاي همجوار گودال ، درخشش در مربع حاوي طال،  wumpusبوي تعفن در مربعهاي همجوار  :محيط

  .يك در صورت مقابله ، تير فقط مستقيم عمل مي كند، برداشتن و انداختن طالبا شل wumpusكشته شدن 

  تعفن، نسيم، تابش، ضربه، جيغ زدن يبو :حسگرها

  گردش به چپ، گردش به راست، جلو رفتن، برداشتن، انداختن، شليك كردن :محركها

  

  :ويژگيهاي محيطي دنياي وامپوز

   .امكان پذير است فقط ادراك محلي, خير :قابل مشاهده كامل

  .دقيقا مشخص است بعدي وضعيتبله،  :قطعي 

   .ي مرتبط باهم استخير، ترتيبي از فعاليتها :رويدادي

   و گودالها حركت ندارند wumpus, بله :ايستا

. و يك عامل مستقل محسوب نمي شود است محيط در اصل يك خصوصيت طبيعي wumpusبله :تك عامله

   بله :گسسته

co  : اكتشاف در دنياي وامپوزفرايند 
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  : 4منطق
قبالً اشاره كرديم . منطق يك زبان رسمي براي بازنمايي دانش است بطوريكه مي توان از آن نتيجه گيري هايي نمود

زبان بازنمايي دانش، نشان داده مي  5اين جمالت بر اساس نحو. كه پايگاه دانش شامل مجموعه اي از جمالت است 

زبان را نيز تعريف  7يك منطق بايد معاني. هستند را نشان مي دهد  6همه جمالتي را كه خوش فرماين زبان . شوند

معاني زبان، درستي يك جمله را در هر دنياي . آنچه معاني بايد انجام دهند مشخص كردن معناي هر جمله است. كند

نياي ممكن درست يا نادرست است و در منطق گزاره اي و منطق مرتبه اول هر جمله در هر د.ممكن مشخص مي كنند

زبانهاي محدوديت ها، منطق ها هستند وحل . حالت مابيني نداريم ولي در منطق فازي يك حالت مابين وجود دارد

مدل تعريف . استفاده مي كنيم  8به جاي دنياي ممكن از اصطالح مدل. محدوديت ها فرمي از استنتاج منطقي است 
                                                           

4 Logic 

5 Syntax 

6 well form  

7 Semantic  

8 Model 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 117    عامل هاي منطقي: فصل هفتم   

 

 

مدلها .درست است mدر مدل αاست معنايش اين است كه جمله αمدل جمله  mييموقتي مي گو. ديگري نيز دارد

  .تجريد هاي رياضي هستند وهركدام درستي يا نادرستي جمله مرتبط را مشخص مي كنند

  :مثال

α=X+Y=4   m1:X=0,Y=4   m2:X=4,Y=0 
m3:X=3,Y=1   m4:X=1,Y=3   m5: X=2,Y=2 

  :مفهوم دارد 2نسبت داده مي شوند پس مدل  x,yدر اين مثال مدلها تركيبات ممكن اعدادي است كه به 

  .هريك از تركيبات ممكن بر اساس تعداد گزاره هاي موجود، يك مدل ناميده مي شود 

  .گفته مي شود αدر آن درست باشد مدل جمله ي αبه دنيايي كه جمله 

  .مدل خواهيم داشتتا  n^2تا گزاره  nبراي  :نكته

  

  

  

  

  : 9استلزام

گاهي اوقات ممكن است بخواهيم جمالت جديد وتازه اي را كه الزاماً صحيح هستند توليد و يا استفاده كنيم در حاليكه 

  .چنين ارتباطي بين جمالت استلزام ناميده مي شود. جمالت قديمي نيز صحيح هستند

β╞ α: α  مستلزمβ  است اگروفقط اگر در هر مدلي كهα درست باشدβنيز درست باشد.  

  )αمدلهاي⊇  βمدلهاي(

 a╞ b:  

  .است bاستلزام جمله  aجمله 

  نيز درست است bدرست است،  aرا ايجاد ميكنداگر و فقط اگر، در هر مدلي كه  bجمله  aجمله 

 نيز درست است bدرست باشد،  aاگر 

 نهفته است  aدر درستي  bدرستي 

پايگاه دانش مي تواند به عنوان يك جمله در نظر گرفته شود ومي گوييم يك جمله مستلزم پايگاه دانش است اگر و 

  .درست است، درست باشد KBدر تمام دنياهايي كه در آن αفقط اگر 

 α ╞  KB  : در هر مدلي كهKB  درست استαمدلهاي(  نيز درست استα  ⊆ مدلهايKB (  

                                                           

9 Entaiment  

q p   
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  وعيـهوش مصن 

  

  

اين مشاهدات با دانش عامل .نسيم دريافت كرده است

عامل مي داند كه در يكي از خانه هاي 

خانه ممكن است چاله داشته باشد يا نداشته باشد بنابراين 

تمام مدلهاي ممكن را شمارش مي كند وبررسي 

  :درك بهتر مفهوم استلزام به مثالي از دنياي وامپوز توجه فرمائيد

نسيم دريافت كرده است [2,1]چيزي دريافت نكرده است و در خانه 

عامل مي داند كه در يكي از خانه هاي . اضافه مي شوند  KBدر مورد قوانين بازي وامپوز تركيب شده و به 

خانه ممكن است چاله داشته باشد يا نداشته باشد بنابراين  3هركدام از اين .چاله وجود دارد 

تمام مدلهاي ممكن را شمارش مي كند وبررسي  10مدل) شمارش(روش بررسي. مدل ممكن وجود دارد 

  نيز درست مي باشد؟αدرست است  KBكه آيا در تمام مدلهايي كه 

                                         

118
 

 

درك بهتر مفهوم استلزام به مثالي از دنياي وامپوز توجه فرمائيدبراي 

چيزي دريافت نكرده است و در خانه  [1,1]عامل در خانه

در مورد قوانين بازي وامپوز تركيب شده و به 

چاله وجود دارد  [3,1],[2,2],[1,2]

مدل ممكن وجود دارد  8يعني 3^2

كه آيا در تمام مدلهايي كه مي كند 

                                                          

10 Model checking 
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را  αرا بعنوان انبار كاه و  KBبراي درك هرچه بهتر و تمايز مفهوم استنتاج و استلزام مي توان مجموعه همه جمالت 

. در اين انبار كاه است استلزام مثل سوزن در اين انبار كاه و استنتاج مانند يافتن سوزن. به عنوان سوزن  در نظر گرفت

  KB ├i   α:  مي نويسيم) مشتق كند( را از پايگاه دانش بدست آورد αبتواند  iبعبارت ديگر الگوريتم استنتاج 

  : 11صحت
  الگوريتم استنتاج صحيح گفته) مشتق كند(فقط جمالت استلزام يافته را بدست آورد استنتاجاگر يك الگوريتم 

است يك الگوريتم استنتاج غير صحيح از كشف سوزن هايي كه وجود ندارند  صحت يك خصوصيت مطلوب. مي شود

شمارش مدل هنگامي كار مي كند كه فضاي . خبر مي دهد لذا روش شمارش مدل يك رويه ي استنتاج صحيح است

  .مدل متناهي باشد ودر رياضيات كه معناي مدل نامتناهي است كار نمي كند

  : 12كامل بودن 
براي انبار كاه وقتي كه . تاج كامل است اگر بتواند همه جمالتي كه استلزام مي شود را بدست آورديك الگوريتم استن

. متناهي است به نظر مي رسد با بررسي سيستماتيك مي توان تصميم گرفت كه آيا سوزن در انبار كاه وجود دارد يا خير

در منطق مرتبه . نبار نتايج نا متناهي دارندكامل بودن نيز يك خصوصيت مطلوب است ولي بيشتر پايگاههاي دانش ا

  .اول يك رويه استنتاج كامل و صحيح وجود دارد 

  

  :منطق گزاره اي
  .منطق، مجموعه قواعدي است كه به كمك آن مي توان معتبر بودن يك استدالل را تشخيص داد

  : 13گزاره

  . نشان مي دهيم …,p,q,rارا با نماد گزاره ه.جمله خبري است كه ميتواند ارزش درست يا نادرست داشته باشد

                                                           

11 Soundness  

12 completeness 
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گزاره ساده قابل تجزيه به گزاره هاي كوچكتر نيست ولي گزاره مركب از چند . ساده و مركب: گزاره ها دو نوع هستند 

  .   گزاره ساده به كمك روابط تركيبي تشكيل شده است

  : وابط تركيبير

 .كندعملگري است كه ارزش گزاره را نقض مي  :(~,not)نقيض

 .باشندTrueاست كه هر دو عملوند آن True اين عملگر دو عملوندي است وفقط زماني  : (^,and)تركيب عطفي

 True ها است كه حداقل يكي از گزارهTrue اين عملگر دو عملوندي است وفقط زماني  : )(∨∨∨∨,orتركيب فصل

 .باشد

 .باشدFalse و تالي آن  Trueاست كه مقدم آن  Falseزماني  :)  ⇒⇒⇒⇒(تركيب شرطي

برروي دو گزاره عمل مي كند و ارزش آن هنگامي كه هر دو گزاره هم ارزش باشند   ⇔⇔⇔⇔) :(تركيب دو شرطي

  . درست است

  )معناي منطق گزاره ها:( جدول صحت 

  

  )نحو منطق گزاره ها(گرامر منطق گزاره ها
sentence→Atomic sentence| Complex sentence  
Atomic sentence→True|false|Symbol  
Symbol→p|q|r|…  

Complex sentence→~sentence |(sentence ∧ sentence)  

 |(sentence  ∨  sentence)                                  
 | (sentence  ⇒ sentence)                                  
 | (sentence ⇔  sentence) 

  : روش انتفاع مقدم

  .هرگاه در يك گزاره شرطي طرف اول نادرست باشد بدون توجه به طرف دوم، ارزش كل گزاره درست خواهد بود
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: مثال 
Axx

A

∈→∈
⊆

φ
φ                سام باهوش است←زوج باشد 5اگر : مثال.  

   :روش صحت تالي

  .اشد طرف دوم تركيب شرطي صحيح خواهد بودصحيح ب) تالي( هرگاه در يك گزاره شرطي طرف اول

مي گوييم هرگاه مستقل از   14يك گزاره مركب را هميشه درست

  .ارزش گزاره هاي تشكيل دهنده آن، هميشه درست باشد

pp :مثال ppيا→ ∼∨     

  

يك گزاره مركب را هميشه نادرست مي گوييم هرگاه مستقل از ارزش گزاره هاي تشكيل دهنده آن، هميشه نادرست 

  .باشد

pp: مثال ∼∧  

يكسان ) مدل ها( هرگاه ارزش آنها در كليه حالت ها دو گزاره مركب را هم ارز مي گوييم

Qp.باشد ≡  

qpqp   مثال ∼∨≡∼∧∼ )(  

 

  

  

  

  :هم ارزي هاي مهم

جابجايي 



∧≡∧
∨≡∨

pqqp

pqqp

)2

)1

 

شركت پذيري  



∧∧≡∧∧
∨∨≡∨∨

rqprqp

rqprqp

)()()4

)()()3

  

: توزيع پذيري 



∧∧∧≡∨∧
∨∨∨≡∧∨

)()()()6

)()()()5

rpqprqp

rpqprqp

 

                                                           

14 tatulogy  

pp ∼∨  pp ∼  
T 
F  

F   T 
T   F 

pp ∼∧  pp ∼  
F 
F 

F   T 
T   F 

)( qp ∧∼  qp ∧  qp 
T 
T 
T 
F 

F 
F 
F 
T 

F    F 
F    T 
T    F 
T    T 

qp ∼∨∼  qp ∼∼  qp 
T 
T 
T 
F 

T    T 
T    F 
F    T 
F    F 

F    F 
F    T 
T    F 
T    T 
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: جذب  



≡∧∨
≡∨∧

pqpp

pqpp

)()8

)()7

  

شبه جذب 



∨≡∧∼∨
∧≡∨∼∧

qpqpp

qpqpp

)()10

)()9

 

دمورگان 



∼∨≡∼∧∼
∼∧≡∼∨∼

qpqp

qpqp

)()12

)()11

 

qpqpqppqqpqp

qpqppqqpqpqpFpp

TpppTpFFpTTppFp

↔∼≡↔≡∼↔∼→∧→≡↔
∼∧≡→∼→∼≡∼→∨≡∼→≡∼∧

≡∼∨≡∧≡∧≡∨≡∨

)()23)()()22

)()21)20)19)18

)17)16)15)14)13

 
  .درستي هم ارزي زير را بررسي كنيد) مثال

 :جواب

  

  :گزاره نما

به اعضاي اين ( عبارتي شامل يك يا چند متغيير كه متغييرها از مجموعه خاصي عضو مي پذيرند را گزاره نما مي گويند

  .نمايش مي دهيم …,px,qxگزاره نما را با ) .مجموعه ، مجموعه ي جهاني مي گوييم

:  تك متغييره
Rxxp

x
∈>+ 74:

   

: دو متغييره 
Ryxyxp

yx
∈=+ ,16:

22

,  

  : سور ها

  .عالئمي هستند كه يك گزاره نما را به يك گزاره تبديل مي كنند

  .به ازاي همه ي مقادر بايد درست باشد : )سور عمومي( ∀) الف

  .به ازاي بعضي از مقادير بايد درست باشد : )سور و جودي( ∃) ب

  .به ازاي هيچ مقدار بايد درست باشد : )سور صفر (  ∄) ج

  .به ازاي يك مقدار بايد درست باشد ) :سور انحصاري (!∃) د

321,

309,0,0,0,
2222

=⇒=−∈∃!
±=⇒=−∈∀≥∈⊄∀≥∈∀>∈∀

xxzx

xzxzRxRx xzxx

  

   : سورها تركيب

),(,),(,),(,),(, yxpyxyxpyxyxpyxyxpyx ∃∃∀∃∃∀∀∀  

[ ] prprqp →≡→∧→ )(

[ ] [ ] [ ] [ ]
prprrp

rpqpprqpprqpprqp

→≡∨≡∼∼∨≡
∼∨∨∼∧≡∨∼∨∼∧≡∨∧∨∼≡∼→∧∨∼ ()()()(
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 :  نقيض سورها

pxxpxxpxxpxx ∼∀≡∃∼∃≡∀ ,),(,),(  
  )مثال

                                               

  : 15استنتاج

ppppفرض كنيد كه گزاره هاي 
n

...
321

  چناچه از درستي اين گزا ره ها، درستي . گزاره هاي درست باشند ∧∧

ppppرا يك استلزام منطقي از گزاره هاي qنتيجه شود در اين صورت  qگزاره ي 
n

...
321

گويند و اين ∧∧

   .استنتاج به صورت زير نشان داده مي شود

  

  

  :قوانين استنتاج

p:  قانون انتزاع)الف

p

qp

∴

→

q: رفع مولفه)د  

p

qp

∴
∼

∧

  

p:  قانون نقيض انتزاع ) ب

q

qp

∴∼
∼

→

q: حذف عاطف) ه   

qp

∴
∧

pيا    

qp

∴
∧

  

rp: قياس ) ج   

rq

qp

→∴
→
→

qp: ادخال فاصل )و   

q

qpيا    ∴∧

p

∧∴  

  :درستي استنتاج هاي زير را بررسي كنيد: مثال

  ) 1مثال

  : جواب

  

  ) 2مثال

  : جواب

                                                           

15 Inference 

BxAxxxAxx

xyNyRxxyNyRx

∉∧∈∃≡∈→∈∀
≤∈∀∈∃≡>∈∃∈∀

,),,(

4:,)4:,(

p

r
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rq
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s
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qr

qs

∴∼
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→∼∼

→
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r

pr

rr

q

qr

q

s

qs

∴∼

→∼

⇒
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⇒
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p
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  ) 3مثال 

  : جواب

  

  

روش برهان   :خلف

  عمل استنتاج را انجام. قرار مي دهيم KBدر اين روش فرض مي كنيم كه حكم برقرار نيست و آن را در 

  .مي دهيم اگر به تناقض رسيديم پس نقيض حكم نادرست بوده و خود حكم درست است

  

  .پايگاه دانش زير را با منطق گزاره ها بازنمايي كنيد سپس عمل استنتاج را انجام دهيد )مثال

ر به موقع پذيرايي نمي شد آنگاه اگر گروه نوازندگان نمي توانست موسيقي را اجرا كند يا از احضا«

اگر اين ضيافت لغو مي گرديد آنگاه مي بايستي مبالغ . ضيافت سال نو لغو مي گرديد و آقاي احمدي عصباني مي شد

  ».پرداخت شده تحويل داده مي شد هيچ تحويلي انجام نشد بنابراين گروه نوازندگان توانست موسيقي را اجرا كند

P  :يقي را اجرا كندگروه نوازندگان موس  

r  :لغو شدن ضيافت سال نو  

q  :از حضار به موقع پذيرايي شود  

s  :عصباني شدن آقاي احمدي  

t  :مبالغ پرداخت شده تحويل داده شوند.  

 
p

qp

qp

sp

srqp

sr

r

r

t

tr

∴
∧

⇒
∧∴

∼∨∼
∧→∧∼

⇒
∼∨∼

∼
⇒

∴∼
∼

→ )()(

     

  : 16هم ارزي

  .يكساني نتايج مشابه داشته باشندباشند اگر و فقط اگر در مدل هاي  دو جمله هم ارز منطقي مي

  

  

                                                           

16 Equivalence 
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  : 17معتبر بودن

  )           جمله هميشه راستگو ( يك جمله معتبر است اگر در تمام مدل ها درست باشد 

  : 18ارضا شدني

يك جمله ارضا نشدني است اگر در هيچ .مدل ها درست باشد) حداقل يك(است اگر در ربعضي يك جمله ارضا شدني 

  .مدلي درست نباشد

  

                                                           

17 Validity 

18 Satisfaibility  
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ارضا شدن مي . است αمدلي از  mرا ارضا مي كند يا  αجمله  mدرست باشد گوييم مدل  mدر مدل  αاگر جمله 

تعيين ارضا شدني . تواند به صورت شمارش مدل هاي ممكن براي يافتن مدلي كه جمله را ارضا مي كند انجام شود

  .يك جمله در منطق گزاره اي اولين مسئله اي بود كه ثابت شد

ارضا شدني  αشدني باشد ارضا نα∽معتبر است اگر و فقط اگر  α. اعتبار و ارضا شدن به يكدگير وابسته هستند :نكته 

  .معتبر نباشد α∽ است اگر و فقط اگر 

   :الگوهاي استدالل در منطق گزاره اي
اين الگوها براي مشتق كردن زنجيره اي از نتايج براي . در اين بخش به معرفي الگوهاي استاندارد استنتاج مي پردازيم

  .استنتاج نيز گفته مي شود به الگوهاي استنتاج، قوانين. رسيدن به هدف استفاده مي شوند

) :  Modus Ponenes(قياس استثنايي 
β

αβα ,⇒  

and  :αحذف 
βα ∧

يا   
β

βα ∧  

اين قوانين در هر مثال خاص مورد استفاده قرار مي گيرند و استنتاج هاي صحيحي را بدون نياز به شمارش مدل ها  

عالوه بر اين دو قانون، تمام هم ارزي هاي منطقي گفته شده مي توانند بعنوان قوانين استنتاج به كار . توليد مي كنند

اثبات از طريق قوانين استنتاج و اثبات از طريق جدول . شوند روش هاي اثبات به دو دسته تقسيم مي.گرفته شوند

  .اين دو روش را روي مثال دنياي وامپوز بررسي مي كنيم. صحت
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  :اثبات از طريق قوانين استنتاج

  :جواب

پيدا كردن اثبات ها شبيه . به اين اشتقاق ها يعني بكار گرفتن دنباله اي از قوانين استنتاج، اثبات گفته مي شود :اثبات

همان قوانين استنتاج هستند و مي ) تابع توليد كننده بعدي(يافتن راه حل در مسئله جستجو ست در حقيقت علمگرها

  .توان در الگوريتم هاي جستجو از آنها استفاده كرد

  : 19خاصيت يكنوايي

در پايگاه دانش پيدا شوند قوانين استنتاج به كار گرفته  βمعناي يكنوايي اين است كه وقتي مقدم هاي مناسبي مانند  

آنگاه   α=KBاگر .(اضافه مي شود KBمي شوند و نتايج جديدي صرف نظر از آنچه در پايگاه دانش قرار دارد به 

αβ =,KB(  

  : اثبات با استفاده از جدول صحت

اولين الگوريتم . را يا خيرα=KBتصميم بگيرد آيا  αمي دانيم كه هدف استنتاج اين است كه براي جمله اي مثل  

و بررسي اينكه آيا در هر  اين الگوريتم عبارتست از شمارش مدل ها. استنتاج ، پياده سازي مستقيم تعريف استلزام است

به هر  Falseيا  Trueدر منطق گزاره اي مدل ها شامل انتساب . نيز درست است αدرست است  KBمدلي كه 

 KBكامل است زير براي هر . يك الگوريتم كامل و صحيح است TT- Entailsسمبل گزاره اي است الگوريتم 

،αاين الگوريتم صحيح است زيرا مستقيما . ل ها متناهي استعمل مي كند و هميشه خاتمه مي يابد چون تعداد مد

. مدل ممكن وجود دارد  2nسمبل گزاره اي باشند آنگاه  nحاوي  αو  KBتعريف استلزام را پياده سازي مي كند اگر 

 دارد زيرا به n(O(اين الگوريتم پيچيدگي فضايي .را خواهد داشت  O) 2n(لذا بررسي اين مدل ها پيچيدگي نمايي 

  .صورت عمقي شمارش مي كند

  

                                                           

19 Monotonocity 
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   : 20تحليل
درست است ثابت مي كند  qبه جاي اينكه ثابت كند گزاره اي مانند . ايده اين روش بر اساس برهان خلف استوار است

q~  بدين منظور، فرضيات اوليه را با نقيض هدف تركيب مي كند و عبارات جديدي توليد مي .نمي تواند درست باشد

مي گويد اين نقيض هدف بود كه باعث  كند اين عمل را آنقدر انجام مي دهد تا به تناقض برسد وقتي به تناقض رسيد

در تركيب با  Resolutionقانون استنتاج . ت استشد به هدف نرسيم بنابراين نقيض هدف نادرست و خود هدف درس

  .هر الگوريتم جستجوي كامل، منجر به الگوريتم استنتاج كامل مي شود

  .واحد، يك عبارت و يك ليترال را گرفته، عبارت ديگري توليد ميكند Resolutionقانون  

                                     

 :تعميم داد ،كامل Resolutionميتوان به قانون  را واحد Resolutionقانون 

                   

  :فرم هاي نرمال
از آنجائيكه الگوريتم هاي استنتاج روي فرم خاصي از جمالت،عمل استنتاج را انجام مي دهند لذا قبل از شرح هر 

و روش  CNFروش تحليل بر روي جمالت به فرم .الگوريتم استنتاج،فرم مربوط به آن الگوريتم را معرفي مي كنيم

  .عمل استنتاج را انجام مي دهند Hornرم هاي زنجيره روبه جلو و زنجره رو به عقب بر روي جمالت به ف

                                                           

20 Resolution  
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  :21CNF فرم 

  .حاصل مي شودCNFاگر يك فرمول را بر حسب ضرب حاصل جمع ها بيان كنيم يك فرم 

مثالً ماكسترم .تركيب فصلي متغييرها كه درآن همه ي متغييرها يا نقيض آن ها ظاهر شده است را ماكسترم مي گوييم

  :عبارتند از p,qهاي 

  )مثال 

       

  

  

22فرم 
DNF:  

  .حاصل مي شود DNFاگر يك فرمول را بر حسب جمع حاصلضرب ها بنويسيم 

مثالً مينترم . تركيب عطفي متغييرها كه در آن همه ي متغيير ها يا نقيض آن ها ظاهر شده باشد را مينترم مي گوييم 


m:  عبارت است از  p,qهاي ����	, ������	, ������	,������                                                                              

  

      : 1مثال

  

  : 2مثال

    

    

                                                           

21 Conjuction 

22 Conjuction  

F       T         T           T                 F              F 

T       T         F           F                 F              F 

F       F         F           T                 T              T 

p        q        R       ( )qp ⇔ ( )Rp →
 

Q 

F       F         T           T                 T              T 
F       T         F           T                 F              F 

T        F         F           F                 F              F 
T       F         T           T                 F              F  
T       T         T          T                 T              T  

p       q                qp →
F       F         T   

F      T         T   

T       F         F   

T      T          T  

( ) ( ) ( ) ( )∑=∧∨∧∨∧≡→ 3,1,0mqpqpqpqp

F       F         F   

p      q                qp ∨

F      T         T   

T       F         T   

T      T          T  

( ) ( ) ( ) ( )∑=∧∨∧∨∧≡∨ 3,2,1mqpqpqpqp

M0         M1         M2      M3             

qpqpqpqp ∨∨∨∨ ,,, 

( ) ( )qpRpQ ⇔∧→=
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )RqpRqpRqpRqpRqpQ

RqpRqpRqpRqpRqpQ

∨∨∧∨∨∧∨∨∧∨∨∧∨∨=

∧∧∨∧∧∨∧∧∨∧∧∨∧∧=
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  : فرم نرمال عطفي

فقط به ليترال هاي تركيب فصلي اعمال مي شود لذا در بكار گيري آن فقط به پايگاه دانش و  Resolutionقانون  

پرسش هايي شامل اين تركيبات فصلي نياز است هر جمله درمنطق گزاره ها با يك تركيب عطفي از تركيبات فصلي 

ل ها بيان مي شود فرم نرمال جمله اي كه به صورت يك تركيب عطفي از تركيبات فصلي ليترا. ليترال هم  ارز است

  . گفته مي شود  CNFعطفي يا 

  حذف تركيبات شرطي- 1  

  كاهش دامنه نفي توسط دمورگان- CNF:      2 روش هاي بدست آوردن              

  توزيع پذيري- 3            

   :كنيد به مثال زير در دنياي ومپوز دقت

  

  

 

  

 :Resolution الگوريتم 

  .ارضا نشدني است) KB ^ ┐α(مشخص مي كنيم ,  KB|=αبراي اينكه نشان دهيم

 .تبديل مي كنيم CNFرا به ) KB ^ ┐α(ابتدا 

 .به عبارات كوچك حاصل اعمال مي شود Resolutionسپس قانون 

 .مي شود تا عبارت جديدي ايجاد گردد Resolutionهر جفتي كه شامل ليترالهاي مكمل باشد، 

 .اگر اين عبارت قبالً در مجموعه نباشد، به آن اضافه مي شود

 :اين فرايند تا محقق شدن يكي از شروط زير ادامه مي يابد

 را نتيجه نمي دهد αجمله  KBدر اين صورت، . هيچ عبارت ديگري وجود نداشته باشد كه بتواند اضافه شود -الف     

  .را نتيجه مي دهد αجمله  KBدر اين صورت، . ، عبارت تهي را ايجاد مي كندResolutionكاربرد قانون  -ب     

( )1,22,11,1 PPB ∨⇔ 

( )[ ] ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ]1,11,22,11,22,11,1

1,11,22,11,22,11,1

BPPPPB

BPPPPB

∨∨¬∧∨∨¬
⇒∨∧∨⇒  )1 

)3 [ ] ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ]1,21,12,11,11,22,11,1

1,21,12,11,11,22,11,1

PBPBPPB

PBPBPPB

¬∨∧¬∨∧∨∨¬≡
¬∨∧∨∧∨∨¬  

)2  ( )[ ] ( )[ ]1,11,22,11,22,11,1 BPPPPB ∨¬∧¬∧∨∨¬
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   :23عبارات هورن

محدود شدن به يك ليترال ..باشد را عبارات هورن مي گوئيم از آنها مثبت يكي حداكثرتركيب فصلي ليترالهايي كه 

  :مثبت ممكن است جالب نباشد اما به سه دليل زير مهم است

نوشت كه مقدم آن تركيب عطفي ليترالهاي مثبت  )تركيب شرطي(توان به صورت يك استلزام هر عبارت هورن را مي

ناميده  24عبارات هورن كه فقط يك ليترال مثبت دارند، عبارات معين ع ازبه آن نو. و تالي آن يك ليترال مثبت است

عبارت معيني كه فاقد ليترالهاي منفي باشد .ليترال مثبت را رأس و ليترالهاي منفي را بدنه عبارت گويند.شوند مي

ل مثبت ندارند اين برخي جمالت هورن، ليترا.دنساز عبارات معين اساس برنامه نويسي منطقي را مي.نام دارد 25حقيقت

در الگوريتم هاي زنجيره رو به جلو و .  نوع جمالت در دنياي بانك اطالعاتي محدوديت هاي جامعيتي ناميده مي شود

زنجيره رو به عقب براي سهولت فرض مي شود كه پايگاه دانش  فقط شامل فراكرد هاي معين مي باشد و محدوديت 

 .  هاي جامعيتي  وجود ندارد 

  : ورن و تركيب شرطي متناظر با آنها در مثال زير آورده شده استعبارات ه

   
  :                                   نمونه اي از محدوديت جامعيتي و تركيب شري متناظر با آن در زير آورده شده است

مثال(   2,11,1 WW ∨¬   

  .الگوريتم زنجيره ساز رو به جلو و زنجيره ساز رو به عقب ، عمل استنتاج را فقط روي جمالت هورن انجام مي دهند

  .انجام مي شود KBتصميم گيري در مورد استلزام با جمالت هورن در زمان خطي بر حسب اندازه 
                                                           

23 Horn clause 

24 Define clause 

25 fact 
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  :(FC)26زنجيره ساز رو به جلو
بايد از فرضيات اوليه شروع كنيم و هر ) بدست مي آيد(مشتق مي شود KBاز  qبراي اينكه ثابت كنيم گزاره اي مانند 

اضافه مي شود تا هنگاميكه يا نتيجه بدست آيد يا امكان  KBتركيب شرطي كه مقدم آن درست باشد تالي آن به 

  .د نداشته باشداستنتاج وجو

  

  
مي باشد الگوريتم زنجيره ساز  27الگوريتم زنجيره ساز رو به جلو از فرضيات شروع و به هدف مي رسد و مبتني بر داده

توسط پايگاه دانش جمالت هورن مشتق مي شود يا خير؟ پيچيدگي زماني  qرو به جلو تعيين مي كند آيا پرسش گزارة 

يگ الگوريتم صحيح است زيرا استنتاج هاي انجام شده در آن  FC.، خطي استالگوريتم زنجيره ساز رو به جلو

به فرم هورن كامل است زيرا تمام جمالت اتمي را  KBزنجيره ساز رو به جلو در . كاربردي از قانون انتزاع است 

                                                           

26 Forward chaining 

27 Data-driven 
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آن داده ها مشخص  زنجيره ساز رو به جلو نمونه اي از مفهوم كلي داده گراست يعني استداللي كه در. مشتق مي كند 

  .و ثابت هستند

 :(BC)28زنجيره ساز رو به عقب

درست باشد كار تمام است و گر  qاين الگوريتم از جمله ي پرسش شروع مي كند و به عقب بر مي گردد اگر پرسش   

باشد اگر بتوان ثابت كرد تمام مقدم هاي يكي  qنه الگوريتم، جمالت شرطي را در پايگاه دانش مي يابد كه تالي آن ها 

اين الگوريتم نوعي استدالل هدف . درست است qاز آن جمالت شرطي درست است آن گاه مي توان نتيجه گرفت 

... گراست يعني براي پاسخ به پرسش هايي مثل اكنون به چه چيزي بايد جواب بدهم؟ كليد هايم كجاهستند؟ و

كمتر از هزينه خطي است چون زنجيره ساز رو به عقب فقط  KBالگوريتم بر حسب اندازه  اغلب هزينه اين. مفيداست

  .                         با حقايق مرتبط برخورد مي كند

  

                                                           

28 Backward chaining  
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  :  FC,BCمقايسه دو روش 
FC    بر مبناي داده است وليBC  بر مبناي هدف است درFC  ممكن است كار هاي بسياري را انجام دهيم كه به

مي  BCفقط با حقايق مرتبط با هدف، برخورد ميشود و به همين دليل پيچيدگي  BCدف مربوط نمي شود ولي در ه

  .باشد چون موارد بيهوده را بسط نمي دهد KBتواند بسيار بهتر از خطي نسبت اندازه ي 

  :كاربرد زنجيره اي رو به جلو و زنجيره اي رو به عقب

راه تجزيه به انتگرال هاي ساده تر، از استنتاج رو به جلو استفاده مي شود چون نقطة در سيستم هاي انتگرال گيري از 

  .آغازين، مشخص و ثابت است

در سيستم هاي خودكار اثبات قضايا بهتر است از استدالل رو به عقب استفاده شود چون فاكتور انشعاب آن ها از طرف 

 .مقدم مي تواند بسيار زياد باشد

يص پزشكي از استنتاج رو به عقب استفاده مي شود چون با كاربري سروكار داريم كه از آن در سيستم هاي تشخ

 .پرسش مي كنيم

 .براي سيستم هاي چيدمان اشيا بهتر است از زنجيره ساز رو به جلو استفاده شود چرا كه هدف معيني ندارد 

استفاده قرار مي گيرد و زنجيره ساز رو به  مورد پيشگيري، طراحي و كنترلبه طور خالصه زنجيره ساز رو به جلو در 

  .مورد استفاده قرار مي گيرد تشخيصعقب در
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  منطق مرتبه اول: فصل هشتم

  :آنچه در اين فصل خواهيد آموخت

 ؟ )FOL(چرا منطق مرتبه اول •

 منطق انواع •

 FOLو معاني جمالت در ) نحو(بررسي ساختار •

 FOLمعرفي چند دامنه نمونه با ستفاده از  •

  مهندسي دانش •
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  : مروري بر ويژگي هاي منطق گزاره ها 
است كه در آن دانش و استنتاج از يكديگر مجزا هستند و استنتاج كامال مستقل از  صيفيتووه يك شيمنطق گزاره ها 

  . دامنه است 

است زيرا معناي آن بر پايه يك رابطه صحيح بين جمالت و دنياهاي ممكن قرار دارد  اعالني منطق گزاره ها يك زبان.

عالوه بر اين، منطق گزاره ها داراي قدرت بيان كافي براي اداره كردن اطالعات جزئي با استفاده از تركيب هاي . 

 . فصلي و نقيض است 

در يك . است كه در زبانهاي بازنمايي دانش مفيد مي باشد  قابليت تركيبزاره اي، يكي ديگر از ويژگي هاي منطق گ

 .زبان تركيبي معناي يك جمله تابعي از معناي اجزاي آن است 

 . است ، برخالف زبانهاي طبيعي كه معناي جمالت وابسته به متن است  معنا مستقل از متندر منطق گزاره اي، 

است كه مستقل از محتوا و غير مبهم است و قدرت بيان بسيار محدودي  اعالني- تركيبيمنطق گزاره اي داراي معناي 

 . در نمايش دانش دارد 

  )FOL(1منطق مرتبه اول
اين منطق، اساس منطق گزاره ها را پذيرفته ولي مي خواهد بر اساس منطق گزاره ها ، منطق گوياتري بسازد كه ايده 

وقتي به نحو زبان طبيعي توجه مي . مي گيرد و از اشكاالت آن اجتناب مي كند هاي بازنمائي را از زبانهاي طبيعي 

  : كنيم درآن موارد زير را خواهيم داشت 

دنيا از يكسري اشيايي تشكيل شده كه . برخي از عناصر ، اسم ها هستند كه نشان دهنده ي اشياء مي باشند  : 2اشياء

  ...مثل رنگ ها ، اعداد ، كشورها و توسط خصوصياتشان از يكديگر متمايز مي شوند ،

مثل رابطه زوج . عناصر ديگر ، فعل ها يا عبارات فعلي هستند كه رابطه بين اشياء را نمايش مي دهند  : 3رابطه ها

  ...بودن ، اول بودن براي اشياء  از نوع اعداد و  

  : انواع رابطه ها 

        prim(5): رابطه هاي يكاني

    brother (richard , jack): رابطه دوتايي

 .)دو  شيء ميگيرد و خروجي آن يك شيء ديگر است(plus (2,3)=5 : توابع

  : براي جمالت داده شده، اشيا، روابط و توابع را مشخص كنيد :مثال 

One plus two equals three   

  )يك بعالوه دوبرابر سه(

) Object : one , two , threeاشياء(  
                                                           

1 First Order Logic  

2 Object  

3 Relation  
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  Relation : equals )رابطه(  

     Function : plus)تابع(  

Square niegboring the wampus smelly  

  .)مربع هاي مجاور وامپوز  بو  مي دهند(

  Object : square , wampus)اشياء(  

  Relation : niegboring)رابطه(  

    Function: smelly )تابع(  

  :انواع منطق

بنابراين بهتر است ابتدا اين دو مفهوم .قيقت شناسي بررسي مي كنيمانواع منطق را از دو ديدگاه هستي شناسي و ح

  .بررسي شوند

  4هستي شناسي

هستي شناسي يك زبان يعني . تفاوت عمده ي بين منطق مرتبه اول و منطق گزاره ها به هستي شناسي برمي گردد 

زاره اي فرض مي كند حقايقي به عنوان مثال منطق گ. فرض مي كند ) مسئله(آنچه اين زبان در مورد يك حقيقت 

منطق مرتبه اول فرض مي كند كه دنيا شامل اشياء و روابط بين . وجود دارند كه ممكن است رخ بدهند يا ندهند 

به . منطق هاي خاص منظوره هستي شناسي بيشتري دارد . آنهاست كه ممكن است اين رابطه ها برقرار باشد يا نباشد 

 . ي كند كه حقايق در زمانهاي خاص رخ مي دهد عنوان مثال منطق موقتي فرض م

  5حقيقت شناسي

در منطق گزاره اي و منطق . حقيقت شناسي يعني حاالت ممكن دانشي كه منطق در مورد يك حقيقت فرض مي كند 

مرتبه اول هر جمله يك حقيقت را بازنمايي مي كند و عامل مي تواند آن حقيقت را درست يا نادرست بداند يا نظري 

سيستمي كه از نظريه احتمال . بنابراين، اين دو منطق در مورد هر جمله سه حالت را در نظر مي گيرند . داشته باشد ن

حقايق در منطق فازي درجه . استفاده مي كند درجه اي از اعتقاد را در نظر مي گيرد كه از صفر تا يك تغيير مي كند 

قاد در منطق احتمالي با درجه اي از درستي در منطق فازي متفاوت درجه اي از اعت. اي از درستي را نشان مي دهند 

  . است 

                                                           

4 Ontology  

5 Epistemology  
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 زبان
  هستي شناسي

 )آنچه در جهان است(

  حقيقت شناسي

 )اعتقادات عامل راجع به يك حقيقت(

 نامشخص/ نادرست / درست  حقايق منطق گزاره ها

FOL  نامشخص/ نادرست / درست  روابط/ اشياء / حقايق 

 نامشخص/ نادرست / درست  زمان/ روابط / اشياء / حقايق  منطق موقتي

 ]0و1[درجه اي از اعتقادات بين  حقايق نظريه احتمال

 منطق فازي
حقايق با درجه درستي متعلق به 

 ]0و1[
 در فاصله اي معين

  جدول مربوط به زبانهاي رسمي و تعهدات هستي شناسي و حقيقت شناسي آنها

  :مدل هاي منطق مرتبه اول

دامنه .  در حقيقت ،مدلها شامل اشياء و روابط ميان آنها مي باشند .  در منطق مرتبه اول،مدل ها داراي اشياء هستند

مدلي از . اين اشياء عناصر دامنه ناميده مي شوند.يك مدل، مجموعه اي از اشيايي است كه در آن مدل وجود دارند

: اشياء موجود در اين مدل عبارتند از . شيء دارد  5دل شكل زير م. منطق مرتبه اول را در شكل زير مشاهده مي كنيد

اشياء موجود در يك مدل ممكن است به شكل هاي مختلفي با . ريچارد ، جان ، تاج ، پاي چپ جان ، پاي چپ ريچارد

يي از روابط و نمونه ها. رابطه مجموعه اي از چندتايي هايي از اشياء مرتبط با هم است . يكديگر ارتباط داشته باشند 

  :توابع موجود در اين مدل را در زير مشاهده مي كنيد
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}>John , Richard< و >Richard , john< {   : Brother)رابطه برادري (  

}>Crown , Khing John< { : On head)رابطه بر سر بودن تاج (  

  :  در اين مدل  رابطه هاي دودوئي

)John , Richard (Brother             

)Richard , john (Brother    

)Crown , Khing John (On-head                              

  : در اين مدل  رابطه هاي يكاني

)John(Person                             

)Richard(Person  

)John(King      

)Richard(King                              

)Crown (Be-crown                                                 

  :موجود در اين مدل توابع

Left_leg_of(John)  
Left_leg_of(Richard)  

Length(Left_leg_of(John))  

  :نحو منطق مرتبه اول 

ر منطق سمبل ها د. عناصر اصلي نحو منطق مرتبه اول،سمبل هايي است كه نشان دهنده اشياء،رابطه ها و توابع هستند

  :اين سمبل ها با حروف بزرگ شروع مي شوند . مرتبه اول به سه دسته تقسيم مي شوند 

  )John , Richardمثل  . (براي اشاره به اشياء به كار مي روند : سمبل هاي ثابت 

  )Brother , Person , Kingمثل  . (رابطه ها را نشان مي دهند: سمبل هاي مسند 
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 )Left_leg_ofمثل  . (نشان مي دهند  توابع را: سمبل هاي تابع 

مدل، كه در )شمارش(روش بررسي. در منطق مرتبه اول تعداد مدل ها و تعداد متغير ها ممكن است بي نهايت باشد 

منطق گزاره ها به درستي كار مي كند در منطق مرتبه اول قابل استفاده نيست زيرا امكان شمارش تمام مدل هاي 

  . ممكن وجود ندارد 

  :امر منطق مرتبه اول گر

  

  
  : Term 

 :ترم ها سه نوع هستند . هر ترم يك عبارت منطقي است كه به يك شيء اشاره مي كند   

  .كه با حروف بزرگ شروع مي شوند) … , A , B , Johnمثل ( :ثابت ها 

  . كه با حروف كوچك شروع مي شوند ) … , a , x , bمثل( :متغيرها 

اين .هر ترم پيچيده نيز شامل يك سمبل تابع و چند ترم در داخل پرانتز به عنوان آرگومان هاي آن تابع است :توابع 

در زير به چند .است Fيا  Tنكته را به خاطر داشته باشيد كه خروجي يك تابع، يك شيء است ولي خروجي يك رابطه 

 .نمونه از توابع اشاره شده است

Brother (John), Length (Left_Leg_of(John)), Plus(2,3)  

  :جمالت اتميك 
. با تركيب ترم ها كه به اشياء اشاره مي كنند و مسند ها كه به روابط اشاره مي كنند ، جمالت اتميك به دست مي آيند 

خل پرانتز هستند و نتيجه آن همراه با ترم هايي دا) فعل جمله(جمالت اتميك حقايقي را بيان مي كنند كه شامل مسند

T  يا F در زير به چند نمونه  از جمالت اتميك اشاره شده است. است.  

Brother (John , Richard) 

Morried [ Father(Richard) , Mother(John) ] 
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Brother [ John , Brother(John) ] 
Larg_than [Length(Left_Leg_Of(John)), Length(Left_Leg_Of(Richard)) ] 

 :جمالت پيچيده 

  :روابط منطقي عبارتند از. با تركيب جمالت اتميك و روابط منطقي مي توان جمالت پيچيده تري ساخت  

  .در زير به چند نمونه از جمالت پيچيده اشاره شده است ∧ ,∨ ,⇒ , ∽∽∽∽,⇔ . 

Brother(John , Richard) ∧ Brother(Richard , John) 

King(Richard) ∨ king(John) 

∼ King(Richard) → King(John) 

Older(John , 30) → ∼Younger(John , 30) 

∼ Brother(John , peter) 

  :  6سورها

در منطق مرتبه اول به جاي شمارش اشياء با استفاده از نام آنها، مي توان خواص همه يا برخي از اشياء را بازنمايي كرد 

سور و  سور وجوديمنطق مرتبه اول داراي دو سور استاندارد به نامهاي . اين امر با استفاده از سورها امكان پذير است . 

تا به جاي شمارش اشياء از طريق نام آنها ، خواص كلكسيوني از اشياء را بيان سورها كمك مي كنند . مي باشد  عمومي

  . كنيم 

   : 7سورعمومي

بيان قوانين كلي در منطق گزاره ها دشوار است ولي در منطق مرتبه اول با استفاده از سور عمومي اين كار به آساني 

  .امكان پذير است 

    ∀∀∀∀   >متغير   <     >جمله   < :د سورهاي عمومي مطابق شكل روبروتعريف مي شون

  ) شخص هستند پادشاهانهمه ( x , King (x) ⇒ person(x)∀  :مثال 

∀∀∀∀x , P(x)  :اين جمله در يك مدل معادل جمله∩…p(kn)  P(k1) ∩ p(k2)   است كهk  ها عناصر دامنه مدل

 . درست است  xبراي هر شيء  pيك عبارت منطقي است كه بيان مي كند  p(x)هستند و در آن 

King (John) ⇒ Person (John) 

King (Richard) ⇒ Person (Richard) 

King (Left_Leg_Of(John)) ⇒ Person (Left_Leg_Of(John)) 

King (Left_Leg_Of(k)) ⇒ Person (Left_Leg_Of(R)) 

King (Crown) ⇒ Person (Crown) 

با استفاده از روش انتفاع مقدم يعني اگر مقدم نادرست باشد ، بدون . (است ) صحيح( Tارزش نهايي تمام جمالت فوق 

  .)توجه به طرف دوم ، طرف دوم درست است، درستي جمالت دوم تا چهارم مشخص مي شود

                                                           

6 Quantifier 

7 Universial Quantifier 
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  : 8سور وجودي

ي را در مورد يك جمله با سور عمومي حقيقتي را در مورد همه اشياء بيان مي كند در حالي كه سور وجودي حقيقت 

  . بعضي از اشياء بيان مي كند 

     ∃∃∃∃  >متغير   <    >جمله        < :سورهاي وجودي مطابق شكل روبروتعريف مي شوند 

, Crown(x) ∧∧∧∧ On Head(x , john)   ∃x :مثال 

∃x , p(x)  : به اين معناست كهp  به عبارت ديگر، اين جمله ، معادل جمله . براي حداقل يك شيء درست باشد

   . است p(k1) ∨∨∨∨ p(k2) ∨∨∨∨ …p(kn)فصلي 

  

  :خصوصيات سورها 
، رابط مورد سور وجودي و در استفاده از  تركيب شرطي، رابط مورد استفاده  سور عموميبه نظر مي رسد در استفاده از  

بكارگيري تركيب عطفي به عنوان رابط اصلي همراه با سور عمومي منجر به . شد مناسب با تركيب عطفياستفاده 

ادعايي بسيار قوي و بكارگيري تركيب شرطي به عنوان رابط اصلي همراه سور وجودي منجر به ادعايي بسيار ضعيف 

  :به مثال هاي زير توجه كنيد. مي شود 

  King(x) ⇒⇒⇒⇒  Person(x)   ∀∀∀∀x ,   :هر كسي پادشاه است آنگاه يك شخص است 

  King(x) ∧∧∧∧  Person(x)   ∀∀∀∀x , :همه افراد پادشاه هستند  )  ادعايي قوي(

  x , King(x) ∧∧∧∧ Person(x)∃∃∃∃  :وجود دارد شخصي كه پادشاه است  
                                                           

8 Existential Quantifier  
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  x , King(x) ⇒⇒⇒⇒ Person(x)∃∃∃∃:  اگر وجود داشته باشد پادشاهي ،آنگاه شخص خواهد بود )ادعايي ضعيف(

  
فرض كنيد .(جمالت زير را با توجه به نكته اي كه در باال به آن اشاره شد در فرم منطق مرتبه اول بازنمايي كنيد:مثال

  . ) باشد xمعرف نادرست بودن  q(x)و x معرف سياستمدار بودنp(x)  كه 

  q(x)  ∃∃∃∃x , p(x) ∧∧∧∧   : برخي سياستمداران نادرست هستند

  q(x)     ∀∀∀∀x , p (x) ∽ ⇒⇒⇒⇒ :هيچ سياستمداري نادرست نيست   

   x , p(x) ∧∧∧∧ ∼ q(x)∃∃∃∃  :تمامي سياستمداران نادرست نيستند  

  q(x)     ∀∀∀∀x , p (x)  ⇒⇒⇒⇒ :تمامي سياستمداران نادرست هستند   

 :  9سورهاي تو در تو

به مثال .نوع هستند يكدر ساده ترين حالت،سورها از . با استفاده از چند سور مي توانيم جمالت پيچيده تري بسازيم

  .هاي زير توجه كنيد

∀∀∀∀x ∀∀∀∀y  Brother(x , y) ⇒ Sibling (x , y)  
∀∀∀∀x,y   Sibling (x , y) ↔ Sibling (y , x) 

Sibling )      : همزاد بودن( 

ولي اگر سورهاي تودرتو .در دو جمله فوق، چون سورها از يك نوع هستند جابجايي سورها تاثيري در معناي جمله ندارد

  .بايكديگر متفاوت باشند معناي جمله با جابجايي سورها تحت تاثير قرار خواهد گرفت

∀∀∀∀x ∃y  ≠≠≠≠  ∃y ∀∀∀∀x  

∃x  ∃y  =  ∃y  ∃x 
∀∀∀∀x  ∀∀∀∀y  ≡≡≡≡   ∀∀∀∀y  ∀∀∀∀x 

  Loves(x , y)   ∀∀∀∀y ∃∃∃∃x  :حداقل يك شخص وجود دارد كه همه اشخاص را دوست دارد  

  Loves(x , y)  ∃∃∃∃x ∀∀∀∀y   :همه افراد،حداقل يك نفر را دوست دارند  

  .به مثال ديگري در زمينه رياضيات توجه فرمائيد 

                                                           

9 nested quantifiers  
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∀x ∈ |Ν  ,  ∃y ∈|Ζ , x+y=0        T  

∃y ∈|Ζ , ∀x ∈ |Ν   , x+y=0        F 
 . سور عمومي و سور وجودي از طريق نقيض با يكديگر ارتباط دارند  :ارتباط بين سورها 

∼∼∼∼ (∃∃∃∃x  p) ≡≡≡≡ ∀∀∀∀x , ∼∼∼∼p                               ∼∼∼∼ (∀∀∀∀x  p) ≡≡≡≡ ∃∃∃∃x , ∼∼∼∼p  

∃∃∃∃x  p  ≡≡≡≡  ∼∼∼∼∀∀∀∀x , ∼∼∼∼p                                ∀∀∀∀x  p  ≡≡≡≡  ∼∼∼∼∃∃∃∃x ,  ∼∼∼∼p  

  :به مثال هاي زير در اين زمينه توجه فرمائيد

  Likes(x , Icecream)    ∀x  :همه افراد، بستني را دوست دارند  

   x , ∼∼∼∼ Likes(x , Icecream)∃ ∽∽∽∽    :داشته باشدوجود ندارد كسي كه بستني دوست ن

  x  Likes(x , Broccoli)∃   :افرادي وجود دارند كه گل كلم دوست دارند   

  Likes(x , Broccoli)  ∼∼∼∼∀x∽∽∽∽    :هيچ كس نيست كه گل كلم  دوست نداشته باشد  

  

  :  10مفهوم تساوي

ما ميتوانيم از . در منطق مرتبه اول به غير از به كارگيري مسندها براي ساختن جمالت اتمي، راه ديگري نيز وجود دارد 

به عنوان .براي ساختن جمالتي كه در آن دو ترم به شيء يكساني اشاره مي كنند، استفاده كنيم (=) عالمت تساوي 

 peterبه آن اشاره مي كند با شيءاي كه  Father(John) ،  شيءاي كه Father(John)= peterمثال در جمله 

  . به آن اشاره مي كند يكسان است

  .،مي توان همراه با سمبل نقيض براي تاكيد  بر مساوي نبودن دو شيء استفاده كرد = همچنين ،از عالمت 

∃x,y  Brother(x , Richard) ∧∧∧∧ Brother(y , Richard) ∧∧∧∧ ∼∼∼∼(x=y)  

 "ريچارد حداقل دو برادر دارد " 

   :ادعاها و پرسش ها در منطق مرتبه اول 
  . مي گوييم  11ادعاچنين جمالتي را . به پايگاه دانش اضافه مي شوند  Tellجمالت با استفاده از 

Tell (KB , King(John) )  
                                                           

10 equality  

11 assertion  
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Tell (KB , ∀x  King(x)  ⇒ Person(x) )  
از    Askسواالتي كه توسط. سواالتي از پايگاه دانش در مورد  درستي جمالت پرسيده مي شود  Askبا استفاده از 

  . نام دارد  13هدفيا  12درخواستپايگاه دانش پرسيده مي شود ، 

Ask(KB , King(Richard) )                  
Ask(KB , Person(John) )                  

  : دامنه ي خويشاوندي 

  ادافر: اشياء 

  Male , Female: رابطه يكاني 

  Parent , Husband , Married , Brother: رابطه دودوئي 

  Father , mother: تابع 

  :به جمالت زير در دامنه خويشاوندي توجه فرمائيد

∀ m,c   Mother(c) ⇔  Female (m)  ∧  Parent(m,c)    

  . مادر هر شخصي، والد مونث آن شخص است 

∀ w,h   Husband(h,w)  ⇔  Male(h)  ∧  Spouse (h,w)  

  . شوهر هر فرد ، همسر مذكر آن فرد است 

∀x  Male(x) ⇔  ∼∼∼∼Female (x)  
  .   مذكر و مونث بودن مولفه هاي متضادند 

∀ p,c  Parent(p,c)  ⇔  Child(c,p)  

  .والدين و فرزند رابطه معكوس دارند

∀ g,c  Grandparent(g,c)  ⇔   ∃p parent(g,p)  ∧  parent(p,c)  

  . مادربزرگ يا پدربزرگ هر فرد ، والد ِوالد آن فرد است 

∀ x,y  Sibling(x,y)  ⇔  ∃p parent(p,x)  ∧  parent(p,y)  ∧ (x≠y)   

  . يك فرد ، فرزند ديگر والدين آن فرد است  14همزاد

  : دامنه مجموعه ها 

  S1 ⊆ S2    ,      x∈S:  مسند دودوئي 

  )يك موجوديت را مي گيرد و مي گويد مجموعه هست يا نه؟( Set(s):  مسند يكاني 

  S1 ∩ S2       ،S1 ∪ S2:    توابع دودوئي 

  )مجموعه تهي(   { }:  ثابت 

}x |||| s{  : مجموعه حاصل از افزودنx  بهs  
                                                           

12 Query  

13 Goal  

14 Sibling  
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  :به جمالت زير در دامنه مجموعه ها توجه فرمائيد

∀ S1,S2         S1 ⊆ S2   ⇔⇔⇔⇔  (∀x  x∈S1 →→→→ x∈S2 )   
  .يك مجموعه ، زيرمجموعه ديگري است اگر و فقط اگر تمام اعضاي مجموعه اول عضو مجموعه دوم هم باشند 

∀ S1,S2        ( S1 = S2 )   ⇔⇔⇔⇔   (S1 ⊆ S2  ∧   S2 ⊆ S1)  

  .دو مجوعه مساوي هستند اگر و فقط اگر هر كدام زير مجموعه ديگري باشد

∀ x,S1,S2      x ∈( S1 ∩ S2)   ⇔⇔⇔⇔    ( x∈S1  ∧  x∈S2 )   

  .يك شي عضو اشتراك دو مجموعه است اگر و فقط اگر عضو هر دو مجموعه باشد

∀ x,S1,S2      x ∈( S1 ∪ S2)   ⇔⇔⇔⇔    ( x∈S1  ∨  x∈S2 )  

  .يك شي عضو اجتماع دو مجموعه است اگر و فقط اگر عضو يكي از دو مجموعه باشد

∀ S,Set(s)  ⇔⇔⇔⇔   (S={}) ∨ (∃ x , S2     Set(s2)  ∧   (s= {x | s2} )  )  

  . مجموعه ها يا  يك مجوعه تهي است يا با اضافه كردن  يك عنصر به يك مجموعه ديگر ساخته مي شوند

{ x | S } S= x∈S    ⇔⇔⇔⇔           ∀ x,S  

  .افزودن يك عنصر كه قبال در مجموعه وجود داشته باشد ، تاثيري ندارد 

  :  15مهندسي دانش

يك مهندس دانش كسي است كه حوزه يا . فرآيند كلي ساخت پايگاه دانش ، فرآيند مهندسي دانش گفته مي شود به 

يك فرآيند مهندسي شامل مراحل .دامنه خاصي را بررسي مي كند و ياد مي گيرد چه مفاهيمي در آن دامنه مهم هستند 

  :زير است

  مشخص نمودن وظيفه

ها را كه براي پايگاه دانش قابل دسترس است توصيف كند و انواع حقايقي كه  مهندس دانش بايد بازه اي از پرسش

 .براي يك مسئله خاص وجود دارند را تعيين نمايد

 جمع آوري دانش مربوطه

مهندس دانش ممكن است در دامنه يا حوزه اي خاص خبره باشد يا از افراد خبره براي استخراج اطالعات استفاده 

دز اين مرحله دانش به طور رسمي بازنمايي نمي شود و ايده اين مرحله . ناميده مي شود 16دانشاين فراين كسب .كند

 .درك حوزه پايگاه دانش و درك اينكه دامنه چگونه كار مي كند است

 تصميم گيري در مورد واژه نامه مسندها ، توابع و ثابت ها

به عنوان مثال آيا چاله ها بايد به  وسيله اشيا يا به  .يعني ترجمه مفاهيم مهم در سطح دامنه به اسامي در سطح منطق

 وسيله مسندهاي يكاني بازنمايي شوند

 كدگذاري دانش عمومي در مورد دامنه

 .بدين ترتيب معناي ترم ها مشخص خواهند شد. مهندس دانش بايد اصول مربوط به تمام ترم هاي واژه نامه را بنويسد

                                                           

15 Knowledge Engineering  

16 Knowledge acquisition  
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 كدگذاري توصيف يك نمونه مسئله خاص

اين مرحله شامل نوشتن جمالت اتمي در مورد نمونه هايي از مفاهيمي است كه به عنوان بخشي از هستي شناسي 

  .هستند

 اعمال پرسش ها به رويه استنتاج و دريافت پاسخ

 اشكال زدايي پايگاه دانش

  بايد اشكال زدايي اگر يك اصل در يك پايگاه دانش نباشد آنگاه جواب برخي از پردازش ها وجود نخواهد داشت كه

فقدان اصول و يا وجود اصول ضعيف را مي توان با توجه به مكان هايي كه زنجيره استدالل به طور غير .صورت گيرد 

 .منتظره متوقف مي شود مشخص كرد

  .بسط مي دهيم) حوزه مدارهاي الكترونيكي(براي درك بهتر مراحل فوق،اين هفت مرحله را در يك مثال
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 استدالل در منطق مرتبه اول:  فصل نهم

  :آنچه در اين فصل خواهيد آموخت

  تقليل استنتاج مرتبه اول به استنتاج گزاره اي •

 )Unification(يكسان سازي •

 )GMP(قانون انتزاع تعميم يافته •

 استنتاج روبه جلوزنجيره  •

 زنجيره استنتاج روبه عقب •

• Resolution 
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 :مقدمه

از قوانين استنتاج ساده . در اين فصل ايده هاي مربوط به سيستم هاي استنتاجي منطقي مدرن را معرفي مي كنيم 

الت بدون سور شروع مي كنيم كه اين قوانين مي توانند به جمالتي با انواع سورها اعمال شوند و آنها را به شكل جم

اين قوانين منجر به اين ايده مي شود كه استنتاج مرتبه اول مي تواند با تبديل پايگاه دانش به جمالت . تبديل كنند

معموالً استدالل با جمالت مرتبه ) تقليل به استنتاج گزاره اي . (منطق گزاره اي و استفاده از منطق گزاره اي انجام شود

راه حل ناكارآمدتري نسبت به استدالل با عبارات متناهي با استفاده از روبه جلو و Resolutionي اول با استفاده از

  .زنجيره روبه عقب مي باشد 

  :قانون حذف سور عمومي
براي . اين قانون مي گويد كه ما مي توانيم هر جمله حاصل از جايگزيني متغير بايك ترم زميني را  استنتاج كنيم 

 αدرجمله θبرابر با نتيجه جانشيني  subst(θ,α)مقدار تابع . به تابع جانشيني نياز داريم  نوشتن اين قانون استنتاج

به جاي   αدر جمله ي  , αو جمله ي  vبه ازاي هر متغير : لذا قانون حذف سور عمومي به صورت زير مي باشد . است 

  .را جايگزين كن  gزميني  v , termمتغير

  

Subst({v/g}, α)  :  

پيدا كنيم به اين عمل   جايگزينيمرتبه ي اول است براي متغير هاي آن جمله، اگر در جمله اي كه به فرم  منطق  

يك ترم  gمرتبه اول و منطق  جمله اي به فرم αيك متغير و v گفته مي شود كه در آن Substitionجايگزيني يا 

  .مي باشد  1زميني

                                                           

1 ground term  

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 155    استدالل در منطق مرتبه اول: فصل نهم   

 

 

  :قانون حذف سور وجودي
كه تاكنون در پايگاه دانش  kو سمبل  v و متغير αبراي هر جمله . ودي كمي پيچيده تر است قانون حذف سور وج

را  كه تاكنون در  kثابت  , vبه جاي  متغير  αدر جمله ي  , αو جمله ي  vبه ازاي برخي متغير  : ظاهر نشده داريم 

 .پايگاه دانش ظاهر نشده جايگزين كن 

  
جمله با سور وجودي مي گويد كه يك يا چند شيء وجود دارد كه شرطي را برآورده مي كند و فرآيند نمونه سازي 

حذف سور . فقط نامي را براي آن اشياء انتخاب مي كند كه اين نام جديد يك ثابت اسكولم ناميده مي شود ) حذف(

  .تاس skolemizationوجودي حالت خاصي از يك فرايند كلي به نام 

  نمونه سازي يا حذف سورعمومي مي تواند چندين بار اعمال شود تا نتايج محتلفي توليد كند ولي نمونه :نكته

  سازي يا حذف سور وجودي فقط يك بار مي تواند اعمال شود و سپس جمله داراي سور وجودي حذف 

  .مي گردد

  :تقليل به استنتاج گزاره اي
سوري از جمالت سوري در اختيار داريم مي توانيم استنتاج مرتبه اول را به وقتي قوانين براي استنتاج جمالت غير 

ايده اين است كه سور وجودي مي تواند با يك بار نمونه سازي جايگزين شود و يك سور . استنتاج گزاره اي تقليل دهيم

  :توجه كنيدبه مثال زير . عمومي مي تواند توسط مجموعه اي از تمام نمونه سازهاي ممكن جايگزين شود
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مي تواند به گونه اي گزاره سازي شود  2بنابراين هر پايگاه دانش در منطق مرتبه اول. اين تكنيك گزاره سازي نام دارد 

اصلي قابل  KBجديد قابل استلزام است اگر و فقط اگر توسط  KBكه استلزام را حفظ كند ، يعني يك جمله توسط 

به استنتاج گزاره اي كافيست پايگاه دانش و پرسش را گزاره سازي كنيم و با استفاده بنابراين براي تقليل . استلزام باشد

يك . و زنجيره روبه جلو يا عقب نتيجه را برگردانيم Resolutionاز الگوريتم هاي استنتاج منطق گزاره اي مانند 

اي تابع باشد مجموعه شامل سمبل ه KBمسئله در اين تكنيك گزاره سازي رخ مي دهد و آن اين است كه وقتي 

باشد،ممكن است جمالت  Fatherبه عنوان مثال اگر پايگاه دانش داراي تابع . جانشين هاي ترم زميني نامتناهي است

الگوريتم هاي گزاره اي ما با مجموعه . ساخته شود Father(Father(John)))(Fatherتودرتوي نامتناهي مثل 

  . استفاده مي كنيم Herbrondبراي رفع اين مشكل از تئوري .ي شوندهاي بزرگ و نامتناهي جمالت دچار مشكل م

  : Herbrondتئوري 

توسط پايگاه دانش منطق مرتبه اول قابل استلزام باشد آنگاه اين جمله توسط زير مجموعه ي محدودي از  αاگر جمله 

     .پايگاه دانش گزاره اي سازي شده قابل استلزام است

  :تئوري چرچ و تورينگ

يعني الگوريتم هايي وجود دارند كه جمالت استنتاج شده را اثبات . استلزام در منطق مرتبه اول نيمه تصميم پذير است 

مي كنند اما الگوريتم هايي وجود ندارند كه در مورد جمالت غير استنتاج شده با قطعيت اعالم كنند كه آنها واقعا اثبات 

  .نمي شوند

اره اي سازي نمودن اين است كه جمالت نا مربوط زيادي توليد مي گردد،به مثال زير يكي ديگر از مشكالت گز :نكته

  :توجه كنيد

                                                           

2 First Order Logical  
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  :GMP3 قانون انتزاع تعميم يافته
رابطه ي زير  iبراي هر .  subst(θ,pi)=subst(θ,p'i)كه  θيك مجموعه جانشيني   pi,p'i,qبه ازاي جمالت 

  :برقرار است

  

. شكل ارتقاء يافته قانون انتزاع است  GMP.يك قانون استنتاج صحيح است GMPكه  به راحتي مي توان نشان داد

نسبت به  GMPامتياز مهم قانون استنتاج . در منطق گزاره اي به منطق مرتبه اول ارتقاء مي يابد MPزيرا قانون 

با پايگاه دانشي از  GMP.گزاره سازي اين است كه اين قوانين فقط جانشين هايي را كه الزم است انجام مي دهند 

  .فراكرد هاي معين يعني عباراتي كه دقيقا يك ليترال مثبت دارند كار مي كند
                                                           

3 General Modus Ponens  
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  :4يكسان سازي

به عمل جايگزيني متغير ها به جاي متغيرها ،توابع به جاي متغيرها و ثابتها به جاي متغيرها بطوريكه گزاره هاي يكسان 

  اگر : به عبارت ديگر داريم. توليد شود،يكسان سازي گفته مي شود

 

طقي مختلف يكسان به نظر قوانين استنتاج ارتقا يافته به يافتن جانشين هايي نياز دارند كه باعث مي شوند عبارات من

دو  unifyالگوريتم . اين فĤيند يكسان سازي نام دارد و جزء كليدي الگوريتم هاي استنتاج مرتبه اول مي باشد. برسند 

هنگامي اتفاق مي افتد كه دو  Failمشكل .را در صورت وجود بر مي گرداند θجمله را دريافت كرده و يك يكسان ساز 

برطرف  Failستفاده كنند كه با استاندارد سازي يعني تغيير نام متغير در يكي از جمالت مشكل جمله از متغير يكساني ا

  .خواهد شد

 

  .تعداد يكسان سازها براي دو جمله مي تواند صفر،يك يا بيش از يكي باشد:نكته

  :نكات تكميلي در مورد يكسان سازي

   f(x,y)≠g(A,B)      .مسندهاي غير همنام قابل يكسان سازي نخواهند بود

 f(A,x)≠f(B,x).                دو ثابت غير همنام قابل يكسان سازي نيستند

                                                           

4 Unification  
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به عنوان مثال  .در يكسان سازي روي زوج عبارات شامل يك متغير با همان متغير يكسان سازي نمي تواند انجام بگيرد

را  {x/g(x)}خواهيم جايگزيني اگر ب}  P(g(x),x), P(x,g(x) {يا  }f(x,x) , f(g(x),g(x)) {در عبارت

نيز مي باشد و  g(x)موجود در خود  xكنيم كه اين جايگزيني شامل xرا جايگزين  g(x)بپذيريم بايد طبق الگوريتم

  x/g(g(g(g……))). يك نوع فراخواني بازگشتي بي نهايت به وجود خواهدآمد

  كدام زوج از عبارات زير قابل يكسان سازي هستند؟ 

,(�)�)��)  الف �)
�(�, ,(�)�)��)  ب  �((�)� �)

�(�, �) �  

�)   ج �(�, �)
�(�, ,(�)�)��)   د  �((�)� �)

�(�, �(�))�  

  كدام زوج از عبارات زير قابل يكسان سازي هستند؟ 

,�)��)  الف �(�, �))
�(�(�, �), �)  ب  �(� �(�, �(�, �))

�(�, �(�, �))�  

�)  ج �(�, �)
�(�(�, �), ��)  د  �( �(�, �(�, �)

	�(�(�, �), �)�  

  

 :معين منطق مرتبه اول  5فراكردهاي

يك فراكرد معين مي تواند به صورت . بندهاي معين،تركيبات فصلي ليترال هايي است كه دقيقاً يكي از آنها مثبت باشد 

يك جمله اتمي يا يك جمله شرطي كه مقدم آن تركيب عطفي ليترال هاي مثبت و تالي آن يك ليترال مثبت است 

در اين مورد . ي مرتبه اول مي تواند شامل متغير نيز باشد برخالف ليترال هاي گزاره اي، ليترال ها. نشان داده شود 

فراكردهاي . متغيرها داراي سور عمومي هستند و سورهاي عمومي در فراكردهاي معين مرتبه اول حذف مي شوند 

  .به چند نمونه از بندهاي معين توجه فرمائيد.است  GMPمعين، فرم متعارف براي استفاده از قانون 

King(x) ∧Greedy(x) ⇒ Evil(x)  
King(John)  
Greedy(y)  

 :پايگاه دانش نمونه

قبل از اينكه به معرفي الگوريتم هاي استنتاج در منطق مرتبه اول بپردازيم الزم است با يك پايگاه دانش نمونه آشنا 

اه دانش شويم و جمالت موجود در آن را به منطق مرتبه اول تبديل كنيم سپس الگوريتم هاي خود را روي اين پايگ

  .اجرا خواهيم كرد

                                                           

5 Define   clause  
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دشمن  Nonoكشور . قانون مي گويد اين يك جنايت است كه يك آمريكايي به ملت هاي متخاصم اسلحه بفروشد«

آمريكا مي باشد و داراي تعدادي موشك مي باشد و تمام اين موشك ها توسط كلنل وست كه يك سرهنگ آمريكايي 

  ».است به اين كشور فروخته شده است

  .مجرم است Westبه جمالت موجود در پايگاه دانش، ثابت كنيد كه  با توجه

  
  . يك آمريكايي كه به ملت هاي متخاصم اسلحه بفروشد متخاصم است

( ) ( ) ( , , ) ( ) min ( )American x Weapon y Sells x y z Hostile z Cri al x∧ ∧ ∧ ⇒  
  .داراي تعدادي موشك مي باشد Nonoكشور 

1 1, ( , ) ( ) : ( ), ( , )x Owns Nono x Missile x Missile M Owns Nono M∃ ∧  
  .اندتمام اين موشك ها توسط كلنل وست فروخته شده 

, ( ) ( , ) ( , , )x Missile x Owns Nono x Sells West x Nono∀ ∧ ⇒  
  .موشك، نوعي اسلحه است

( ) ( )Missile x Weapon x⇒  
  .هر كشوري كه دشمن آمريكا باشد متخاصم است

( , ) ( )Enemy x America Hostile x⇒  
West يك آمريكايي است.  

( )American West  
  .دشمن آمريكا استNonoكشور 

( , )Enemy Nono America  co
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  :الگوريتم زنجيره ساز روبه جلو  
در اين الگوريتم ابتدا ، از جمالت اتمي موجود در پايگاه . كار مي كند ) كالز هورن(اين الگوريتم براي بند هاي معين 

اگر تمام مقدمات يك جمله شرطي درست باشد نتيجه آن جمله شرطي به حقايق موجود در . دانش شروع مي كنيم 

KB  اين فرايند ادامه مي يابد تا وقتي كه پرسش  . اضافه مي شودq   بهKB   اضافه شود يا استنتاج ديگري ممكن

نباشد اين الگوريتم استنتاج،براي سيستم هايي مفيد است كه استنتاج هايي در پاسخ به اطالعات دريافتي جديد انجام 

ن ارزشمند است زيرا مي توان از هزينه بنابراين ساخت پايگاه دانش فقط با استفاده از فراكردهاي معي. مي دهند

Resolution  اجتناب كرد.  
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  :  Datalogپايگاه دانش 

مي  Data logپايگاه دانشي كه شامل مجموعه اي از فراكردهاي معين مرتبه اول فاقد سمبل تابع باشد را پايگاه دانش

الگوريتم زنجيره . عدم وجود سمبل تابع،عمل استنتاج را آسان تر مي كند) . مانند پايگاه دانش معرفي شده فوق.(گوييم

همچنين الگوريتم زنجيره ساز به جلو براي . سازي به جلو براي فراكردهاي معين مرتبه اول كامل و صحيح است 

Datalog  د نباش ولي در حالت كلي اگر پايگاه دانش مستلزم جملهبا تعداد تكرارهاي محدود متوقف مي شود

  .ممكن است متوقف نشود و اين مشكل اجتناب ناپذير است 

  :زنجيره ساز به جلو افزايشي 

 P'iباشد كه با حقيقت  Pi، فقط قوانيني را چك مي كنيم كه مقدم آن شامل يك عطف مثل tدر اين الگوريتم در تكرار 

جايگزين كرده و  P'iرا با  Piاستنتاج شده است يكسان سازي شود سپس در مرحله تطبيق قانون،   t-1كه در تكرار

اجازه مي دهد كه ساير عطف هاي قانون با حقايقي از تكرارهاي قبلي تطبيق يابد كه خودعمل تطبيق مي تواند پر 

بازيابي شوند  O)1(ناخته شده در زمان بوسيله شاخص بندي پايگاه دانش اجازه داده مي شود كه حقايق ش. هزينه باشد

پس به طور خالصه زنجيره . استنتاج روبه جلو به طور گسترده اي در پايگاه داده هاي استنتاجي بكار گرفته مي شود . 

 K-1ام نياز به تطبيق قانوني كه هيچ كدام از شرايطش در تكرار  Kسازي روبه جلو افزايشي يعني اينكه در تكرار 

  .  است نيستاضافه شده 
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  : الگوريتم زنجيره ساز روبه عقب 
كه اثبات جمله هدف را ) KBجمالت اتمي(اين الگوريتم از هدف به سمت عقب برمي گردد تا به حقايق شناخته شده 

كه اهداف در خود نگه مي دارد و در ابتدا فقط شامل  Goalsاين الگوريتم با ليستي به نام . پشتيباني مي كنند برسد 

ليست اهداف را مي توان به عنوان يك پشته در نظر گرفت كه تمام عناصر . يا هدف است فراخواني مي شود پرسش 

الگوريتم زنجيره ساز روبه عقب،يك . بايد ارضا شوند تا شاخه جاري با موفقيت اثبات شود Goals موجود در ليست 

لگوريتم بر حسب سايز اثبات جمله خطي است الگوريتم اول عمق بازگشتي است و نيازمندي هاي حافظه براي اين ا

(O(n)) .  

  :زنجيره ساز روبه عقب برخالف زنجيره سازي روبه جلو از دو مشكل زير رنج مي برد 

  .به دليل وجود حلقه ها  :ناكامل بودن  - الف

  مقايسه هدف فعلي با تمام اهداف موجود در پشته  :راه حل  

  . به دليل زير هدف هاي تكراري  :ناكارا بودن - ب

  .است انجام مي گيرد  Memorizationذخيره نتايج قبلي با هدف حافظه بيشتر كه نوعي  :راه حل

 Memorization هدف اصلي همان (  6در سيستم زنجيره سازي روبه عقب يعني اينكه راه حل هاي اهداف فرعي

در حافظه كش ) قرار مي گيرد و بايد اثبات شوند Goalsپرسش است و اهداف فرعي جمالتي هستند كه در ليست

نگهداري مي شوند و با رسيدن مجدد به آن اهداف فرعي به جاي تكراري محاسبات قبلي، از همان راه حل هاي ذخيره 

الگوريتم زنجيره ساز روبه عقب، نوعي استدالل هدف گر است كه به طور گسترده اي . شده دركش استفاده مي شود 

  . امه نويسي منطقي و زبان پرولوگ بكار گرفته مي شود در برن

  

  

                                                           

6 Sub-goal  
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  ) :منطقي ( نويسي پرولوگ  برنامه
اين زبان بر .متعلق به گروهي از زبان هاي برنامه نويسي است كه زبان برنامه نويسي منطقي نام دارد  7زبان پرولوگ

ايده . برنامه نويسي منطقي به بازنمايي ايده اعالني بسيار نزديك است. مبناي منطق مرتبه اول بنا نهاده شده است 

اينكه سيستم بايد با نمايش دانش در يكم زبان رسمي شناخته شود و مسايل آن بايد با اجراي اعالني عبارتست از 

در اين .به صورت زيراست  Robert Kawalsiاين ايده در معادله . فرايندهاي استنتاج بر روي آن دانش ، حل شوند

  : زبان رابطه زير برقرار است 

Algorithm = Logic+Control  
  . وگ مجموعه اي از فراكردهاي معين هستند كه با فرم منطق مرتبه اول استاندارد، كمي متفاوت است برنامه هاي پرول

  . پرولوگ از حروف بزرگ براي متغيرها و حروف كوچك براي ثابت ها استفاده مي كند

  .براي نوشتن يك فراكرد ابتدا رأس و بعد بدنه ي آن نوشته مي شود 

  .ده مي شوداستفا:   –به جاي       از  

  .ليترال هاي موجود در بدنه با  ،  از هم جدا مي شوند 

  .مشخص مي شود .  انتهاي جمله با  

  : مثال 

American (x)  ^  weapons (y) ^     sells (x ,y , z)  ^  Hostile (z)          Criminal 
Prolog : Criminal (x) : -  american (x) , weapons (y) , sells (x) , Hostile (z) . 

استفاده مي كند و به طور گسترده اي  Hornپرولوگ براي استنتاج، از روش زنجيره سازي روبه عقب روي فراكردهاي 

يكي از قابليت هاي قابل توجه در زبان . در ژاپن و امريكا استفاده شده است مخصوصاً در پروژه نسل پنجم كامپيوترها 

ت دنباله اي مرتبي از عناصر با هر طول متناهي است عناصر مي توانند ثابت ، ليس. پرولوگ پردازش ليست هاست 

 headعنصر اول هر ليست را . قرار مي گيرد  []هر ليست در زبان پرولوگ بين دو عالمت . متغير يا زير ليست باشند 

  .مي گويند  tailو باقيمانده را 

                                                           

7 Programing  in  logic 
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  :نكاتي ديگر در مورد پرولوگ

 .دنباله اي از جمالت است كه به طور ضمني به هم عطف شده اند هر برنامه شامل 

 .تمامي متغيرها به طور ضمني داراي سور عمومي هستند 

تمام استنتاج ها به طور زنجيره سازي روبه عقب با الگوريتم جستجوي اول عمق صورت مي گيرد يعني در صورت 

مرحله ما قبل برگشته و تالش مي كند راه حل هاي ديگر  رسيدن به بن بست براي اثبات يك جمله پرولوگ، به آخرين

  . گفته مي شود  Back trakingرا آزمايش كند به اين كار 

  : Cutدستور 

اين دستور به زبان پرولوگ اجازه مي دهد كه . يا برش است  cutيكي از دستورات بسيار مهم در زبان پرولوگ دستور 

  .برش متوقف كرده تا زمان جستجو كاهش پيدا كند را از محل وقوع  Back trakingمكانيزم 

  :دو دليل اصلي استفاده از دستور برش عبارتند از 

 .برنامه شما سريع تر عمل خواهد كرد چون زيرهدف هاي متعددي را بررسي نخواهد كرد 

  .برنامه شما حافظه كمتري مصرف خواهد كرد 

  : Cutموارد استفاده از دستور 

مي گويد كه cut بنابراين . به پرولوگ بگوييم كه قانون درست را براي هدف معين يافته است  زماني كه مي خواهيم

  .اگر اين مسير را ادامه دهي به هدف درست مي رسي و نياز به بازگشت به عقب نمي باشد 

ير را ادامه زمانيكه مي خواهيم به پرولوگ بگوييم ادامه دادن براي تطبيق با هدف بي فايده است  و ديگر اين مس

  . .ندهداز اين دستور استفاده مي شود

به پرولوگ مي گويد كه ديگر به دنبال پاسخ  cutزماني كه مي خواهيم پاسخ هاي بعدي ممكن را توليد نكنيم دستور 

  .بعدي نباشد 

  :به مثال زير توجه فرماييد  

P:-a,!b.                             a^b→P 
P:-c.                                    c→P  

  : 8تحليل
در منطق گزاره اي دو ليترال . تحليل براي جمالت منطق مرتبه اول، نسخه ارتقا يافته تحليل در منطق گزاره اي است 

مكمل يكديگر هستنداگر يكي نقيض ديگري باشد اما در منطق مرتبه اول دو ليترال مكمل يكديگرنداگر يكي از آنها 

  :در منطق مرتبه اول به شكل زير مي باشد Resolution قانون .شود  ساز يكساننقيض ديگري 

                                                           

8 Resolution 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



 167    استدالل در منطق مرتبه اول: فصل نهم   

 

 

  
 

. تبديل شوند   CNFدر منطق مرتبه اول الزم است جمالت به فرم نرمال عطفي   Resolutionبراي استفاده از  

  .فرم نرمال عطفي، شامل تركيبات فصلي از ليترال هاست 

  : CNFمراحل تبديل به 

 حذف تركيب شرطي

 به داخل عبارات  ~انتقال  

 )تغيير نام ( استاندارد كردن متغيرها 

  9فرايندحذف سور وجودي

 حذف سور عمومي و انتقال سورها به سمت چپ ترين 

  ∧روي ∨توزيع 

                                                           

9 Skolemization 
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  :استاندارد سازي متغييرها
استاندارد سازي به اين معناست كه هر سور بايد از يك متغير استفاده كند و يك سور نمي تواند بيش از يك متغير  

كه دو سور از متغيرهاي همنام استفاده  v [∃ x , p(x) ] [x,  p(x) ∀]بنابراين براي جمالتي مثل . استفاده كنند 

بدين ترتيب وقتي بعدا سورها حذف مي شوند تناقضي پيش . دهيم مي كنند  بايد نام يكي از متغيرها را تغيير نام ب

تغيير نام هاي مشابه با توجه به حوزه عملكرد سورها صورت مي گيرد هر سور يك حوزه عملكرد دارد كه . نخواهد آمد 

  . پايان مي يابد  [يا ( شروع و با  ]يا ) با 

  

نام   10محدود شده و اگر درحوزه هيچ سوري نباشد متغير آزاد اگر متغيري در حوزه سور عمومي يا وجودي باشد:نكته 

  .دارد

  .محدود شده است pموجود در  xآزاد و  qموجود در  x:مثال  

   ∃ x[p(x,y)]        q (x)  

                                                           

10 free 
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  ) :اسكولمايز(فرايند حذف سور وجودي

  .يك عبارت خوش فرم يا بخش بزرگتري از عبارت خوش فرم باشد    ∃ x , w (x)فرض كنيد 

 . قرار ميدهيم  w(x)در  x را انتخاب و به جاي Cدر حوزه هيچ سور عمومي نباشد مقدار ثابتي مثل  x ∃اگر  

,1"∀]∃  داخل حوزه سورهاي عمومي xاگر  ∀"2, … , را انتخاب كرده و حاصل به  Fباشد تابعي همانند   [&"∀

  .خواهد بود  w   F (x1,…….xn)صورت   

  .به چند مثال در اين زمينه توجه فرمائيد

∃ x,p(x,y)  
∀x, ∃y p(x,y)  

∃x∀y∀z∃u∀v∃w p(x,y,z,u,v,w)  
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  :به چند نمونه تست در اين زمينه توجه فرمائيد

  ) 81 - مهندسي كامپيوتر( جمله مقابل است ؟ ) clause )CNFكدام گزينه بيانگر فرم  

[∀x, P(x) →Q(x)] →R(a)  
  

  ) 81 - مهندسي كامپيوتر( كدام گزينه نقيض عبارت مقابل است ؟ 

∃y∀x∀z[P(x) ∧Q(x,y) →R(x,y,z)]  
  

 ) -84IT( جمله مقابل است ؟  clauseكدام يك از موارد زير فرم 

[∀x, S(x,R) → L(x,G)] → H(R)  
  

  

  

  

  

  : Resolutionمثال در مورد 

  :زير را داريم  KBفرض كنيد 

  .هر سگي يا انساني را دوست دارد يا از گربه متنفر است ) الف

  .يك سگ است  Rover) ب

  .گربه ها را دوست دارد  Rover) ج

  .اثبات كنيد بعضي از سگها هستند كه گربه ها را دوست دارند : حكم 

H(x)  : متنفر بودن از گربه ها توسطx.  

D(x)  : معرف سگ بودنx. 

L(x)  : معرف دوست داشتن فردي توسطx .  

  x D (x)             L (x) v H (x)   (الف

 D ( Rover ) (ب

 H ( Rover ) ~  (ج

 x ( D (x) ^  L (x) )    :حكم

CNF  باالموارد :  
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  D (x)  v L (x)  v  H (x) ~ (الف

 D ( Rover ) (ب

      H ( Rover ) ~ (ج

 D (y)  ^  L (y) : حكم

  D (y)  v ~  L (y) ~ : نقيض حكم

  : Resolutionالگوريتم 

  .ابتدا فرضيات و نقيض حكم را به صورت گزاره هاي منطق مرتبه اول بيان مي كنيم 

  .هاي معادل تبديل مي كنيم  CNFبه  CNF,فرضيات و نقيض حكم را با روش تبديل گزاره به 

  .مجموعه تا زماني اعمال مي كنيم تا به تناقض برسيم را به اين  Resolutionقانون 

  

  

~  D (x) v L (x) v H (X) ~ D (y) v ~ L (y)

~ D (y) v H (y) ~ H ( Rover )

~ D ( Rover ) D ( Rover ) 

 به تناقض رسيديم
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  Resolution:توسط  Westاثبات مجرم بودن 

 
  :Resolution به وسيله  jake,Tunaمثال 

  

  

� Jake owns a dog .

� Every dog owner is an animal lover .
� No animal lover kills an animal .
� Either Jake  or Curiosity killed the cat , 

who is  named Tuna .

� Did Curiosity kill the cat ?

� A.  ∃x Dog (x) ^ Owns (Jake ,x)

� B. ∀∀∀∀x [ ∃y Dog(y) ^ Owns(x,y)�Animal lover(x)]

� C. ∀∀∀∀x Animallover(x)�∀∀∀∀x Animal(y)�~Kills(x,y)

� D. Kills(Jake, Tuna) v Kills(Curiosity, Tuna) 

� E. Cat (Tuna)

� F. ∀∀∀∀x Cat(x) � Animal(x)
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  : استراتژي هاي تحليل
. در صورت وجود اثباتي را خواهد يافت اما كارايي آن ممكن است خوب نباشد Resolutionكاربرد پشت سرهم قانون 

  : براي بهبودي كارايي اين روش، استراتژي هاي زير پيشنهاد مي گردد 

  : 11واحد) ترجيح(اولويت

جمالتي (استفاده شود كه يكي از جمالت فقط يك ليترال Resolutionاين روش ترجيح مي دهد هنگامي از قانون 

ايده موجود در اين روش اين است كه ما سعي داريم .باشد) ناميده مي شوند Unit clauseقط يك ليترال دارند كه ف

بكارگيري .بند خالي ايجاد كنيم لذا بهتر است به استنتاج هايي اولويت داده شود كه عبارات كوچكتري دارند

Resolution براي يك جمله مانند ،P و هر جمله ديگري مانند P v Q v R هميشه منجر به توليد بند كوچكتري

بايدحاوي يك  Resolutionاست كه در آن، هر مرحله از  Resolutionاولويت واحد،فرم محدودي از . مي شود

                                                           

11 unit  preference 

� A1. Dog(D)

� A2. Owns(Jake,D)

� B. Dog(y) ^ Owns(x,y)� Animal lover(x)

� C. Animal lover(x) ^ Animal(y) ^ Kills(x,y)�False

� D. Kills(Jake, Tuna) v Kills(Curiosity, Tuna)

� E. Cat(Tuna)

� F. Cat(x) � Animal(x)

Dog(D) •Dog(y)^Owns(x,y)�Animallover(x)

Owns(x,D)� Animal lover(x) Owns(Jake,D)

Animallover(Jake)

Cat(Tuna)

Kills(Curiosity, Tuna)�False

Kills(Jake,Tuna)

•Animal(Tuna)

Animallover(x)^Kills(x,Tuna)�False

Kills(Jake, Tuna)

False

{}

{}

{x/Jake}

{y/D}

{x/Jake}
{x/Tuna}

•{y/Tuna}

Animallover(x)^Animal(y)^Kills(x,y)�False
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اين استراتژي در حالت كلي كامل نيست اما براي پايگاه دانش به فرم هورن كامل .باشد)Unit clause(عبارت واحد

  .است

  : 12مجموعه پشتيبان

ترتيب قايل مي شوند،مفيد هستند اما در حالت كلي بهتر است بعضي از Resolutionدم هايي كه در استفاده ازتق

Resolution اين روش با شناسايي زير مجموعه اي .روش مجموعه پشتيبان اين كار را انجام مي دهد. ها حذف شوند

،جمله اي از مجموعه پشتيبان را با جمله ديگر Resolutionهر . از جمالت به نام مجموعه پشتيبان شروع مي كند

آن، تركيب مي كند و نتيجه را به مجموعه پشتيبان اضافه مي كند اگر مجموعه پشتيبان نسبت به كل پايگاه دانش 

در اين شيوه،يك انتخاب نامناسب براي مجموعه پشتيبان،  .كوچك باشد فضاي جستجو بسيار كوچك خواهد شد 

داراي اين مزيت است كه درخت هاي اثباتي را توليد مي  پشتيبان استراتژي مجموعه. خواهد كرد الگوريتم را ناكامل

  . كند كه اغلب براي درك افراد آسان مي باشد زيرا اين روش هدف گرا مي باشد

  : 13تحليل ورودي

يگر تركيب مي را با يك جمله د) يا پرسش KBاز ( ،  يكي از جمالت ورودي Resolutionدر اين استراتژي، هر 

در پايگاههاي دانش . كه داراري شكل محوري است از اين روش استفاده مي كند Westاثبات مجرم بودن . كند

 KBنوعي از استراتژي تحليل ورودي است زيرا يك تركيب شرطي از ) انتزاع (  Modus Ponensهورن، قانون 

رد كه تحليل ورودي براي پايگاههاي دانشي كه به صورت بنابراين تعجبي ندا.اصلي را با ديگر جمالت تركيب مي كند 

  .هورن هستند كامل باشد اما در حالت كلي ناكامل است 

  :14شمول

به عنوان .حذف مي كند KBهستند، از  KBاين روش تمام جمالتي را كه حالت خاصي از يك جمله موجود در 

  ، به صورتKBاين روش به نگهداري . يستن P(A)موجود باشد،نياز به افزودن  KBدر  P(x)مثال،اگر جمله 

  . كوچك كمك مي كند و در نتيجه فضاي جستجو را كاهش مي دهد 

  

                                                           

12 set of  support 

13 Input Resolution 

14 subsumption 
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