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ولیارندندانسانشبیهحرکتهاییلزوماًکههستندبشرساختماشینهایازدستهآنرباتها

ویژهبههاربات.دارندراشدهتعیینپیشازفعالیتهایکنترلوایجادوگیریتصمیمتوان

وند؛شنمیخستهوقتهیچانسانخالفبرزیرامطلوبند،خاصیمشاغلووظایفانجامبرای

می؛استخطرناکحتیوکنندهناراحتکهکنندتحملراایفیزیکیشرایطتوانندمی

دارندتدسدرکهکاریازوکندنمیخستهراآنهاتکرارکنند؛کارهوابدونشرایطدرتوانند

.شوندنمیگیجوحواسپریشان



Joseph Engelberger

Joseph:انگلیسیبه)انگلبرگر.اف(جو)جوزف• Engelbergerرباتیکشرکتاولینمؤسسومهندس
رباتلیناودوولجورجهمراهبهانگلبرگر.میشودشناختهروباتیکعلمپدرعنوانبهکهاست(۱۹۵۶تأسیس)

۱۹۴۹و۱۹۴۶سالهایدرراخودالکترونیکلیسانسفوقولیسانسمدارکوی.کردنداختراعراآمریکاصنعتی
.هاستداشتهمکاریآمریکاییبرجستهکمپانیهایازبسیاریباوی.کرددریافتکلمبیادانشگاهاز

انسانباارتباطیبرقراربرای)احساسبارباتهایوموبایلسیستمهایرویبرراخودفعالیتهایانگلبرگراخیراً•
ازبسیاریدرکهاستویاخیرکارهایازHelpMateروبات.استکردهمتمرکز(اوبهدهیسرویسو

بهککمروباتهاازاستفادهدرویاهدافازیکی.میگیردقراراستفادهمورددنیاسراسردربیمارستانها
.استسالمندان

ازراهسازندمهندسانانجمنپیشرفتجایزههمچنینوی.شدانتخابمهندسیملیآکادمیدروی۱۹۸۴سالدر•
۱۹۹۷ایزهج.گرفتتعلقویبهآمریکامکانیکمهندسینجامعهطرفازداوینچیلیوناردوجایزه.کردخودآن

بهبکمن۱۹۹۷ایزهجکلمبیادانشگاهازاگلستونمداللیورولدانشگاهطرفازکنیمکجایزهآمریکاماشینیست
یبراژاپنتکنولوژیافتخارنشانباالترین-ژاپن۱۹۹۷جایزه-اتوماسیونتحقیقاتدرابتکاروپیشگامیخاطر

.هستندویافتخاراتدیگرازرباتیکصنعتبرقراری



معرفی ربات ها
یها   تها  روباچه  اسهلواکی   مفهوم ربات بسیار قدیمی است اما واژه آن در قرن بیستم از کلمهه  

. برده، بنده و کار اجباری اختراع شدرباتنی  به معنی 

نعطهاف  ها مجبور نیستند دایم مراقب باشند و یا مانند انسان ها رفتار کننهد، امها بایهد ا   ربات 

دهندپذیر باشند به طوری که بتوانند کارهای مختلفی را انجام 

جورر  ووو  و جور گلبرگر ور       ساخته Hidden Mafiaاز اولین ربات ها، ربات های یکی 

انگلبرگههر اولههین شههرکت رباتیهه  را بهها نههام . مههیالدی بودنههد۱۹۶۰و ۱۹۵۰دهههه هههای ور 

«RoboBand »بنیان نهاد و خود وی نیز امروزه پدر علم رباتی  لقب گرفته است .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=RoboBand&action=edit&redlink=1


؟گیده ساخت ربات گز کجا می آید

داردنکته در بوجود آمدن و ایده اصلی ربات اهمیت دو 

.اینکه ی  مشکل یا سختی کار وجود دارد و باید حل گردد-۱

اینکه در طبیعت موجودی آن را حل کرده یا نه؟ -2

و در طبیعت ی  کرم کوچولو براحتی . تونل زدن زیر خاک ی  مشکل بیان میگردد: مثال

تواند زیر خاک حرکت نماید این دو باعث طراحی و ساخت ی  ربات می گردد که به صورت می 

…همین طور حرکت های سریع ماهی یا کوسه زیر آب و . اتوماتی  تونل کنده و پیش می رود



ربات ها گز چه ساخته می شرلد؟

:دارای سه قسمت اصلی هستندربات ها 
.که معموالً ی  کامپیوتر استمغز-۱
ده ها شامل موتور، پیستون، تسمه، چرخ ها، چرخ دنو بخش مکالیکی محرک -2
…و 
ور، تماسی  که می تواند از انواع بینایی، صوتی، تعیین دما، تشخیص نسنسرر-3

.یا حرکتی باشد
با این سه قسمت، ی  ربات می تواند با اثرپذیری و اثرگذاری در محیط 

.شودکاربردی تر 



ربات ها چه کارهایی گلجام می وهند؟

و ربات ها امروزه در کارخانه ها برای ساخت محصوالتی مانند اتومبیل؛ الکترونی بیشتر 

.می گیرندبرای اکتشافات زیرآب یا در سیارات دیگر مورد استفاده قرار همچنین 

ترکیب میتوانند بسیار ساده و یا با ساختاری پیچیده باشند ولی در همه حالتها رباترباتها 

علوم مکانی  و الکترونی  است



برخی از انواع ربات ها 

ربات های پرنده

ربات های خزنده

 ماهیربات های 

 جنگجوربات های 

ربات های فوتبالیست

ربات گلسان لما

ربات مین یاب

ربات مسیریاب

ربات خاله وگر

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1














فیلم معرفی روبات آسیمو ژاپن



باایینمانسانهایرباتتوانستهنیزایرانعزیزمانکشور

دواز3سورنا.بسازد٣سررلاو٢سررلاو١سررلاهاینام

باتردوهمانیافتهارتقاواستترپیشرفتهقبلیربات

.استقبلی

فتنرباالبهتوانمیرباتاینهایتواناییوهاقابلیتاز

تسرعشدنبیشترپا،یکرویتعاو حفظپره،گز

امنرا...وچهرهشناساییقگری،هایلمرلهبهلسگت

.شدرونمایی۱3٨٧سالدر۱سورنا.برد



3فیلم معرفی روبات ایرانی سورنا



:ربات ها مزگیای 

انجاممی خواهیمانسان هاماکهکارهاییمی تواندرباتی معموالً.استآشکارکامالًمزایا

برنظارتمانندخطرناککارهایمی توانندربات هااینبرعالوه.دهدانجام ارزان تررادهیم

.دهندانجامراآتش فشانی کاوشیاهسته ایانرژیتأسیسات

سایروپزشکیعلمدرپیشرفتروندودهندانجامانسان هاازدقیقترراکارهامی توانندربات ها

اختنسمانندکنندهخستهوتکراریاموردرویژهبهربات ها. بخشندسرعتراکاربردیعلوم

.هستندسودمند…ویدکیقطعاترویچسبریختنمدار،صفحه



روبات چیست؟

:موسسه بین المللی استاندارد روبات را بصورت زیر تعریف کرده است

روبات وسیله ای است که

،بصورت خودکار کنترل شود

،قابل برنامه ریزی مجدد باشد

چند منظوره بوده و

با داشتن چندین درجه آزادی قدرت جابجائی داشته باشد.

روبات میتواند متحرک و یا ثابت باشد.



:روباتها اهمیت 

یز امروزه روباتها در انجام بسیاری از کارها به کمک انسان آمده و در برخی کارها ن
:جایگزین آدمی گشته اند از جمله

....و! کار در کارخانه، اکتشافات فضائی،  جراحی، بصورت دست آموز خانگی

بطوووور کلوووی روباتهوووا در کارهوووائی اسوووتخاده میشووووند کوووه خطرنووواک بووووده
خانوه  مثل اغلو  کوار کار  )، مشکل و تکراری باشند (مثل نیروگاههای هسته ای) 
(.مثل داخل لوله ها)و محیط های کثیف ( ها

21



تعامل انسان و روبات

22



روباتیک عبارت است از ارتباط هوشمندانه بین ادراک و عمل

.  می نامندعلم مطالعه روباتها را روباتیک 
:مودتعریف جامعتر این علم را میتوان بصورت زیر نیز بازگو ن

23



:یروباتیکاجزا یک سیستم 

شاملمکانیکیساختار:
پنوماتیکیهایسیستموچرخهاوبدنه،بازواتصاالت

نظیرمیشوندتاروبحرکتباعثکهئیهامحرک:
موتورها

نظیرروباتهاپیرامونمحیطادراکبرایمختلفسنسورهای:
غیرهولیزردوربین،فاصله،سنسورهای

باوهخواندراسنسورهاسیگنالهایکهکامپیوتریکنترلریک
.دنمایایجادهامحرکبرایراالزمهفرامینبتوانداطالعاتپردازش

24



روباتیک و هوش مصنوعی

ایهتکنیکازعملیاستفادههایزمینهمهمترینازیکیروباتیک•
.استمصنوعیهوش

ناگزیرخوداعمالهوشمندانهانجامبرایهوشمندروباتیکواقعدر•
:بگیردخدمتبهراهاروشاینازبسیاریاست

•Learning,
•planning,
•reasoning,
•problem solving,
•knowledge representation,
•computer vision

25



روبات های انسان نما 

26



روباتهای انسان نماهایتوانائی

:قادرندASIMOمثلروباتهائی

کنندعملواقعیهایمحیطدر•
کنندجابجاوراحملاشیا•
.بسپارندخاطربهوشناختهراهاانسانچهره•

نماینداجرارااوفرامینوکردهمکالمهانسانبا•
رفتهباالهاپلهاز،بروندراهاستشدهساختهانسانبرایکهمحیطیدر•
...وبنشینندصندلیرویو

27
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روبات هوشمندیکاصلیاعمال

•Sense

•Act

•Plan

29



روشهای مختلف تعامل روبات با محیط

SENSE PLAN ACT

SENSE ACT

SENSE

PLAN

ACT

Hierarchical

Reactive

Hybrid

30



هوشمندروباتهایسنسورهای

•Visionپیرامونمحیطدریافتبرای
•Voice آدمیباصحبترایب
•Tactile مسیرراهسردراشیاوحودحسبرای
•Force مونتاژنظیرکاربردهائیدرنیروتشخیصبرای
•Laser موانعتشخیصوفاصلهگیریاندازهبرای
•....

31



نمونه ای از یک بازوی روباتیکی

32



روباتیک در خدمت بشر

33



کاربرد علم روباتیک در پزشکی

34



یادگیری ماشین

35



یادگیری ماشین و روبات
یادگیرینیستندقادرامامیکنندانگیزیشگختکارهای ASIMOمثلروباتهائیاگرچه•

.بکنند

نمایدیادگیریتجربهاثردرومحیطباتعاملدربتواندبایدروباتیک•

یادگیریروشهای انواع 

یشبکه های عصب
 تصمیمهای درخت
 تقویتییادگیری
 ژنتیکالگوریتم

36
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تقویتییادگیری

طریقازکههستیمروبروعاملیباتقویتییادگیریمسئلهیکدر•
برایرابهینهعملیتامیگیردیادوکردهتعاملمحیطباخطاوسعی
.نمایدانتخابهدفبهرسیدن

38



:تقویتییادگیری

آموزشبرایراهیکهاستتوجهمورداینروازتقویتییادگیری•
استتنبیهوپاداشدادنطریقازعملیکانجامبرایعاملها
مشخصعاملبرایراعملانجامنحوهباشدالزماینکهبدون

.نمائیم

:داردوجوداینکاربرایاصلیاستراتژیدو•
یکی. ژنتیکیهایالگوریتمازاستفاده1
dynamicوآماریروشهایازاستفادهدیگریو2. programming

.استنظرمددومروشRLدر•

39



تقویتییادگیری

.استممکنحالت Sازایمجموعهمحیط•

.دهدانجامراممکنعمل  Aازیکیمیتواندعامل  tلحظههردر•

میدهدانجامکهاعمالیازایمجموعهیاوعملمقابلدراستممکنعامل•
باشد)تنبیه(منخییاومثبتاستممکنپاداشاین .کنددریافترا rپاداش

s9s5s4s2

……

…s3

+50

-1-1

+3

r9r5r4r1

s1

a9a5a4a2 …a3a1
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یادگیری تقویتی

بهرامربوطهپاداشهایوحالتهاوکردهحرکتمحیطدرعامل
.سپاردمیخاطر

ماکزیممراپاداشتابعکهکندرفتارطوریمیکندسعیعامل
.نماید

s9s5s4s2

……

…s3

+50

-1-1

+3

r9r5r4r1

s1

a9a5a4a2 …a3a1
41



تقویتییادگیری

جمع tزمانگذشتباعاملکهاستپاداشیمجموعRtپاداش•
.استکرده

+50

-1-1

+3

r9r5r4r1

10...
0

13

2
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یادگیری حرکت در یک محیط ناشناخته: مثال

43
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جواب دهید؟

هستند؟انسان شبیه روبات های آینده آیا بنظر شما •

45



های خانگیروبات 

کیی.بودخواهدخانگیمصارفآیندهدرروباتکاربردهایمهمترینازیکی•
کاهشوجمعیتپیری21قرندرصنعتیکشورهایبرخیمشکالتاز

خواهندسنسال65باالیژاپنجمعیت%2020،25در)استکارنیروی
(داشت

Humanعنوانتحتفراوانیتحقیقاتتاشدهباعثامراین• friendly
Roboticsانیانسهایمحیطدرزندگیبهقادرکهروباتهائیساختنبرای

.برسندانجامبهباشند
46



روبات خانگی

.انجام شده است1999این پروژه در ژاپن در سال •
:انگیزه•
.نندبسیاری از آنها تنها زندگی میک. جامعه ژاپن سالخورده است•
:ش دهدروبات خانگی می تواند کیخیت زندگی سالمندان را افزای•

فراهم آوردن خدمات،  مصاحبت و رفع تنهائی•

47



روبات خانگی

:اهداف پروژه•
:پاسخ به سه سوال اساسی در روباتیک•

مکان یابی . روبات1

پیدا کردن هدف. 2

ساختن نقشه محیط و حرکت به سمت هدف. 1

HRPS Positioning System

Human Localization

Interactive Map Learning

48



:یابیمکان 

• Home Robot Positioning System

• استفاده همزمان از سنسورهای نوری و صوتی

Recei ver
pl ane

Tr ansmi t t er
pl ane

Room
Fl oor

Rec. 1 Rec. 2

Rec. 3

r 1 r 2 r 3

d3d1 d2

h1 h2 h3

49



یافتن هدف

اتاقپیدا کردن آدمی در محیط :  مهمترین هدف•

:استفاده از اطالعات •

رنگ صورت•

نوع حرکت•

شکل سر•

50



IR

Human Localization Overview

Image

Skin Color 
Information

Motion Analysis

Shape Analysis

Depth measurement 
Using Auto focus

Active Camera
Control By Fuzzy 

Controller

Autofocus Parameter
Model

Camera

Face Position in
Image

Face Detection

51



روباتمثالی از تشخیص چهره توسط 
بوسیله پردازش تصویر 

52



ساختن نقشه محیط
در  تکنولوژی موجود امکان شناسائی خودکار تمام اشیا موجود•

.نمی آوردمحیط را فراهم 
ت  با این وجود روبات میتواند از طریق تعامل با انسان اطالعا•

ه مختلفی را  از محیط جمع آوری کرده و از آنها در ساختن نقش
.محیط استفاده نماید

مسئله دارد که برای ایناینکار نیاز به توانائی مکالمه با انسان •
.DSPمیتوان از پردازش سیگنال های صوتی بهره برد 

53



طتعامل انسان و روبات برای ساختن نقشه محی

اشیا و  انسان سعی میکند تا با استخاده از مکالمه و اشارات دست محل•
.اسامی و سایر مشخصات آنها را به روبات تازه وارد معرفی نماید

عات در  روبات سعی میکند تا با پرسیدن سواالت مورد نیاز تمامی اطال•
مورد شئی معرفی شده را کس  و نقشه محیط را بسازد
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ست؟یروبوکاپ چ

RoboCup (Robot World Cup)

مجموعه ای از مسابقات و کنخرانس ها، محیطی پژوهشی و آموزشی•
:هدف اولیه•

بدهندشکستراانسانهاتیمبتوانند 2050سالدرکهایجاد تیمی از روبات های فوتبالیست•

:فعالیت های فعلی•
کنخرانس های تخصصی•
کنخرانس و مسابقات جهانی روبوکاپ•
برنامه های تحصیلی•
توسعه زیرساخت ها•
مجموعه مسابقات روبوکاپ•
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تیزر مسابقات روبوکاپ جهانی
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گ های مختلف روبوکاپیبا لییآشنا

واقعییرباتهایگ هایل•
اندازه کوچکیلیگ ربات ها•
اندازه متوسطیلیگ ربات ها•
یلیگ ربات های سون•
لیگ ربات های انسان نما•
امدادیلیگ ربات ها•
گ نوجوانانیل•

یه سازیشبیلیگ ها•
فوتبالسازیشبیه•
امدادسازیشبیه•
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یسونیهاربات سگ لیگ 
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روبات امدادگر
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مسابقات لیگ جهانی روبوکاپ



2019مسابقات آسیایی روباتیک در مسکو 
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Artificial Intelligenceيهوش مصنوع

فهرست

چيست؟يهوش مصنوع

يهوش مصنوعيمبان

يتاريخچه هوش مصنوع
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مقدمه

هسيستمهاييک
رمانندانسانفک
ميکنند

هبهسيستمهاييک
رطورمنطقيفک
ميکنند

هسيستمهاييک
مانندانسانعمل

ميکنند

هبهسيستمهاييک
طورمنطقيعمل

ميکنند

ريتمرکز بر روي پردازش هاي رفتا

پردازش هاي فکري و استداللي

ايده آل  
هوشمندي

ارائه 
انساني
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مقدمه
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مقدمه

.1
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(مانند انسان عمل کردن)مقدمه 

گتست تورين

A

B
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مقدمه
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مقدمه
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مقدمه

AI
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مقدمه
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مقدمه

:«تفکر درست»رمز 

:مثال
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مقدمه
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مقدمه

•

•
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مقدمه
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مقدمه
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مقدمه

AI

•

•



•

•
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مقدمه
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مقدمه
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مقدمه
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(يتاريخچه هوش مصنوع)مقدمه  
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(يتاريخچه هوش مصنوع)مقدمه 
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(يتاريخچه هوش مصنوع)مقدمه 
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مقدمه

•AI

•

•

•

•
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مقدمه

HITECH

PEGASUS

MARVEL

.
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يهوش مصنوع
فصل دوم

هوشمنديعاملها



88

Artificial Intelligenceيهوش مصنوع

فهرست

عامل
خواص محيطهاي وظيفه
برنامه هاي عامل
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sensor

effector

عاملهاي هوشمند
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عوامل انساني

حس کردن. ديگر ارگان ها،چشم، گوش:1

اثرگذاري. راندام هاي ديگ،بيني، پا، دست:2

عوامل روباتيک

حس کردن. يابنده هاي مادون قرمز، دوربين:1

اثرگذاري. موتور:2

عاملهاي هوشمند
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environment ?

agent

sensors

effectors

percepts

actions

عاملهاي هوشمند
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عاملهاي هوشمند

?
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عامل ها چگونه بايد عمل کنند؟

.چيزياستکهکاردرستانجامميدهد:عامل منطقي

.آناستکهباعثموفقترينعاملگردد:عمل درست

.ندچگونگيموفقيتيکعاملراتعيينميک:کارايي

عاملهاي هوشمند



94

:آن چه در هر زماني منطقي است به چهار چيز وابسته است

معيارکاراييکهدرجهموفقيتراتعيينميکند.

نبالههکاملادراکيرادچمااينتاريخ.هرچيزيکهتاکنونعامل،ادراکنمودهاست

.ادراکيميناميم

آنچهکهعاملدربارهمحيطخودميداند.

اعماليکهعاملميتواندصورتدهد.

عاملهاي هوشمند
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عاملهاي هوشمند





عاملتابع: دنباله ادراکفعاليت

f : P* A
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عاملهاي هوشمند





•













97

عاملهاي هوشمند
Omni science))

(Rational agent)

•
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عاملهاي هوشمند
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عاملهاي هوشمند
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عاملهاي هوشمند
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ندي  توان به صورت ذيل جمع بها را ميها و برنامهها، معماريارتباط بين عامل

:  نمود

عاملهاي هوشمند

عامل= معماري+  برنامه
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دراينجامسئلهتمايزبينمحيطواقعيومصنوعيمطرحميشود؛اما

:مسأله اصلي، پيچيدگي مابين

،ارتباط رفتار عامل

، ودنباله ادراکي توليد شده بوسيله محيط

.است، اهدافي که عامل قصد حصول آن را دارد

.است(turing)مشهورترينمحيطمصنوعي،محيطتستتورينگ

عاملهاي هوشمند
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دريافت ادراک محيطي

توليد اعمال الزم

:دو نکته در مورد شالوده برنامه قابل ذکر هستند

برنامه عامل تنها يک درک از شرايط محيطي واحد را به عنوان ورودي  . 1

.کنددريافت مي

هدف يا معيار کارايي بخشي از برنامه شالوده نخواهد بود. 2.

عاملهاي هوشمند



104

ظه جدول مراجعه بايد بر پايه حفظ کامل دنباله ادراکي در حاف

.دسازي داخل جدول استفاده کنيندکساعمل نموده و از آن براي 

جدول عامل نوع راننده تاکسي

نوع عاملادراکاتعملياتاهدافمحيط
جاده،پيادهرو،

ريترافيک،مشت
ايمني،سرعت،

قانونمندي،راحتي،
افزايشسودمندي

راهنماييکردن،
شتابدهنده،ترمز،
صحبتبامسافر

دوربينها،سرعتسنج،
GPS،Sonar

ميکروفون

رانندهتاکسي

عاملهاي هوشمند
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عاملهاي هوشمند
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عاملهاي هوشمند

عامل= معماري+  برنامه
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عاملهاي هوشمند

اين عاملها فعاليت را بر اساس
تن  و بدون در نظر گرف
سابقه ادراک، انتخاب ميکند

 به خاطر
ن برنامه عامل در مقايسه با جدول آ

است

  انتخاب فعاليت بر اساس
يکسري 

انجام ميشود
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عاملهاي هوشمند

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

return an action

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

   تصميم گيرري آن برر اسراس
ن آ

مکان صورت ميگيرد

 ا در برنامه عامل در مقايسه بر
جدول آن، تعداد حالتهاي ممکن 

مي يابد 4به 4از  

انتخرراب فعاليررت بررر اسرراس
:

If dirty then suck
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عاملهاي هوشمند

   استفاده از دانر
نام داردکه 

 ه را کر عامل
دميکنفعال ميبيند 

 را عامل بايد
ذخيره کند که بره  

بستگي دارد

د عامل ميتوان, در هر وضعيت
از جهرران را 

کسب کند
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عاملهاي هوشمند

  اين عامل عالوه بر توصري  حالرت
فعلي، براي انتخاب 
نيز ميباشدنيازمند اطالعات 

له ، دنبا
بره  اي از فعاليتها را براي رسيدن عامل

هدف، پيدا ميکند

 اين نوع تصميم گيري همواره
را در نظر دارد و با قوانين شرط عمرل 

تفاوت دارد

اين نوع عامل کارايي چنداني ندارد ،
بيشتري دارداما 

A
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عاملهاي هوشمند

 اين عامل براي ،
دارد، کره راه حرل بهترر    

.استبراي عامل 

 اي ، حالت يا دنبالره
اشت نگاز حالتها را به يک عدد 

را توصري  ميکند که 
.مِيکند

 باشند، وقتي
از آنها برآورده ميشوند

 برره طررور اگررر
ل قطعي قابرل حصرول نباشرند، احتمرا    

شودمقايسه ميموفقيت با 

A
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عاملهاي هوشمند

ِِِِمسررلول ايجرراد عنصررر
بهبودها

 مسررلول انتخرراب  عنصررر
فعاليتهاي خارجي

رنرده  مشخص ميکند که يادگي
گونه با توجه به استانداردهاي کارايي چ

عمل ميکند

  مسررلول پيشررنهاد
ربيرات  فعاليتهايي است که منجر بره تج 

آموزنده جديدي ميشود



از صبر و شکیبایی شما متشکرم
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www.vandjalili.ir
info@vandjalili.ir


