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ABSTRACT
Introduction: The decision- making process in the human brain is controlled by two
mechanisms: Pavlovian and instrumental learning systems. The Pavlovian system learns
the stimulus- outcome association independent of action; a process that manifests itself in
the tendency to approach reward- associated stimuli. The instrumental controller, on the
other hand, learns the action- outcome association. Instrumental learning is not limited to
the current action’s outcome and may evaluate a sequence of future actions in the form of
forward planning. Nonetheless, forward planning may not be the only planning process
used by instrumental learning. Humans may also use backward planning to evaluate actions
sequences. However, backward planning has received less attention so far. Previous research
has shown that despite the independence of Pavlovian and instrumental learning, they interact
with each other such that the Pavlovian approach tendency biases forward planning, causing it
to make decisions that may not be optimal actions from the instrumental learning perspective.
Nevertheless, the effect of Pavlovian learning on backward planning has not yet been studied.
Materials and Methods: This paper designs a navigation experiment that allows investigating
forward, backward, and bidirectional planning. Moreover, we embed Pavlovian approach cues
into the maps to investigate how they bias the three forms of planning. Results: Statistical
analysis of the collected data indicates the existence of backward planning and shows that
the Pavlovian approach cues bias the planning. This bias is stronger in forward planning
compared to backward planning and is even stronger in bidirectional planning. In the context of
reinforcement learning, we developed a bidirectional planning algorithm under the Pavlovian
approach tendency. Conclusion: The simulation results are consistent with the experimental
results and indicate that the effect of Pavlovian bias can be modeled as pruning of decision trees.s
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مقدمــه :فرآینــد تصمیمگیــری در مغــز انســان توســط دو ســازوکار یادگیــری پاولفــی و ابــزاری کنتــرل
میشــود .یادگیــری پاولفــی بــا آموختــن پیونــد محــرک -نتیجــه بــه یادگیــری منجــر میشــود بــدون
آنکــه بــه عمــل انتخابــی وابســته باشــد .همچنیــن ایــن یادگیــری بـ ه صــورت تمایــل بــه نزدیــک شــدن
بــه محرکهــای نویــد دهنــدۀ پــاداش ظاهــر میشــود .امــا کنترلــر ابــزاری بــهدنبــال یادگیــری پیونــد
عمــل -نتیجــه اســت .البتــه یادگیــری ابــزاری تنهــا بــه نتیجــۀ عمــل کنونــی بســنده نکــرده ،و ممکــن
اســت بــهصــورت یــک برنامهریــزی رو بــ ه جلــو دنبالــهای از عملهــا را ارزیابــی کنــد .از طرفــی،
برنامهریــزی رو بــهجلــو ممکــن اســت تنهــا فرآینــد برنامهریــزیای نباشــد کــه یادگیــری ابــزاری از آن
اســتفاده میکنــد .ممکــن اســت انســانها از برنامهریــزی روبهعقــب نیــز بــهمنظــور ارزیابــی توالــی
عملهــا بهــره برنــد .بــا ایــن وجــود برنامهریــزی روبهعقــب کمتــر تاکنــون مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .پژوهشهــای پیشــین نشــان دادنــد بــا وجــود مســتقل بــودن یادگیــری پاولفــی و ابــزاری ،آنهــا
بــا یکدیگــر تعامــلمیکننــد .در حقیقــت یادگیــری پاولفــی نزدیــک شــوندگی روی برنامهریــزی رو
بــهجلــو تأثیــر گذاشــته و منجــر بــه اتخــاذ تصمیماتــی میشــود کــه ممکــن اســت از نظــر کنترلــر
ابــزاری بهین ـ ه نباشــند .امــا تأثیــر یادگیــری پاولفــی روی برنامهریــزی روبهعقــب هنــوز مطالعــه نشــده
اســت .مــواد و روشهــا :در ایــن مقالــه ،مــا یــک آزمایــش مســیریابی طراحــی کردیــم کــه امــکان
برنامهریزیهــای رو بــهجلــو ،رو بــهعقــب ،و دوجهتــه در آن فراهــم اســت ،و ایماهــای پاولفــی نزدیــک
شــوندگی را نیــز در نقش ـهها تعبیــه نمودیــم .یافتههــا :تحلیــل آمــاری دادههــای جم ـعآوری شــده
نــه تنهــا از وجــود برنامهریــزی رو بــهعقــب حکایــت میکننــد ،بلکــه نشــانمیدهنــد کــه ایمــای
پاولفــی نزدیــکشــوندگی بــر روی ســه برنامهریــزی تاثیــر میگــذارد ،هــر چنــد کــه ایــن تأثیــر در
برنامهریــزی دوجهتــه بیشتــر از روبهجلــو ،و در روبهجلــو بیشتــر از روبهعقــب اســت .همچنیــن
در بســتر یادگیــری تقویتــی ،الگوریتــم برنامهریــزی دوجهتــه را تحــت بایــاس پاولفــی توســعه دادیــم.
نتیجهگیــری :نتایــج شبیهســازی بــا نتایــج برآمــده از آزمایــش ســازگار بــوده و بیــان میکننــد کــه
تأثیــر بایــاس پاولفــی را میتــوان بــهنوعــی در قالــب هــرس درختــان تصمیــم مدلســازی نمــود.
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مقدمه
زندگــی روزمــرۀ انســان در شــرایط متفــاوت بــا ارزیابــی
تصمیمــات مختلــف از ســاده تــا پیچیــده درهــم آمیختــه
اســت ،کــه هــر کــدام ممکــن اســت منجــر بــه نتایــج فــوری
یــا تأخیــری ،مثبــت یــا منفــی شــوند .آزمایــش مســیریابی
را تصــور کنیــد کــه میخواهیــم در آن از نقطــۀ شــروع بــه
طــرف نقطــۀ هــدف عزیمــت کنیــم .مســیرهای متنوعــی
ممکــن اســت در پیــش روی داشــته باشــیم .دســتیابی کارآمــد
بــه نقطــۀ هــدف ،نیازمنــد ارزیابــی شــاخههای تصمیمگیــری
مختلفــی اســت کــه از نقطــۀ شــروع بــه ســمت هــدف بــه
منظــور یافتــن بهتریــن مســیر گســترش مییابنــد .فرآینــد
ارزیابــی توالــی تصمیماتــی کــه دســتیابی بــه هــدف را
1
میســر میکننــد ،بهعنــوان برنامهریــزی رو بــه جلــو
شــناخته میشــود ( .)1امــا شــاید برنامهریــزی رو بــه جلــو
تنهــا راهبــرد تصمیمگیــری انســانها نباشــد .در حقیقــت
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه انســانها بهمنظــور ارزیابــی
ت تصمیــم را از ســمت
کارآمدتــر گزینههــای موجــود ،درخــ 
نقطــۀ هــدف نیــز بــه ســمت نقطــۀ شــروع گســترش دهنــد.
چنــان رونــد برنامهریــزی کــه بــه صــورت وارونــه از نقطــۀ
هــدف بــه ســمت نقطــۀ شــروع جــاری میشــود در ادبیــات
هــوش مصنوعــی بهعنــوان برنامهریــزی روبهعقــب 2شــناخته
میشــود ( .)2بــا وجــود اینکــه پژوهشهــای هــوش مصنوعــی
از کارآمــدی برنامهریــزی روبـ ه عقــب حکایــت میکننــد ،امــا
گســترش درختــان تصمیــم تــا حداکثــر عمــق ممکــن و در دو
جهــت رو بــ ه جلــو و رو بــهعقــب از نظــر رایانشــی و زمــان
در دســترس ،شــاید میســر نباشــد ( .)3-4حتــی اگــر میســر
باشــد ،چنیــن ارزیابــی دقیقــی نیازمنــد رایانــش 3ســنگینی
اســت کــه فرآینــد تصمیمگیــری را بســیار کنــد مینمایــد.
بنابرایــن بــه ســطحی از کنتــرل در گســترش درختــان تصمیم،
یــا هــرس کــردن آنهــا نیازمنــد هســتیم ( .)5درخــت تصمیــم
بــه توالــی مجموعـهای از تصمیمــات احتمالــی اشــاره دارد کــه
در مواجهــه بــا پدیــدهای میتوانیــم اتخــاذ کنیــم .هــر یــک از
تصمیمــات ،شــاخۀ درختــی را میســازد کــه بــه نوبــۀ خــود
بــه تصمیمــات دیگــر و شــاخههای دیگــری میتوانــد منجــر
شــود .در پدیدههــای پیچیــده ممکــن اســت شــاهد رشــد
درخــت تصمیــم بــه صــورت فزاینــدهای باشــیم .در نتیجــه
بــه ارزیابــی شــاخههای مختلــف درخــت تصمیــم نیازمندیــم.
ارزیابــی درختــان تصمیــم بــه منظــور یافتــن بهتریــن توالــی
تصمیمهــا توســط یادگیــری ابــزاری 4در مغــز انســان
کنتــرل میشــود ( .)6سیســتم ابــزاری بــا ارزیابــی ارتبــاط
مســتقیم بیــن عمــل انتخابــی و نتیجــۀ آن بــه یادگیــری
منجــر میشــود .امــا عمــل انتخابــی تنهــا تحــت کنتــرل
سیســتم ابــزاری نبــوده ،بلکــه توســط یادگیــری پاولفــی 5نیــز
متأثــر میشــود ( .)7یادگیــری پاولفــی ،پاســخهای غریــزی
هســتند کــه بهوســیلۀ ایماهــای محیــط 6هدایــت میشــوند.

بهگونــهای کــه انســانها بــه انتخــاب پاســخهایی کــه نویــ د
دهنــدۀ پــاداش هســتند تمایــل بیشــتری نشــان میدهنــد در
مقایســه بــا پاســخهای خنثــی ،و پاســخهایی کــه نشــان از
دریافــت تنبیهــی دارنــد ( .)8بــا وجــود مســتقل بــودن ایــن
دو سیســتم ،مطالعــات فراوانــی از تعامــات آنهــا حکایــت
دارنــد ( .)9-12بــه گونــهای کــه تمایــات پاولفــی روی
انتخابهایــی کــه از نظــر ابــزاری مناســب ارزیابــی میشــوند
تأثیــر گذاشــته بــه طــوری کــه تصمیمگیرنــده بــه انتخــاب
عملهایــی گرایــش پیــدا میکنــد کــه در پیونــد بــا ایماهــای
پاولفــی قــرار دارنــد حتــی اگــر آن عملهــا بهینهتریــن
عملهــای شناســایی شــده توســط سیســتم ابــزاری نباشــند
( .)13ایــن نــوع تأثیــرات یادگیــری پاولفــی روی انتخــاب
عمــل ابــزاری بهعنــوان بایــاس پاولفــی 7شــناخته میشــود
کــه در دو گونــه تمایــل بــه نزدیکشــدن 8بــه ســمت
ایماهــای نویــد دهنــدۀ پــاداش ،و دوری جســتن 9از انتخــاب
عملهایــی کــه پیشبینــی کننــدۀ تنبیــه هســتند ،ظاهــر
میشــوند ( .)14-16درحالیکــه نتایــج برآمــده از بایــاس
پاولفــی ممکــن اســت یادگیــری ابــزاری را کنتــرل کننــد،
پاســخهای پاولفــی بــدون توجــه بــه اینکــه چــه عملــی
انتخــاب شــده اســت ،اتفــاق میافتنــد .در نتیجــه فرآینــد
تصمیمگیــری ممکــن اســت از اتخــاذ تصمیــم بهینــه زاویــه
بگیــرد ( .)17امــا یادگیــری ابــزاری عملهایــی را پیشــنهاد
میدهــد کــه مجمــوع پــاداش مــورد انتظــار بلنــد -مــدت را
بهینــه میکننــد و بدیــن جهــت بــه پیامــد عمــل وابســته
اســت ( .)18پژوهشهــای پیشــین نشــان دادهانــد کــه بایــاس
نزدیکشــوندگی پاولفــی 10روی برنامهریــزی رو بــه جلــو
ب عملهایــی میشــود
تأثیــر میگــذارد و منجــر بــه انتخــا 
کــه لزوم ـاً از نظــر ابــزاری بهینــه نیســتند ( .)19امــا اینکــه
آیــا برنامهریــزی رو ب ـ ه عقــب نیــز توســط ایــن بایــاس متأثــر
میشــود هنــوز بــه خوبــی مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت.
در نتیجــه در ایــن مقالــه مــا نخســت بررســی خواهیــم کــرد
کــه آیــا انســانها از برنامهریــزی رو بــهعقــب اســتفاده
میکننــد یــا خیــر .دوم ،آیــا تمایــل بــه نزدیکشــدن پاولفــی،
برنامهریــزی رو بــه عقــب را بایــاس مینمایــد یــا خیــر.
بدیــن منظــور ،مــا یــک آزمایــش مســیریابی طراحــی نمــوده و
ایمــای نزدیــکشــوندگی پاولفــی را در آن جاســازی کردیــم تا
بــه ایــن پرس ـشهای پژوهشــی پاســخ دهیــم :آیــا انســانها
از راهبــرد برنامهریــزی رو بــهجلــو اســتفاده میکننــد؟ و
اگــر ایــن چنیــن اســت آیــا ایــن راهبــرد توســط تمایــل بــه
نزدیــک شــدن پاولفــی بایــاس میشــود؟ دوم ،آیــا انســانها
از راهبــرد برنامهریــزی رو بــ ه عقــب بهــره میبرنــد؟ و اگــر
چنیــن باشــد آیــا ایــن راهبــرد نیــز توســط تمایــل بــه نزدیــک
شــدن پاولفــی بایــاس میشــود؟ ســوم ،آیــا انســانها از دو
برنامهریــزی رو بــهجلــو و رو بــهعقــب بــه صــورت ترکیبــی
اســتفاده میکننــد ،و آیــا ایــن راهبــرد توســط تمایــل بــه
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نزدیــک شــدن پاولفــی بایــاس میشــود؟ مــا ایــن نــوع
برنامهریــزی ترکیبــی را برنامهریــزی دوجهتــه 11مینامیــم.
در نهایــت بدنبــال پاس ـخگویی بــه ایــن پرســش هســتیم کــه
تأثیــر بایــاس پاولفــی از نــوع تمایــل بــه نزدیــک شــدن روی
ی بیشــتر اســت؟
کــدام یــک از ایــن ســه نــوع برنامهریــز 
مواد و روشها

54
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جمــعآوری داده :تصویــر -1ج ســاختار بــازیای (آزمایشــی)
کــه در بســتر آن بــه جمــعآوری داده پرداختیــم را نشــان
میدهــد 30 .شــرکت کننــده بــه صــورت آنالیــن در بــازی
شــرکت کردنــد و بــه کمــک کلیدهــای جهــت نمــای روی
صفح ـ ه کلیــد انتخابهــای خــود را ثبــت نمودنــد .چگونگــی
انجــام بــازی و جزییــات مربــوط بــه آن در ابتــدا در اختیارشــان
قــرار داده شــد .همچنیــن بــازی شــامل یــک فــاز یادگیــری
بــوده کــه افــراد بــا نحــوۀ انجــام بــازی و ثبــت انتخابهــا
بیشــتر آشــنا گردنــد .در فــاز تســت هــر بازی شــامل  16نقشــۀ
رو ب ـه جلــو 16 ،نقشــۀ رو ب ـ ه عقــب ،و  16نقش ـ ۀ دوجهتــه ،و
تصویــر آینـهای آنهــا بــه منظــور پارســنگ 13کــردن ،تشــکیل
شــده اســت ( .)96=2*3*16همچنیــن  12نقشــ ه از نــوع
خنثــای متقــارن و  12نقشــۀ خنثــای نامتقــارن نیــز وجــود
دارد .بنابرایــن فــاز تســت در مجمــوع شــامل  120نقشــۀ
متفــاوت میباشــد .ایــن آزمایــش تحــت نظــارت کمیتــۀ
اخــاق پژوهشــی دانشــگاه تربیــت مــدرس انجــام شــده اســت.
یافتهها
Bidirectional Planning
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Goal- Directed
Counterbalancing
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بهمنظــور بررســی دقیــق رفتــار افــراد مــا نیازمنــد طراحــی
نقشــههایی نیــز هســتیم کــه در آنهــا هیچگونــه ایمــای
ی وجــود نــدارد .بدیــن منظــور دو دســته از ایــن
پاولفــ 
نقشــههای خنثــی را طراحــی نمودیــم :نقشــههایی کــه
دو مســیر چــپ و راســت در آنهــا کامــ ً
ا متقــارن هســتند؛
و نقشــههایی کــه در آنهــا یکــی از دو مســیر بــه طــور
آشــکاری از دیگــری کوچکتــر اســت .تصویــر -1ت و
-1ث بــه ترتیــب نمونــهای از نقشــههای خنثــی متقــارن
و نامتقــاران را نشــان میدهنــد .انتظــار داریــم کــه در
دســتۀ اول احتمــال انتخــاب هــر یــک از دو مســیر چــپ
و راســت توســط افــراد تقریبــا  0/5باشــد ،و در دســتۀ دوم
احتمــال انتخــاب مســیر کوتاهتــر نزدیــک بــه یــک باشــد.
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طراحــی آزمایــش :آزمایــش طراحــی شــده شــامل
نقشــههایی مشــابه بــا نقشــههای مســابقات کامپیوتــری
ســادۀ اتومبیلرانــی هســتند .تصویــر 1-نمونههایــی از ایــن
نقشــهها را نشــان میدهــد .در همــۀ نقشــهها نقطــۀ هــدف
در شــمال ،و نقطــۀ شــروع در جنــوب قــرار دارد .نقشــهها
بــه گونــهای طراحــی شــدهاند کــه ایمــای نزدیکشــوندگی
پاولفــی در آنهــا تعبیــه شــدهاســت .بــه منظــور بررســی
وجــود بایــاس پاولفــی روی برنامهریــزی روبهجلــو ،ایمــای
نزدیــکشــوندگی پاولفــی را در نزدیکــی نقطــۀ شــروع ،و بــرای
بررســی ایــن بایــاس روی برنامهریــزی رو بــهعقــب ،ایمــای
نزدیکشــوندگی را در نزدیکــی نقطــۀ هــدف تعبیــه کردیــم.
تصویــر -1آ و -1ب نقشــههایی را نشــان میدهنــد کــه در
آنهــا ایمــای نزدیکشــوندگی بــه ترتیــب در نزدیکــی نقطــۀ
شــروع و هــدف قــرار دارد .هــدف بــازی ایــن اســت کــه فــرد
ســریعترین مســیر بــرای دســتیابی بــه نقطــۀ هــدف را بیابــد.
همانطــور کــه از تصویــر -1آ پیداســت ،هنگامــی کــه فــرد
در نقطــۀ شــروع قــرارداد ،دو عمــل میتوانــد انتخــاب کنــد:
عمــل بــاال و عمــل پاییــن .در هــر نقشــه طــول دو مســیر
چــپ و راســت دقیقـاً یکســان اســت .ایــن بــدان معناســت کــه
از نظــر یادگیــری ابــزاری هدفگــرا ،12هیــچ تفاوتــی بیــن دو
مســیر وجــود نــدارد .چــرا کــه مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای
رســیدن بــه نقطــۀ هــدف کامــ ً
ا یکســان اســت .یادگیــری
هدفگــرا از آموختــن ارتبــاط بیــن عمــل و نتیجــه ،عملهــای
موجــود را ارزیابــی میکنــد در نتیجــه انتخــاب عمــل بــاال و
پاییــن از نظــر ایــن یادگیــری یکســان اســت چــرا کــه طــول
دو مســیر و در نتیجــه مــدت زمــان الزم بــرای رســیدن بــه
هــدف از دو مســیر برابــر اســت .امــا از نظــر یادگیــری پاولفــی
ممکــن اســت ایــن گونــه نباشــد .هنگامــی کــه فــرد عمــل
بــاال را انتخــاب میکنــد در مســیری قــرار میگیــرد کــه او
را بــه نقطــۀ هــدف از لحــاظ جغرافیایــی نزدیکتــر میکنــد،
در حالیکــه گام نهــادن در مســیر پاییــن او را از نقطــهی
هــدف دور میکنــد .در نتیجــه مســیر باالرونــده بــه نوعــی
نویــد دهنــدۀ پــاداش اســت چــرا کــه یادگیــری پاولفــی تمایــل
ذاتــی فــرد را در انتخــاب عملــی کــه وی را بــه ســمت پــاداش
ســوق میدهــد تقویــت میکنــد .توضیــح مشــابهی بــرای
برنامهریــزی رو بــهعقــب وجــود دارد بــا ایــن تفــاوت کــه
ایمــای نزدیکشــوندگی پاولفــی در نزدیکــی نقطــۀ هــدف
تعبیــه شــده اســت .تصویــر -1ب چنیــن نقشــهای را نشــان

میدهــد .در برنامهریــزی رو بــه عقــب ،فــرد خــود را در
نقطــۀ هــدف تصــور میکنــد و مســیرهایی کــه وی را بــه
ســمت ایــن نقطــه میآورنــد ،ارزیابــی میکنــد از ایــن منظــر
کــه کــدام یــک از دو مســیر او را ســریعتر از نقطــۀ شــروع
بــه نقطــۀ هــدف میرســاند .در اینجــا مشــابه بــا حالــت
برنامهریــزی روبهجلــو ،طــول دو مســیر چــپ و راســت کام ـ ً
ا
یکســان اســت در نتیجــه از نقطــ ه نظــر کنترلــر هدفگــرا
تفاوتــی بیــن دو مســیر وجــود نــدارد .در ایــن آزمایــش ،مــا
همچنیــن نقشـههایی را طراحــی کردیــم کــه شــامل ایماهــای
نزدیکشــوندگی پاولفــی تعبیــه شــده ،هــم در نزدیکــی
نقطــۀ شــروع و هــم در نزدیکــی نقطــۀ هــدف ،هســتند .ایــن
نقشــهها بــه منظــور بررســی تأثیــر بایــاس نزدیکشــوندگی
پاولفــی بــر روی برنامهریــزی دوجهتــه طراحــی گردیدهانــد.
تصویــر -1پ نمونــهای از ایــن نقشــهها را نشــان میدهــد.
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تصویــر  -1ســطر اول نمون ـهای از نقش ـههایی را نشــان میدهــد کــه در پنــج کالس مختلــف رو بــهجلــو ،رو ب ـ ه عقــب ،دوجهتــه ،متقــارن و نامتقــارن مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .ســه کالس اول شــامل ایمــای پاولفــی بــوده ،و دو کالس آخــر فاقــد ایمــای پاولفــی هســتند .بــه جــز در نقشـههای نامتقــارن کــه یکــی
از دو مســیر چــپ و راســت بــه طــور آشــکاری از دیگــری کوتاهتــر اســت ،در ســایر کالسهــا هــر دو مســیر دقیقـاً طــول یکســانی دارنــد .نقطــۀ شــروع (دایــرۀ آبــی)
همــواره در جنــوب و نقطــۀ هــدف (ســتارۀ طالیــی) همــواره در شــمال قــرار دارد .در اینجــا صرف ـاً بهمنظــور بهتــر دیــده شــدن دو مســیر راســت و چــپ دارای
رنگهــای متفاوتــی هســتند امــا در آزمایــش هــر دو بــه یــک رنــگ هســتند .همچنیــن پیکانهــای زرد رنــگ نیــز صرفـاً بــه منظــور نشــان دادن ایمــای پاولفــی بــه
نقشـهها اضافــه شــدهاند امــا در آزمایــش هیچگونــه پیکانــی وجــود نــدارد .ســطر دوم ســاختار آزمایــش را نشــان میدهــد کــه شــامل چهــار تصویــر میباشــد کــه
بــه ترتیــب و بــا مــدت زمــان مشــخصی نشــان داده میشــوند .در نهایــت شــرکتکنندگان بایــد مســیری را انتخــاب کننــد کــه از نظــر آنهــا مســیر کوتاهتــری اســت.
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در ایــن بخــش بــه کمــک تحلیــل آمــاری  T-testبــه بررســی
انتخابهــای افــراد شــرکت کننــده در آزمایــش میپردازیــم.
تصویــر -2آ و -2ب میانگیــن احتمــال انتخابهــای هــر یــک
از دو مســیر موجــود در نقشــههای متقــارن و نامتقــارن را
نشــان میدهــد .همانطــور کــه انتظــار میرفــت در
نقشــههای نامتقــارن (تصویــر -2ب) ،احتمــال انتخــاب
مســیر کوتاهتــر بــه طــور آشــکاری ( )P>0/001بیشــتر از
مســیر بلندتــر میباشــد کــه نشــان میدهــد کــه افــراد
تمایــل زیــادی بــه انتخــاب مســیر کوتاهتــر دارنــد .از آنجــا
کــه ایــن نقشــهها فاقــد ایمــای پاولفــی هســتند ،میتــوان

نتیجــه گرفــت کــه تصمیمــات افــراد توســط یادگیــری ابــزاری
هدایــت میشــود .یادگیــری ابــزاری از نــوع هدفگــرا
موجــب میشــود کــه افــراد مســیری را انتخــاب کننــد کــه
در زمــان کوتاهتــری بــه مقصــد رســیده و منجــر بــه برنــده
شــدن در بــازی میشــود .تصویــر -2آ میانگیــن احتمــال
انتخابهــای مســیر چــپ و راســت در نقشــههای خنثــای
متقــارن را نشــان میدهــد .همانطــور کــه از تصویــر
پیداســت احتمــال انتخــاب هــر یــک از دو مســیر نزدیــک بــه
 0/5اســت ( )P>0/17کــه مشــابه بــا نقشــههای نامتقــارن
بــر هدایــت تصمیمــات توســط یادگیــری ابــزاری داللــت دارد.
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تصویــر  -2نتایــج دادههــای جمـعآوری شــده از آزمایــش .تصویــر آ نشــان میدهــد کــه در زمانیکــه ایمــای پاولفـی وجــود نــدارد (و دو مســیر متقــارن هســتند) ،افــراد اولویــت خاصــی در انتخــاب مســیرها
ندارنــد بلکــه بــه صــورت شانســی یکــی از دو مســیر را انتخــاب میکننــد .امــا تصویــر ب نشــان میدهــد چنانچــه یکــی از مســیرها بــه طــور مشــخصی از دیگــری کوتاهتــر باشــد ،افــراد تمایــل دارنــد در
اکثــر مــوارد مســیر کوتــاه را انتخــاب کننــد .تصویــر پ بیــان میکنــد کــه افــراد نــه تنهــا از برنامهریــزی روبهجلــو ،بلکــه از برنامهریــزی رو بــهعقــب و در نتیجــه دوجهتــه نیــز اســتفاده میکننــد چــرا
کــه هــر ســه کالس توســط ایمــای نزدیکشــوندگی پاولفــی بایــاس شــدهاند .بــه ایــن دلیــل کــه احتمــال انتخــاب مســیر ســبز (یعنــی مســیری کــه شــامل ایمــای نزدیکشــوندگی پاولفــی اســت) ،در هــر
ســه کالس بیشتــر از  0/5میباشــد .همچنیــن قــدرت بایــاس کنندگــی ایمــای نزدیکشــوندگی پاولفــی در کالس روبهجلــو قویتــر از رو بــهعقــب ،و در کالس دوجهتــه قویتــر از روبهجلــو میباشــد.
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حــال بــه بررســی انتخــاب افــراد در نقشـههای شــامل ایمــای
پاولفــی میپردازیــم .تصویــر -2پ میانگیــن احتمــال انتخــاب
مســیر ســبز (مســیری کــه شــامل ایمای پاولفی اســت) توســط
 30شــرکت کننــده را در  3کالس مختلــف (رو بــهجلــو ،رو بــه
عقــب ،و دوجهتــه) نشــان میدهــد .یافتــۀ نخســت ایــن اســت
کــه احتمــال انتخــاب مســیر ســبز در هــر ســه کالس بیشــتر از
 0/5اســت ( .)P>0/001ایــن امــر نشــان میدهــد افــراد تحــت
تأثیــر ایماهــای پیشبینــی کننــدۀ پــاداش پاولفــی هســتند.
چــرا کــه تصمیماتشــان بــه ســمت انتخــاب مســیری کــه
شــامل ایمــای نزدیکشــوندگی پاولفــی اســت بایــاس شــده
اســت درحالیکــه مســیر ســبز و قرمــز از لحــاظ طــول بــا
یکدیگــر برابــر هســتند .یافتــۀ دوم ایــن اســت کــه احتمــال
انتخــاب مســیر ســبز در کالس رو بــهجلــو بیشــتر از کالس
رو بــهعقــب اســت ( )P>0/05ایــن نتیجــه بیــان میکنــد
کــه ایمــای نزدیــک شــوندگی پاولفــی در برنامهریــزی رو
بــهجلــو در مقایســه بــا برنامهریــزی رو بــ ه عقــب بایــاس
قویتــری روی انتخــاب افــراد اعمــال میکنــد .یافتــۀ ســوم
ایــن اســت کــه احتمــال انتخــاب مســیر ســبز در برنامهریــزی
دوجهتــه حتــی از برنامهریــزی رو بــهجلــو نیــز بیشــتر اســت
(،)P>0/05کــه نشــان میدهــد افــراد بــه صــورت دوجهتــه بــه
تحلیــل مســیرهای موجــود پرداختــه و در نهایــت تحــت تأثیــر
بایــاس نزدیکشــوندگی پاولفــی مســیری را انتخــاب نمودنــد.
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قانــون بهروزرســانی در ایــن الگوریتــم یــک قانــون یــک گام بــه
جلــو بــوده ،و همچنیــن فاقــد تأثیــرات پاولفــی میباشــد .در
نتیجــه ،بهمنظــور مــدل کــردن برنامهریزیهــا تحــت تأثیــر
بایــاس پاولفــی ،نیازمنــد آنیــم کــه ایــن الگوریتــم را تغییــر
دهیــم .هنگامیکــه هیــچ بایــاس پاولفــی یــا راهبــرد هــرس
دیگــری وجــود نداشــته باشــد ،انتظــار مــیرود کــه عامــل
درخــت تصمیــم را بــا عمــق یکســان در تمــام شــاخههای
موجــود گســترش دهــد .امــا بایــاس پاولفــی بــا تشــویق عامــل
بــه گرفتــن تصمیماتــی کــه وی را بــه ســمت دریافــت پــاداش
نزدیــک میکنــد بــه کنتــرل تصمیمــات هدفگــرای عامــل
میپــردازد .در نتیجــه بهمنظــور مــدل کــردن ایــن تأثیــر
مــا پیشــنهاد میکنیــم کــه عامــل درخــت تصمیــم را بــا
عمــق مختلــف در زیرشــاخههای متفــاوت گســترش میدهــد
و گســترش درخــت در شــاخهای کــه شــامل ایمــای پاولفــی
اســت عمیقتــر از شــاخهای اســت کــه شــامل ایــن ایمــا
نیســت .بهعنــوان مثــال ،تصویــر -3آ را در نظــر بگیریــد کــه
شــامل دو مســیر از نقطــۀ شــروع بــه نقطــه هــدف اســت و
مشــابه نقشــههایی اســت کــه شــرکتکنندگان در آزمایــش
بــا آن روبــرو بودهانــد .در چارچــوب پیشــنهادی مــا ،عامــل
در مســیر ســبز گســترش
درخــت تصمیــم را تــا عمــق
در مســیر قرمــز ،بهطــوری کــه
میدهــد ،و تــا عمــق
بــوده و مجمــوع آنهــا بایــد کمتــر -مســاوی ظرفیــت
کلــی عامــل در بســط درخــت تصمیــم بــه صــورت
روبهجلــو باشــد .در نتیجــه رابطــۀ تخمیــن حالــت-
ارزش را بــه صــورت زیــر پیشــنهاد میدهیــم:
بــه طــور مشــابه ،در برنامهریــزی روبهعقــب عامــل پــاداش
حالــت هــدف را بــه حالتهــای همســایۀ خــود و بــه طــرف
حالــت شــروع پسانتشــار میدهــد .مــا فــرض میکنیــم
کــه ظرفیــت انتشــار روبــهعقــب نیــز محــدود اســت.
همچنیــن پیشــنهاد میکنیــم کــه عامــل میتوانــد ارزش
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Model- Based and Model-Free
Habitual
20
Value Iteration

در ایــن رابطــه (́ Vπ)sكــه بــه صــورت زيــر تعريــف ميشــود
میــزان تابــع ارزش در حالــت بعــدی ́ sدر تکــرار قبــل میباشــد.
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طراحــی الگوریتــم برنامهریــزی دوجهتــه :از منظــر
رایانشــی ،تئــوری کنتــرل بهینــه تطبیقــی بــرای یافتــن
بهتریــن توالــی تصمیمــات بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف
خــاص را میتــوان تحــت چارچــوب یادگیــری تقویتــی
مطالعــه کــرد .یادگیــری تقویتــی 14از دو واحــد بــه نامهــای
عامــل 15و محیــط 16تشــکیل شــده اســت .عامــل واحــد
یادگیرنــده میباشــد کــه بــا انتخــاب عملهایــی 17بــا محیــط
پیرامــون خــود بــه تعامــل پرداختــه و بــا آنالیــز فیدبکهــای
دریافتــی از طــرف محیــط در طــول زمــان بهتریــن توالــی
تصمیمــات جهــت دســتیابی بــه هــدف را میآمــوزد (.)20
بســته بــه در دســترس بــودن یــا نبــودن مــدل محیــط،
مســالۀ یادگیــری تقویتــی بــه دو دســتۀ مبتنــی بــر مــدل و
بــدون نیــاز 18بــه مــدل تقســیمبندی میشــود .اولــی جهــت
مدلســازی یادگیــری ابــزاری از نــوع هدفگــرا ،و دومــی بــه
منظــور مدلســازی یادگیــری عادتــی 19در مقــاالت مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ( .)21-23در ایــن مقالــه ،مــا
فقــط بــر یادگیــری مبتنــی بــر مــدل بهعنــوان یادگیــری
ابــزاری هدفگــرا تمرکــز میکنیــم زیــرا کــه در آزمایــش
طراحــی شــده نقشــۀ بــازی بهعنــوان مــدل محیــط در
دســترس شــرکتکنندگان قــرار دارد .در ایــن مقالــه مــا از
الگوریتــم تکــرار ارزش 20کــه یــک الگوریتــم یادگیــری تقویتــی
مبتنــی بــر مــدل اســت بــرای توســعۀ الگوریتــم دوجهتــه

تحــت بایــاس نزدیــک شــوندگی پاولفــی اســتفاده میکنیــم
( .)20قانــون بهروزرســانی ایــن الگوریتــم در زیــر آمــده اســت،
جاییکــه s ،حالــت محیــط a ،عمــل انتخابــی عامــل در حالــت
 ،sو  rپــاداش دریافتــی را نشــان میدهــد .همچنیــن (π (a│s
سیاســت رفتــاری عامــل میباشــد کــه تعییــن میکنــد در
هــر حالــت  sچــه عملــی را عامــل انجــام دهــد Qπ)s,a( .تابــع
ارزش حالــت -عمــل میباشــد کــه امیــد ریاضــی مجمــوع
پــاداش بلنــد -مــدت دریافتــی توســط عامــل وقتــی کــه وی
بــا انتخــاب عمــل aدر حالــت  sشــروع میکنــد و مطابــق
بــا سیاســت رفتــاری  πعمــل میکنــد را نشــان میدهــد.
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ت نهایــی را در مســیرهای مختلــف بــا عمقهــای
حالــ 
متفــاوت پسانتشــاردهــد .ایــن بــدان معناســت کــه عامــل
در مســیر ســبز و بــا
میتوانــد پــاداش را بــا عمــق
در مســیر قرمــز پسانتشــاردهــد .بهطــوری کــه،
عمــق
و مجمــوع آنهــا بایــد کمتــر -مســاوی ظرفیــت بســط
درخــت در وضعیــت پسانتشــار باشــد .مشــابه برنامهریــزی
روبهجلــو کــه در آن پاداشهــای آینــده کاهیــده
میشــوند ،در برنامهریــزی روبهعقــب نیــز مــا پــاداش
حالــت هــدف را هنــگام پسانتشــار بــه ســمت نقطــۀ
شــروع کاهــش میدهیــم .در نتیجــه خواهیــم داشــت:
در اینجــا  mعمــق بســط درخــت بــه صــورت عقبگــرد
را نشــان میدهــد .در برنامهریــزی دوجهتــه ،ترکیــب دو
وضعیــت فــوق را خواهیــم داشــت .از یــک طــرف عامــل
بــه صــورت
و
م را بــا عمقهــای
درختــان تصمیــ 
روبهجلــو در دو مســیر ســبز و قرمــز گســترش میدهــد .و
از طــرف دیگــر ،عامــل ارزش حالــت هــدف را بــا عمقهــای
در دو مســیر ســبز و قرمــز بــه صــورت عقبگــرد
و
انتشــار میدهــد .میــزان کلــی بســط درخــت تصمیــم بایــد
کوچکتــر مســاوی ظرفیــت کلــی بســط درخــت باشــد:

همچنیــن بــرای در نظــر گرفتــن تأثیر بایــاس پاولفــی در مدل،
پیشــنهاد میکنیــم کــه احتمــال اینکــه عامــل درختــی
عمیقتــر در مســیری کــه شــامل ایماهــای پاولفــی اســت
گســترش دهــد بیشــتر از احتمــال گســترش درخــت تصمیــم
عمیــق در مســیری اســت کــه شــامل ایــن ایماهــا نیســت.
در نقشـههای رو بــهجلــو کــه ایمــای پاولفی در نزدیکی شــروع
قــرار دارد ،هنگامــی کــه عامــل برنامهریــزی را آغــاز میکنــد،
احتمــال اینکــه عامــل عملــی کــه منجــر بــه گا م نهــادن در
مســیر ســبز میشــود انجــام دهــد بیشــتر از احتمــال انتخــاب
عملــی اســت کــه منجــر بــه رفتــن در مســیر قرمــز میشــود.
نتایــج شبیهســازی الگوریتــم پیشــنهادی :در ایــ 
ن
بخــش چنــد نقشــه ،بهعنــوان مثالهــای مــوردی در نظــر
گرفتــه ،و از الگوریتــم پیشــنهادی جهــت مســیریابی در آنهــا
اســتفاده میکنیــم تــا بتوانیــم نتایــج عملکــرد الگوریتــم
را بــا دادههــای جمــعآوری شــده از شــرکتکنندگان در
آزمایــش مقایســه کنیــم .نتیجــۀ اجــرای الگوریتــم پیشــنهادی
بــرای نقشــههای خنثــی در تصویــر -3ب آمــده اســت.
همانطــور کــه انتظــار میرفــت ،در نقشــههای متقــارن
احتمــال انتخــاب دو مســیر یکســان میباشــد ،در حالیکــه
در نقشــۀ نامتقــارن احتمــال انتخــاب مســیر کوتاهتــر نزدیــک
بــه یــک اســت .روشــن اســت کــه ایــن رونــد تصمیمگیــری
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نکتــۀ حائــز اهمیــت در اینجــا ایــن اســت کــه درختــان
تصمیــم در حیــن گســترش رو بــهجلــو و رو بــهعقــب
ممکــن اســت در بیــن مســیر از حالــت مشــترکی گــذر کننــد.
در ایــن صــورت دو اقــدام در جهــت تطبیــق دو تخمیــن رو
بــهجلــو و رو بــهعقــب انجــام میدهیــم .نخســت اینکــه،
در وضعیتهایــی کــه دو درخــت تصمیــم رو بــهجلــو و رو
بــ ه عقــب یکدیگــر را در حالتــی در بیــن مســیر مالقــات
کردنــد ،مــا گســترش درختــان تصمیــم را از آن حالــت بــه

بعــد متوقــف میکنیــم .اقــدام دوم اینکــه مقــدار ارزش
حالتــی کــه توســط برنامهریــزی رو بــ ه عقــب تخمیــن زده
شــده اســت را در تخمیــن برنامهریــزی رو بــهجلــو دخیــل
میکنیــم .ایــن امــر در روابــط زیــر نشــان داده شــده اســت:
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تصویــر  -3نتایــج شبیهســازی الگوریتــم برنامهریــزی دوجهتــة پیشــنهادی تحــت بایــاس نزدیکشــوندگی پاولفــی .تصویــر ب نشــان میدهــد در زمانــی کــه ایمــای پاولفــی وجــود نــدارد ،و راهبــرد
رفتــاری ســافتمکس عام ـل وزن یکســانی بــه انتخــاب دو مســیر اختصــاص میدهــد ،عاملهــا توســط یادگیــری تقویتــی مبتنــی بــر مــدل هدایــت شــده و مســیر منطقــی را انتخــاب میکننــد .در زمانــی
کــه دو مســیر یکســان هســتند ،الگوریتــم ایــن عــدم تفــاوت را درک کــرده و ارزش دو عمــل کــه بــه مســیرهای چــپ و راســت منتهــی میشــوند را یکســان در نظــر میگیــرد .همچنیــن در زمانــی کــه
یکــی از دو مســیر کوتاهتــر از دیگــری اســت مجــددا ً الگوریتــم بــه طــور مناســبی میآمــوزد کــه کوتاهتریــن مســیر کــدام اســت و آن را در اکثــر مــوارد انتخــاب میکنــد .تصویــر پ نشــان میدهــد
بــا اینکــه مســیرها در هــر ســه کالس رو بــهجلــو ،رو ب ـ ه عقــب ،و دوجهتــه برابرنــد امــا ایمــای پاولفــی کــه بــه صــورت اختصــاص وزن بیشــتر در راهبــرد ســافتمکس مــدل شــده اســت ،عامــل را بــه
انتخــاب مســیری کــه شــامل ایــن ایمــا هســت تشــویق میکنــد .همچنیــن از آنجــاکــه ظرفیــت گســترش درخــت تصمیــم در حالــت روبهعقــب کوچکتــر از روبهجلــو در نظــر گرفتــه شــده اســت،
ت رو بــهجلــو و رو بــهعقــب
تأثیــر وزندهــی روی عملهــای انتخابــی عامــل نیــز کمتــر خواهــد بــود .از طــرف دیگــر ،از آنجــا کــه در حالــت رو بــهجلــو امــکان مالقــات درختــان تصمیمــی کــه بــه صــور 
گســترش داده شــدهاند وجــود دارد ،امــکان تأثیرپذیــری عملهــا از ایمــای پاولفــی نیــز افزایــش مییایــد .ایــن بــدان معناســت کــه هــر چقــدر کــه عامــل ظرفیــت بیشتــری در گســترش درختهــای
تصمیــم داشــته باشــد ،احتمــال آنکــه توســط بایــاس پاولفــی متأثــر شــود نیــز بیشتــر اســت .دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه هــر چقــدر ظرفیــت گســترش درخــت تصمیــم در حالــت رو بـه جلــو (یــا رو
بــهعقــب) بیشتــر باشــد احتمــال اینکــه درخــت گســترش داده شــده نقطــۀ هــدف (یــا شــروع) را مشــاهده کنــد نیــز بیشتــر میشــود .بــه طــور مشــابه ،احتمــال اینکــه دو درخــت گســترش داده
شــده در برنامهریــزی دوجهتــه جایــی در بیــن مســیر یکدیگــر را مالقــات کننــد نیــز باالتــر م ـیرود ،در نتیجــه عامــل تحــت تأثیــر بایــاس پاولفــی خــود را متمایلتــر بــه انتخــاب مســیر ســبز میبینــد.
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reactivations with model- based bidirectional
search. Biological Cybernetics (Modeling). 2020.

1. Simon DA, Daw ND. Neural correlates of forward
planning in a spatial decision task in humans.
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بحث و نتیجهگیری
ایــن مقالــه بــر مبنــای دو مفهــوم کلیــدی برنامهریــزی
دوجهتــه و تأثیــرات ایمــای پاولفــی نزدیکشــوندگی روی
آن بنــا نهــاده شــده اســت .از آنجــا کــه مطالعــۀ همزمــان
آنهــا کمتــر مــورد توجــه پژوهشگــران پیشــین واقــع شــده
اســت ،بــرآن شــدیم تــا بــا طراحــی یــک آزمایــش مســیریابی
بررســی نماییــم کــه آیــا افــراد از برنامهریــزی رو بــهجلــو
و رو بــ ه عقــب بــه طــور همزمــان اســتفاده میکننــد یــا
خیــر؟ و اینکــه آیــا ایــن برنامهریزیهــای ســهگانه توســط
ایماهــای پاولفــی بایــاس میشــوند یــا خیــر؟ اســتفاده از
برنامهریــزی بهمنظــور ارزیابــی درختــان تصمیــم جهــت
یافتــن بهتریــن شــاخهها (توالــی عملهــا) ،ضــروری بــه
نظــر میرســد .امــا محدودیــت منابــع شــناختی گســترش
درختــان تصمیــم عمیــق در دو جهــت رو بــهجلــو و رو بــه
عقــب را بــا تنگنــا مواجــه میکنــد ،چــرا کــه رشــد درختــان
تصمیــم بــه صورتنمایــی افزایــش مییابــد .حــال آنکــه
م بــه صــورت همزمــان در دو جهــت
اگــر درختــان تصمیــ 
گســترش داده شــوند و ایــن دو درخــت جایــی در بیــن مســیر
یکدیگــر را مالقــات کننــد ،ارزیابــی رو بــهعقــب میتوانــد
دانــش خــود را بــه تخمینهــای روبــهجلــو منتقــل کنــد
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تنهــا تحــت کنتــرل یادگیــری ابــزاری هدفگــرا انجــام شــده
اســت .ایــن نتایــج منطقــی کمتریــن انتظــاری اســت کــه از
الگوریتــم پیشــنهادیمان میتوانیــم داشــته باشــیم .نتایــج
شبیهســازی الگوریتــم بــر روی نقشــههایی کــه شــامل
ایمــای پاولفــی هســتند در تصویــر -3پ آمــده اســت که نشــان
میدهنــد سیاســت رفتــاری عامــل بهگونــهای اســت کــه
احتمــال انتخــاب عملــی کــه بــه مســیر ســبز منجــر میشــود
بیشــتر از احتمــال انتخــاب عملــی اســت کــه موجــب گام
نهــادن در مســیر قرمــز میشــود .همچنیــن احتمــال گســترش
درختــان عمیقتــر در هــر دو برنامهریــزی رو بــهجلــو و رو بــه
عقــب در مســیر ســبز بیشــتر از مســیر قرمــز میباشــد .نتایــج
شبیهســازی الگوریتــم پیشــنهادی ،بــا نتایــج بــه دسـت آمــده
از تحلیــل دادههــای جم ـعآوری شــده از شــرکتکنندگان در
آزمایــش کــه در تصویــر  2نشــان داده شــده بودنــد ،ســازگاری
دارد کــه بــر درســتی الگوریتــم پیشــنهادی داللــت میکنــد.

و بدیــن ترتیــب بــه برنامهریــزی کارآمدتــری منجــر شــود،
چــرا کــه بجــای گســترش درخــت تصمیــم عمیــق رو بــهجلــو
(یــا روبــهعقــب) درختــان کــم عمــق دوجهتــه خواهیــم
داشــت کــه دیگــر از رشــد نمایــی رنــج نخواهنــد بــرد (.)3
ایــن برنامهریــزی دوجهتــه ســطحی از کنتــرل در گســترش
درختــان تصمیــم اعمــال میکنــد کــه فرآینــد تصمیمگیــری
را کارآمدتــر مینمایــد .تحلیــل آمــاری دادههــای جم ـعآوری
شــده از آزمایــش نشــان میدهــد کــه شــرکتکنندگان بــه
انتخــاب مســیری کــه شــامل ایمــای نزدیکشــوندگی پاولفــی
اســت تمایــل بیشــتری دارنــد در مقایســه بــا مســیری کــه
فاقــد آن اســت .ایــن امــر در حالــی رخ میدهــد کــه طــول
دو مســیر موجــود بــا هــم برابــر بــوده و از نقطـه نظــر کنتــرل
ابــزاری نبایــد تفاوتــی بیــن دو مســیر وجــود داشــته باشــد.
در نتیجــه نیرویــی کــه شــرکتکننده را بــه انتخــاب مســیر
ســبز متمایــل میکنــد ایماهــای نزدیکشــوندگی پاولفــی
میباشــند .همچنیــن میــزان تمایــل شــرکتکنندگان بــه
انتخــاب مســیر ســبز در نقشـههای مختلــف بســته بــه جایــگاه
ایمــای پاولفــی متفــاوت میباشــد بــه طــوری کــه میــزان
بایــاس در وضعیتــی کــه ایمــا تنهــا در نزدیکــی نقطــۀ هــدف
قــرار دارد ،نســبت بــه وضعیتــی کــه در نزدیکــی نقطــۀ شــروع
قــرار دارد کمتــر ،و ایــن میــزان بایــاس در هــر دوی آنهــا
نســبت بــه زمانــی کــه ایمــا هــم در نزدیکــی نقطــۀ شــروع
و هــم در نزدیکــی نقطــۀ هــدف قــرارداد کمتــر اســت .در
نتیجــه افــراد در ایــن آزمایــش نــه تنهــا از برنامهریــزی رو بــه
جلــو ،بلکــه از برنامهریــزی دوجهتــه نیــز اســتفاده میکننــد.
بهمنظــور شبیهســازی رفتــار شــرکتکنندگان ،الگوریتــم
برنامهریــزی دوجهتــهای را تحــت قالــب یادگیــری تقویتــی
مبتنــی بــر مــدل توســعه دادیــم و تأثیــر نزدیکشــوندگی
پاولفــی را بهعنــوان وزنهــای دخیــل در سیاســت رفتــاری
ســافتمکس مــدل نمودیــم .ایــن امــر بــه نوبــۀ خــود منجــر
بــه گســترش درختــان تصمیــم عمیقتــر در شــاخههایی
شــد کــه شــامل ایماهــای پاولفــی بودنــد .همچنیــن نتایــج
شبیهســازی بــا نتایــج برآمــده از آزمایــش مشــابه بــوده
کــه بــر درســتی الگوریتــم پیشــنهادی صحــه میگــذارد.
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