
 محیط سازیمدل با شودمی تالش چهارچوب این در. است شناختی موجودات مطالعه برای مطرح هایچهارچوب از یکی تقویتی یادگیری

 که ستا داده نشان تقویتی یادگیری چهارچوب در گرفتهانجام تحقیقات. شود پرداخته گیریتصمیم و یادگیری تحلیل به مارکوف صورتبه

 شودمی هشناخت مدل-با سیستم نام به که اول سیستم. کنندمی استفاده خود گیریتصمیم و یادگیری در متفاوت سیستم دو از زنده موجودات

 سیستم ومد سیستم. بیابد را بهینه تصمیم باال محاسباتی هزینه صرف با است آمدهدستبه محیط مورد در که اطالعاتی اساس بر کندمی تالش

 بهینه مدل،-اب سیستم نسبت به آماری، ازلحاظ لذا و کندمی فعالیت استرپبوت بر مبتنی الگوریتمی اساس بر سیستم این دارد، نام مدل-بدون

 تیشناخ علوم در تحقیق روز داغ موضوعات ازجمله سیستم دو این تقابل و تعامل نحوه. است سریع بسیار آن از استفاده عوض در ولی نیست

 رام این. اندشده سنجیده انفرادی صورتبه آزمایش مورد افراد که است این شودمی مشاهده گرفتهانجام تحقیقات مورد در که اینکته. است

. تاس تعامل از سرشار و اجتماعی بستری یادگیری طبیعی محیط. دهدمی کاهش را انسان یادگیری طبیعی محیط با آزمایش محیط شباهت

 یادگیری مسیست دو این از استفاده بر اجتماعی تعامل اثر بررسی است نشده پرداخته آن به تقویتی یادگیری چهارچوب در تاکنون که مهمی سؤال

 این هب پاسخگویی برای رساله این در. است فراشناختی تعامل و کالمی تعامل بر رساله این در تمرکز. دارد گوناگی انواع اجتماعی تعامل. است

 ارکوفم ایدومرحله وظیفه یک یادگیری رساله این پیشنهادی هایآزمایش زیربنای. شد طراحی آزمایش دو از متشکل جدید سناریویی پرسش

 عملکرد وهنح تحلیل از. کند پیدا دست بهینه پاداش به مانند ماز محیط یک در کندمی تالش یادگیر فرد آزمایش این کالسیک نسخه در است،

 سیک،کال نسخه کنار در. کرد بررسی گیریتصمیم در را یادشده یادگیری هایسیستم از هرکدام نقش توانمی ماز این در جستجوی برای عامل

 اشتراک به را خود تجربیات مشخص زمانی هایبازه در شودمی خواسته یادگیر فرد از آن در که شد طراحی آزمایش این از جدیدی ینسخه

 کاشترا به کالمی صورتبه را خود تجربیات شودمی خواسته فرد از آزمایش از نمونه یک در. گیردمی انجام صورت دو به اشتراک این. بگذارد

 فرد ره سناریو این در. کند گزارش را خود انتخاب از اطمینانش میزان و بهینه مسیر شود-می خواسته کنندهشرکت از نمونه دیگر در و بگذارد

 مدل ازجمله محاسباتی مختلف هایشیوه به حاصله هایداده. شدهطراحی هاینسخه از یکی و کالسیک نسخه کند؛می شرکت آزمایش دو در

 رفتار بین معناداری اختالف داد نشان هاسازیمدل این از حاصل پارامترهای روی بر آماری هایآزمون. شد مدل رگرسیون و تقویتی یادگیری

 تجربیات تعامل نحوه به بسته تفاوت این. دارد وجود انفرادی یادگیری حالت با بگذارند اشتراک به را خود تجربیات است نیاز که حالتی در افراد

-با ستمسی از استفاده میزان بگذارد اشتراک به گفتاری صورتبه را خود تجربیات بود شده خواسته یادگیر فرد از که مواقعی در. است متفاوت

 میزان افزایش. است یافته افزایش مدل-با سیستم از استفاده میزان شده، بیان اطمینان با همراه تجربیات که مواقعی در ولی یافته کاهش مدل

 این از قبل زیرا است، توجهیقابل نتیجه است کردهمی بیان اطمینان صورتبه را خود تجربیات فرد که حالتی در مدل-با سیستم از استفاده

 را ادگیریی مدل،-با سیستم از بیشتر استفاده. بود شده محقق شیمییای هایدارو از استفاده وسیلهبه تنها مدل-با سیستم از استفاده افزایش

 .دهدمی کاهش را عادتی و زااعتیاد رفتارهای احتمال و تعمیق


