
گيري هاي يادنامه مسأله مسيريابي بهينه رباتها را در محيط هايي با چند هدف در تناقض باهم با استفاده از الگوريتمدر اين پايان

گيرد. اخيرا تحقيقات گسترده اي در زمينه بهينه سازي چند هدفه توسط محققين تقويتي چند هدفه مورد تحليل و بررسي قرار مي

ها به علت ماهيت چندهدفه بودن اکثر مسائل دنياي واقعي، بلکه به علت اينکه هنوز بسياري از سوال هاي بي انجام شده است، نه تن

جواب در اين زمينه وجود دارد. به همين داليل در زمينه چندهدفه کردن الگوريتم هاي يادگيري تقويتي نيز اخيرا تحقيقاتي صورت 

هاي يادگيري تقويتي چند هدفه شامل دو دسته الگوريتم هاي رائه شده است. الگوريتمگرفته و الگوريتم هاي اندکي در اين زمينه ا

تک سياسته و چندسياسته هستند که الگوريتم هاي چندسياسته از اين حيث که نياز به مقدار دهي اوليه براي تعيين اولويت براي 

هاي چندسياسته د توجه قرار گرفتند و از بين معدود الگوريتمدهند براي حل مسأله موراهداف ندارند و راه حل هاي کلي را ارائه مي

براي مسأله مسيريابي مناسب تشخيص داده شد و براي حل مسأله انتخاب شد. سپس يک محيط با چاله هايي در  CHVIالگوريتم 

قطه اهم، يکي رسيدن به نمسير براي مسأله مسيريابي ربات تعريف شد بدين صورت که اهداف ربات ،به صورت دو هدف در تناقض ب

شبيه سازي  CHVI ها، در نظر گرفته شدند و مسأله با استفاده از الگوريتمهدف در کوتاهترين زمان ممکن و ديگري اجتناب از چاله

ت به و با تغيير قسم CHVI باشد لذا با الهام از الگوريتمداراي پيچيدگي محاسباتي بااليي مي CHVI و حل گرديد. اما الگوريتم

ي گردد. سپس اين الگوريتم روي مسألهيک الگوريتم جديد در زمينه يادگيري تقويتي چندهدفه پيشنهاد مي q روزرساني مقادير

دهد با اين تفاوت که فرآيند آموزش به دست مي CHVI شود که نتايجي مشابه الگوريتمها آزمايش گرديده و ثابت ميمسيريابي ربات

کند. در پايان پيچيدگي محاسباتي الگوريتم پيشنهادي محاسبه شده و با پيچيدگي محاسباتي ر سريعتر طي ميرا تقريبا پنج براب

 .مقايسه گرديده و نشان داده شده است الگوريتم پيشنهادي داراي پيچيدگي محاسباتي کمتري است CHVI الگوريتم


