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. تحقیقات نشان داده است که طراحی فعالیتهای توانبخشی در قالب بازیهای جدی میتواند منجر به انگیزش بیشتر در بیماران شود:چکیده
 این در حالی است که بازیهای توانبخشی خانگی نیاز به تنظیم.درجه سختی چنین بازیهایی معموالً بهصورت دستی توسط درمانگر تنظیم میشود
 این مقاله روشی برای تنظیم درجه سختی بازیهای توانبخشی ارائه میکند که در آن.خودکار درجه سختی متناسب با مهارتهای بیماران دارند
 این تحقیق نشان میدهد که تنظیم.سختی بازی بهصورت خودکار و بر اساس مهارتهای حرکتی بیماران و در حین انجام بازی تعیین میشود
 بدین منظور روشی تحت.سختی بازی یک مسئله چندهدفی است که در آن اهداف مختلف ممکن است در دورههای تناوبی متفاوتی بررسی شوند
 نتایج.عنوان یادگیری تقویتی چند تناوبی (یاقوت) ارائه شده است که امکان ارزیابی اهداف مختلف را در دورههای تناوبی متفاوت فراهم میکند
آزمایشهای انجامشده بر روی این سامانه حاکی از موفقیت قابلتوجه آن در برآورده کردن معیارهای رضایت کاربران و همچنین بهبود مهارتهای
.حرکت دست در مقایسه با روشهای معمول یادگیری تقویتی است
 بازیهای جدی، دستگاههای توانبخشی، تنظیم خودکار سختی بازی، یادگیری تقویتی:واژههای کلیدی
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Abstract: Research has shown that the design of a rehabilitation task as a therapeutic game can result in a motivating rehabilitation
environment. Generally, the difficulty level of a therapeutic game is regulated manually by a therapist. However, home-based
rehabilitation games require a technique for automatic difficulty adjustment. This paper proposes a personalized difficulty adjustment
technique for a rehabilitation game that automatically regulates difficulty settings based on a patient’s skills in real-time. To this end,
ideas from reinforcement learning are used to dynamically adjust the difficulty of a game. We show that difficulty adjustment is a
multiple-objective problem, in which some objectives might be evaluated at different periods. To address this problem, we propose
and use Multiple-Periodic Reinforcement Learning that makes it possible to evaluate different objectives of difficulty adjustment in
separate periods. The results of experiments show that this technique outperforms traditional Multiple-Objective Reinforcement
Learning in terms of user satisfaction parameters.
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 -1مقدمه
انواع مختلفی از آسیبهای مغزی از قبیل پارکینسون و سکته مغزی
میتوانند منجر به اختالل در کنترل حرکت شوند [ .]1در این میان
توانبخشی فیزیکی تأثیر مهمی در بازیابی تواناییهای بیماران و درمان
شناختی این افراد دارد .تمرکز توانبخشی بر روی ترمیم حرکت،
هماهنگی و کنترل حرکت است که میتواند با تمرینهایی مانند حرکت
عضو آسیبدیده و یا گرفتن یک شئ و کنترل آن انجام شود .عالوه بر
کیفیت و تعداد حرکات انجامشده ،شرکت فعال و باانگیزه بیماران در
جلسات توانبخشی اهمیت ویژهای در عملکرد درمان دارد [ .]8-2این
در حالی است که معموالً فعالیتهای توانبخشی در قالب کارهای
تکراری و خستهکننده انجام میشوند که منجر به عدم رغبت بیماران
برای شرکت در تمرینهای توانبخشی میشوند .بر اساس تحقیقات
انجامشده [ ،]1بیمارانی که از فعالیتهای توانبخشی لذت میبرند زمان
و انرژی بیشتری برای بهبود مهارتهای خود صرف میکنند .درنتیجه،
طراحی فعالیتهای توانبخشی در قالب بازی (که بهعنوان بازیهای
جدی شناخته میشوند) ،میتواند منجر به افزایش انگیزه بیماران و بهتبع
آن افزایش اثرگذاری این فعالیتها شود[.]2
ویژگی مهم دیگر طراحی فعالیتهای توانبخشی در قالب بازیهای
جدی ،امکان ایجاد محیط شخصیسازیشده برای بیماران بر اساس
تواناییهای آنها میباشد .این امر نیازمند شناخت ویژگیهای یک بازی
جدی و تأثیر این ویژگیها بر روی درجه سختی بازی است .این امکان
درمانگر را قادر میسازد تا سختی فعالیتها را بر اساس پیشرفت بیمار
تنظیم کند .تحقیقات نشان داده که زمانی که درجه سختی بازی
متناسب با تواناییهای یک بازیکن باشد ،حس غوطهوری بیشتری در
بازیکن ایجاد شده [ ]12-1و بهتبع آن رضایتمندی بازیکن از بازی
افزایش پیدا میکند.
در مراجع [ ]18 ،19روشی برای تنظیم سختی ارائه شده است که
در آن درجه سختی بازی در شروع بازی و بر اساس پروفایل کاربران
تنظیم میشود .این درحالی است که مهارتهای کاربران در طول بازی
تغییر مییابند که نیازمند تغییر در پارامترهای سختی بهصورت دستی
توسط درمانگر میباشند .استفاده از قوانین رفتاری رویکرد دیگری برای
تنظیم درجه سختی بازی است که در آن قوانین از پیش تعریفشدهای
برای تنظیم درجه سختی مورد استفاده قرار میگیرند .برای مثال در
مرجع [ ]11قوانینی تعریف شده است که در آن زمانی که بازی کردن
برای بازیکن سخت میشود ،بازیکن سالحهای پیشرفتهتری دریافت
کرده و با دشمنان کمتری روبهرو میشود .بااینحال شناسایی و
پیادهسازی چنین قوانینی ساده نبوده و میتواند با اشتباهات زیادی
همراه باشد .در مرجع [ ]12روشی ارائه شده است که در آن فراخوانی
هر یک از قوانین بر اساس احتمال نسبت دادهشده برای آن قانون (که با
توجه به نرخ موفقیت و شکست بازیکن تعیین میشود) انجام میشود.
بااینحال ،شناخت و نگهداری جدول احتماالت با افزایش پیچیدگیهای
بازی غیرممکن خواهد بود.
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نوآوری اصلی این مقاله ارائه روشی برای تنظیم خودکار و
شخصیسازیشده یک بازی توانبخشی است که در آن سختی بازی بر
اساس پیشرفت بیمار تنظیم میشود .این سیستم با بهرهگیری از فرآیند
شناختی بدن ،تعادلی بین درک بازیکن از محیط بازی و عمل او در حین
انجام بازی برقرار میکند .فرآیند کلی روش ارائهشده در شکل  1نمایش
داده شده است .برای پیادهسازی این سیستم ،روشی تحت عنوان
یادگیری تقویتی چندتناوبی (یاقوت) ارائه شده است که نسخه
توسعهیافته یادگیری تقویتی چندمقصوده (یاقوم) [ ]1است .مهمترین
ویژگی روش یاقوت امکان بررسی اهداف مختلف تنظیم سختی بازی در
بازههای زمانی متفاوت است .این مقاله ادعا دارد که استفاده از این روش
تأثیر قابلتوجهی در بهبود عملکرد تنظیم درجه سختی بازی و بهتبع آن
ایجاد تجربهای رضایتبخش در بازی دارد .نوآوریهای این مقاله را
میتوان در موارد زیر خالصه کرد:


ارائه یک بازی توانبخشی برای بهبود حرکات دست که در آن درجه
سختی بازی بهصورت خودکار و بر اساس مهارتهای حرکتی
بازیکن تنظیم میشود.



توسعه روش یادگیری تقویتی چندمقصوده (یاقوم) و ارائه روشی
تحت عنوان یادگیری تقویتی چندتناوبی (یاقوت) برای فراهم کردن
امکان ارزیابی اهداف مختلف در دورههای زمانی متفاوت.



ارائه یک مدل احتمالی تنظیم سختی که امکان کشف شرایط جدید
در عین بهرهگیری از یادگیریهای قبلی را ممکن میسازد.



انجام مجموعه از آزمایشهای میانمدت که تأثیر سیستم ارائهشده
بر بهبود مهارتهای حرکتی بیماران را بررسی میکند.

شکل  :1شمایی کلی از فعالیتهایی که در روش یادگیری تقویتی
چندتناوبی (یاقوت) انجام میشود.
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 -2پیشزمینه
در این قسمت پس از بررسی تئوریهای مربوط به تنظیم درجه سختی
بازی ،مفاهیم اولیه یادگیری تقویتی که مبنای روش ارائهشده در این
مقاله است شرح داده شده است.
 -1-2تنظیم درجه سختی بازی رایانهای
تنظیم درجه سختی بازی فرآیند پیدا کردن روشهای مناسب برای ایجاد
تعادل میان تواناییهای فیزیکی افراد با حالتهای موجود در یک بازی
است .بر اساس تئوری روان بودن در بازی ،بزرگی چالشهای موجود در
یک بازی وابسته به مهارتهای بازیکن است [ .]13-11بر اساس تئوری
رابطه میان انگیزش و یادگیری ،بیشترین کارایی در یادگیری زمانی
حاصل میشود که درجه سختی آن فعالیت در حد متوسط باشد .ازاینرو
چالشها و سختی بازی نباید بهصورت خیلی ساده و یا خیلی سخت
طراحی شوند .با توجه به اینکه عوامل و ویژگیهای مختلفی در تنظیم
سختی بازی تأثیر گذارند ،تنظیم درجه سختی بازیهای توانبخشی
بهصورت دستی حتی برای درمانگر نیز کار سادهای نیست .عالوه بر آن،
بازیهای توانبخشی خانگی نیز نیاز به تنظیم خودکار درجه سختی بر
اساس کارایی بیماران دارند .این سیستم خودکار میبایست در لحظه
عمل کرده ،بهنحویکه اخاللی در روند بازی ایجاد نکند [.]21، 28
تحقیقات قابلتوجهی در زمینه تنظیم خودکار درجه سختی
بازیهای توانبخشی صورت نگرفته است .در مرجع [ ،]11یک بازی
توانبخشی ارائه شده است که از فعالیتهایی چون حرکت دست و
گرفتن اشیا برای بهبود حرکات دست استفاده شده است .در این بازی
انطباق سختی بازی با مهارتهای بازیکن بر اساس بازخورد دریافتی از
بازیکن انجام میشود .در مرجع [ ،]22روشی برای تحلیل خودکار
بازیهای رایانهای با استفاده از شبکه پتری رنگی ارائه شده است .در
مرجع [ ،]29چهارچوبی برای تنظیم سختی بازی توانبخشی ارائه شده
است که در آن از بازخوردهای حیاتی (مانند ضربان قلب و مقدار تعریق
بدن) استفاده شده است .این مقاله اعتقاد دارد که تنظیم درجه سختی
بازی یک مسئله چندهدفه است که برخی از این اهداف ممکن است
همسو و یا مخالف هم باشند .درنتیجه باید از روش جامعی برای در نظر
گرفتن همزمان این اهداف استفاده شود.
 -2-2تنظیم درجه سختی با استفاده از یادگیری تقویتی
یادگیری تقویتی یک رویکرد محاسباتی برای خودکارسازی یادگیری
هدفمند است [ .]22-28این روش شامل فرآیند نگاشت حالتهای یک
عامل به کارهایی است که آن عامل میتواند بر روی محیط انجام دهد.
در هر قدم ،عامل اقدام به انتخاب و انجام بهترین عمل بهصورتی میکند
که میزان پاداش دریافتی در بلندمدت را افزایش دهد (شکل -2الف) .در
مسئله تعیین درجه سختی ،امتیاز بازیکن بهعنوان اصلیترین معیار در
تعیین حالت یک عامل است .فعالیتهایی که یک عامل برای تعیین
سختی بازی انجام میدهد شامل ایجاد تغییراتی در ویژگیهای بازی
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متناسب با پارامترهای سختی بازی است (برای مثال تغییر در سرعت
حرکت کاراکتر بازی) .از طریق مشاهده تبعات تغییر در این پارامترهای
سختی ،عامل یاد میگیرد تا در آینده تصمیمات بهتری در جهت افزایش
پاداش انجام دهد .استفاده از روشهای یادگیری در طراحی رباتها و
کنترل کاراکترهای مستقل از اهمیت ویژهای برخوردار است[ .]21در این
میان ،روش یادگیری تقویتی در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار
گرفته است .در مرجع [ ]24روشی برای کنترلکننده تطبیقی بار
فرکانس مبتنی بر یادگیری تقویتی ارائه شده است که نشان از توانایی
این روش در تنظیم پویای پارامترهای سیستم با هر اندازه و پیچیدگی
دارد.

شکل  :2رابطه میان عامل و محیط و پاداش دریافتی در فرآیند
یادگیری برای یادگیری تقویتی تکهدفه (الف) یادگیری تقویتی
چندمقصوده (ب) و یادگیری تقویتی چندتناوبی (پ)

در یادگیری تقویتی ،متناسب با حالت فعلی ( )sفعلی یک عامل،
عمل  aانتخاب و انجام شده که منجر به تغییر حالت عامل به حالت s
شده و پاداشی به میزان ) r (s, aدریافت میشود .در این روش ،هدف
عامل افزایش پاداشها با یادگیری بهترین سیاست تصمیمگیری برای
انتخاب یک عمل است .یک سیاست تصمیمگیری تابعی بهصورت
  ( s)  aاست که مجموعهای از حاالت یک عامل را به یک عمل
نگاشت میکند .روش یادگیری  [1] Qیکی از الگوریتمهای پرکاربرد
یادگیری تقویتی است که بهصورت تکراری و قدمبهقدم به محاسبه تابع
ارزش-عمل بر اساس قانون زیر میپردازد:
()1

))Q(s, a)  (1-  )Q(s, a)+ (r   .V(s)Q(s, a
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در این تابع ) V (s)  max a q(s, aو  نرخ یادگیری است و 

بهعنوان فاکتور تخفیف است که نشاندهنده اهمیت پاداش دریافتشده
فعلی نسبت به پاداشهای آتی است .روشها و تئوریهای یادگیری
تقویتی بهشکل وسیعی در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته که
منجر به پیشرفتهایی در برخی از مسائل جهان واقعی شده است [.]12
یادگیری تقویتی چندمقصوده (یاقوم) یکی از نسخههای گسترشیافته
یادگیری تقویتی است که در آن چندین هدف مورد بررسی قرار
میگیرند .همانطور که در شکل -2ب نمایش داده شده است ri ،بازخورد
متناسب با هدف  iمیباشد .درصورتیکه اهداف همسو باشند ،امکان
استخراج یک هدف با در نظر گرفتن توأمان اهداف وجود دارد.
درصورتیکه اهداف نامربوط باشند ،توابع پاداش جداگانهای میتوانند
مدنظر قرار گیرند .مشکل جایی ایجاد میشود که اهداف با یکدیگر
تناقض داشته و نیاز به سبک و سنگین کردن اهداف باشد .این مقاله بر
این باور است که مسئله تعیین سختی یک مسئله چندهدفه است که
نیاز به در نظر گرفتن همزمان اهداف دارد.

 -3کلیات روش ارائه شده
روشی که در این مقاله برای تنظیم درجه سختی بازی ارائه شده است،
یک روش فراگیر است که میتواند برای تنظیم درجه سختی انواع بازیها
که درآن مجموعهای از پارامترها تعیینکننده سختی بازی بوده و امتیاز
بازیکن معیاری برای تنظیم این پارامترهاست ،مورد استفاده قرار گیرد.
باتوجه به اینکه بازیهای توانبخشی مثال بارزی از بازیهایی هستند که
در آن تنظیم درجه سختی بازی بر اساس مهارت و عملکرد بیمار از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،یک بازی توانبخشی بهعنوان نمونه
موردی برای پیادهسازی روش یادگیری تقویتی چندتناوبی ارائهشده در
این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
بهطورکلی ،روش ارائهشده در این مقاله برای تنظیم درجه سختی
بازی شامل مراحل  )1شناسایی شاخصهای توازن دشواری بازی )2
تعیین تناوب بررسی شاخصهای توازن دشواری  )9شناسایی پارامترهای
تاثیرگذار در دشواری بازی و  )8مشخص کردن الگوریتم و روش تغییر
در پارامترهای تاثیرگذار در دشواری بازی با توجه به نوع بازی میباشد.
در مرحله شناسایی شاخصهای توازن دشواری بازی ،مواردی چون
میزان رضایت بازیکن ،چالشهای بازی و میزان سرگرم کنندهبودن بازی
میتواند مورد توجه قرارگیرد .نکته مهم در این میان عددی کردن این
شاخصها برای تعیین میزان برآوردهشدن آنها با توجه به امتیاز
کسبشده توسط بازیکن است .شاخصهای ( )g1, g2, g3که در بخش -1
 8ارائه شده است ،نمونهای از شاخصهای توازن دشواری هستند که بر
اساس میزان رضایت بازیکن طراحی شده و برای بازی توانبخشی ارائه
شده در این مقاله تعیین شدهاند.
در مرحله تعیین تناوب بررسی شاخصهای توازن دشواری ،با توجه
به اینکه شاخصهای مختلف ممکن است در تناوبهای یکسانی امکان
بررسی نداشته باشند ،روش یاقوت این امکان را فراهم میکند که
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شاخصهای مختلف در تناوبهای متفاوت بررسی شوند .فاصله میان دو
نوبت از بازی بهعنوان دوره تناوب در نظر گرفته شده است که نسبت به
نوع بازی تعیین میشود.
در مرحله شناسایی پارامترهای تاثیرگذار در دشواری بازی ،کلیه
پارامترهایی که با تغییر در آنها میتوان درجه سختی بازی را تغییر داد
شناسایی میشوند .این پارامترها که به پارامترهای سختی معروف
هستند ،نسبت به نوع بازی تعیین میشوند .برای مثال ،در بازی
توانبخشی ارائهشده در این مقاله ،سرعت حرکت کاراکتر ،اندازه توپ و
فاصله میان طاقهای توپ بهعنوان پارامترهای سختی تعریف شدهاند.
مرحله نهایی ،مشخص کردن الگوریتم و روش تغییر در مقادیر
پارامترهای تاثیرگذار در دشواری بازی با توجه به نوع بازی است .در این
مقاله از روش یادگیری تقویتی برای این منظور استفاده شده است که با
توجه به نرخ یادگیری ،مقدار جدید پارامترهای سختی در هر مرحله بر
اساس مقدار قبلی پارامتر و مقدار پاداش جدید تعیین میشود .در ادامه
این مقاله ،پس از توضیح دو مورد ویژگیهای بازی ارائهشده برای
توانبخشی ،جزئیات مربوط به پیادهسازی روش یاقوت بر روی این بازی
شرح داده شده است.

 -4نمونه موردی :بازی توانبخشی
بازی توانبخشی ارائهشده در این مقاله یک بازی مبتنی بر دستگاه
کینکت است که از این ابزار برای رهگیری حرکات دست استفاده میکند.
فضای بازی یک محیط سرسبز پوشیدهشده با درختان و ساختمانهای
مختلف است .در این بازی حرکت فیزیکی دستهای بازیکن به حرکات
دستهای یک کاراکتر مجازی نگاشت شده ،بهطوریکه بازیکن کنترل
دستهای این کاراکتر مجازی را )که بهصورت اولشخص نمایش داده
میشود( بر عهده دارد .سناریوی این بازی توانبخشی شامل ضربه زدن
به توپهایی است که بر روی طاقی از توپها قرار دارد (شکل  9و شکل
.)8

شکل  :3نمایی از بازی توانبخشی ارائهشده برای بهبود حرکت دست

شکل  :4بازیکن در حال انجام بازی توانبخشی ارائهشده
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در این بازی ،کاراکتر اولشخص که توسط بازیکن کنترل میشود بر روی
یک مسیر از پیش تعیینشده حرکت داده میشود .در زمانهای
مشخصی ،طاقی از توپها در مسیر ظاهر میشود که بازیکن میبایست
با حرکت دست خود به توپ روشنی که در میان توپهای خاموش قرار
دارد ضربه بزند .در این سناریو ،همراه شدن فعالیت انجامشده توسط
بازیکن با مشاهده دستهای مجازی بر روی صفحهنمایش شرایطی ایجاد
میکند که منجر به بازسازی حرکت دست بیمار میشود.
سختی بازی بر اساس مجموعهای از پارامترها تعیین میشود که به
پارامترهای سختی معروف هستند .در بازی ارائهشده در این مقاله ،این
پارامترها شامل سرعت حرکت کاراکتر بر روی مسیر تعیینشده
(سرعت) ,اندازه توپهای موجود بر روی طاق (اندازه) و فاصله بین
طاقهایی است که بر روی مسیر ظاهر میشوند (فاصله) ،میباشند.
درنتیجه ،عملکرد بازیکن تابعی از این پارامترهاست که تعیینکننده
سختی بازی هستند.
 -1-4تعیین درجه سختی بازی ارائهشده
گرچه بازیکنان حرفهای بازیهای رایانهای از بازیهایی لذت میبرند که
غلبه بر آنها دشوار است [ ]23تازهکارها معموالً از بازیهایی لذت
میبرند که در عین چالشی بودن بتوان بر آنها فائق آمد [ .]98باور
عمومی بر آن است که سختی بیشازاندازه یک بازی یا راحتی زیاد از
حد اثر سوئی در جذابیت آن بازی و جذب مخاطب دارد [ .]91نکته مهم
آن است که سختی بازی یک مفهوم نسبی است که بسته به تواناییهای
بازیکن متغیر است.
در بازی ارائهشده در این مقاله ،ضربه به توپ درست منجر به برنده
شدن ( )Wو ضربه به توپ اشتباه (و یا عدم ضربه) منجر به باخت ()L
میشود .همانگونه که در مرجع [ ]92اشاره شده است ،جهت افزایش
جذابیت بازی ،اختالف میان بردها  Wو باختها  Lمیبایست کمینه شود.
بهطورکلی ،در این مقاله سه شاخص برای اندازهگیری میزان رضایت
بازیکنان در یک بازی در نظر گرفته شده که بهشرح زیر میباشند:




 :g1برای مساوی نگهداشتن تعداد بردها و باختها در بازی ،مقدار

استفاده قرار گیرند .حل این مسئله با استفاده از روشهای موجود
یادگیری تقویتی چندهدفه دارای محدودیتهایی میباشد .اول اینکه در
الگوریتمهای موجود ،تمامی اهداف در دورههای تناوبی یکسانی
موردبررسی قرار میگیرند .درحالیکه مسئله تنظیم درجه سختی بازی
دارای اهدافی است که لزومًا در دورههای تناوبی یکسانی نمیتوانند مورد
بررسی قرار گیرند .برخی اهداف تنها بر اساس امتیاز پایان هر نوبت قابل
بررسی است ،درحالیکه برای ارزیابی اهداف دیگر ،تاریخچهای از
ارزیابیهای قبلی مورد نیاز است .برای مثال گرچه امتیاز بازیکن در
انتهای هر نوبت از بازی برای ارزیابی  g1کافی است ،ارزیابی شاخص g2
نیازمند امتیاز نوبت فعلی و نوبت قبلی است .از سویی دیگر ،ارزیابی
شاخص  g3نیازمند اطالع از امتیازهای چندین نوبت متوالی میباشد .این
مسئله نیازمند تغییر در روش یادگیری تقویتی میباشد که امکان ارزیابی
شاخصهای مختلف در دورههای زمانی متفاوت فراهم کند .مسئله دوم
آن است که تعیین درجه سختی نیازمند روشی است که امکان برقراری
ارتباط میان اهداف مختلف و حالتهای مربوطه را فراهم کند (بدون
توجه به اینکه اهداف در جهت هم ،مخالف هم و یا بیارتباط هستند).
درنتیجه یک عامل با توجه به اهداف مختلف میتواند در حالتهای
مختلف باشد .در این مقاله مفهومی تحت عنوان یادگیری تقویتی
چندتناوبی ارائه شده است که این دو مسئله ذکرشده را پوشش میدهد.

 -5یاقوت :یادگیری تقویتی چندتناوبی
روش یادگیری تقویتی چندتناوبی (یاقوت) ارائهشده در این مقاله برای
تنظیم درجه سختی بازی دارای سه ویژگی منحصربهفرد است که آن را
از روشهای معمول یادگیری تقویتی متمایز میکند .اول اینکه یاقوت
امکان بررسی اهداف مختلف را در دورههای تناوبی متفاوت فراهم
میکند .دوم اینکه این روش امکان بررسی ارتباط میان حالتهای
مختلف با اهداف مختلف را فراهم میکند .سوم اینکه یاقوت یک مدل
احتمالی دوسطحی ارائه میکند که امکان تغییر غیرمستقیم پارامترهای
سختی را فراهم میکند .در ادامه هر یک از این ویژگیها بهتفصیل شرح
داده شده است.

| |W-Lمیبایست به حداقل برسد.

 -1-5چندتناوبی

 :g2با در نظر گرفتن  riو  ri+1بهعنوان متوسط امتیازهای یک بازیکن

روش یاقوت این امکان را فراهم میکند که برخی اهداف مکررتر از اهداف
دیگر بررسی شوند .اهدافی که در دورههای تناوبی کوتاهی بررسی
میشوند ،نیاز به تاریخچه کوتاهی از نتایج قبلی داشته ،درحالیکه
ارزیابی برخی اهداف دیگر نیازمند تاریخچه بلندمدتی از نتایج عملکرد
عامل است .معماری کلی یاقوت در شکل  1نمایش داده شده است .در
این شکل ti ،بر روی محور  xبیانگر نوبت  iام از بازی است که هر نوبت
شامل عبور از  18طاق توپ است .فاصله میان دو نوبت از بازی بهعنوان
دوره تناوب نامیده شده است .سه نوع دوره تناوب با اندازههای یک ،دو
و شش متناسب با اهداف  g2 ,g1و  g3در این بازی در نظر گرفته شده
که در شکل  1نمایش داده شده است .خطچین عمودی بیانگر اهدافی
است که در انتهای هر دوره تناوبی بررسی میشوند.

در دو نوبت متوالی  iو  i+1جهت جلوگیری از پیشرفت و یا پسرفت
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بزرگ در بازی ،مقدار | |ri+1-riمیبایست به حداقل برسد.

 :g3بازیکن میبایست شاهد پیشرفت در بازی بوده و در هر نوبت
امتیاز باالتری نسبت به نوبت قبل کسب کند .به این منظور تعداد
پیشرفتها در بازی (که برابر )(ri 1  ri  0

میبایست به حداکثر

n
i 0



میباشد)

مقدار خود برسد.

 -2-4نیاز به یادگیری تقویتی چند تناوبی
شاخصهای عنوانشده برای اندازهگیری میزان رضایت کاربران ( g1, g2,

 )g3میتوانند بهعنوان اهداف مسئله تنظیم درجه سختی بازی مورد
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هدف  g1در زمانهای  t1, t2, ...هدف  g2در زمانهای  t2, t4, ...و
هدف  g3در زمانهای …  t6, t12,بررسی میشود .در صورت وجود بیش
از یک هدف در انتهای هر یک از دورههای تناوبی ،قسمتی تحت عنوان
«ادغامگر اهداف» وجود دارد که مسئول تجمیع پارامترهای مربوط به
اهداف مختلف است .با در نظر گرفتن  kهدف  g1,…,gkو شدت اهمیت
متناسب با هر هدف  , 1,..., kپاداش تجمیعشده به روشی که در
الگوریتم  1نشان داده شده محاسبه میشود.
 -2-5چندحالتی
در روش یاقوت ،هر هدف به مجموعهای از حاالت نسبت داده میشود،
بهنحویکه یک عامل یاقوت میتواند بهصورت همزمان در حالتهای
مختلفی نسبت به اهداف متفاوت باشد .با توجه به شاخصهی رضایت
بازیکن که در فصل قبل شرح داده شد ،حالتهای موجود بهشرح زیر
تعریف میشوند .برای  g1مقدار | |W-Lمشخصکننده حالت عامل یاقوت
در پایان هر نوبت از بازی (عبور از  18طاق توپ) است .با توجه به اینکه
 W+L=18است ،مجموعه حالتهای بازیکن با توجه به  g1شامل{ -10,
 s1=}-8,…, 8, 10خواهد بود .در مورد  g2که اختالف میان دو نوبت
متوالی مدنظر است ،مقدار | |ri+1-riمشخصکننده حالت بازیکن است .با
توجه به اینکه امتیاز هر نوبت عددی بین  8و  18است ،حالتهای ممکن
برای  g2شامل مجموعه{ s2=}-10, -9,…,9,10میباشد .برای مشخص
کردن حالت عامل نسبت به هدف  g3نتایج شش نوبت متوالی بهعنوان
تعیینکننده حالت بازیکن نسبت به  g3در نظر گرفته شده است .با توجه
به تابع ) i  0 (ri 1  ri  0بهعنوان خروجی برای هدف  g3حاالت
ممکن شامل{ s3=}5,4,3,2,1خواهد بود .در حالت کلی ،یک عامل یاقوت
با سهتایی   s1 ,s2 ,s3 شناخته میشود که  si  Siمیباشد.
n

شکل  :5معماری یادگیری تقویتی چندتناوبی (یاقوت) که در آن
اهداف مختلف در دورههای تناوبی متفاوت بررسی میشوند.

شکل  :6کروموزوم کنترلی برای مشخص کردن احتمال انجام یک عمل
(افزایش یا کاهش پارامترهای سختی)
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 -3-5عمل دوسطحی احتمالی
برخالف روشهای رایج یادگیری تقویتی که در آن عامل بهصورت
مستقیم و مشخص روی محیط عمل میکند ،انجام یک عمل در روش
یاقوت دوسطحی و احتمالی است .در این روش از دو نوع عمل مستقیم
و غیرمستقیم استفاده میشود .عمل غیرمستقیم مسئول افزایش و یا
کاهش احتمال انجام یک عمل مستقیم است .درحالیکه عمل مستقیم
بر روی محیط انجام میشود که میتواند منجر به تغییر حالت عامل شود.
در بازی ارائهشده در این مقاله ،اعمال مستقیم بهصورت تغییر در
پارامترهای سختی (شامل سرعت اندازه و فاصله) تعریف شدهاند .یک
کروموزوم کنترلی مطابق آنچه در شکل  2نمایش داده شده است ،برای
مشخص کردن احتمال تغییر در پارامترها استفاده شده است .این
کروموزوم کنترلی شامل شش عدد حقیقی مرتبط با پارامترهای سختی
است .همانگونه که در شکل -2الف نمایش داده شده است ،هر عدد
حقیقی بیانگر احتمال فعال کردن یک رفتار متناسب با پارامترهای
سختی است .دو عدد اول مربوط به سرعت میباشد ( P1برای افزایش
سرعت و  P2برای کاهش سرعت) ،دو عدد بعدی مربوط بهاندازه (P3
برای اندازه توپ و  P4برای کاهش اندازه توپ) و دو عدد آخر مربوط به
فاصله میباشد ( P5برای افزایش فاصله و  P6برای کاهش فاصله) .هر
عدد بیانگر احتمال فعال کردن کنترلکننده (کاهش/افزایش) یکی از
پارامترهای سختی است .در دورههای زمانی مشخص ،کنترلکنندههای
افزایشی و یا کاهشی باعث تغییر در احتمال انجام یک عمل میشوند.
عدد  1نشانگر فعال شدن و  -1نشانگر غیرفعال شدن انجام یک عمل
مستقیم است (شکل -2پ).
در آغاز بازی ،کروموزوم کنترلی بهصورت تصادفی مقدار میگیرد.
در انتهای دورههای زمانی مختلف ،کروموزوم بر اساس قوانینی که در
الگوریتم  1نشان داده شده است (که بهعنوان سیاست انتخاب عمل
شناخته میشود) بهروزرسانی میشود .با در نظر گرفتن  tبهعنوان
شمارنده نوبت بازی ،ارزیابی هدف  giدر دورههای زمانی  Piبهنحویکه
 t mod pi = 0باشد صورت میگیرد .پس از ارزیابی یک هدف (و یا
مجموعهای از اهداف) در آن دوره زمانی ،کروموزوم کنترلی C
بهروزرسانی میشود .در این کروموزوم  ciبیانگر مکان  iام در کروموزوم
است که نشاندهنده احتمال فعالسازی (غیرفعالسازی) افزایش
(کاهش) پارامترهای سختی (سرعت ،فاصله و اندازه) است .همچنین
) sign(pنشاندهنده حالت کروموزوم قبل از بهروزرسانی است.
درصورتیکه قبالً فعال باشد sign(p) ،برابر  1و درصورتیکه غیرفعال بوده
باشد sign(p) ،برابر  -1خواهد بود .پارامتر  aبیانگر نرخ یادگیری برای
یادگیری تقویتی است .نرخ یادگیری مشخصکننده آن است که الگوریتم
به چه مقدار میبایست شرایط جدید را امتحان کرده و به چه میزان از
یادگیریهای قبلی استفاده کند .در صورت فعالسازی افزایش یک
پارامتر ،مقدار آن پارامتر  18%افزایش پیدا کرده و در صورت فعالسازی
کاهش ،مقدار آن  18%کاهش پیدا میکند .در روش یاقوت بهجای
بهروزرسانی مقادیر ) q(s,aو انتخاب عمل مناسب بر اساس حالت موجود،
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از یک رویکرد احتمالی استفاده شده است که در آن تمامی اعمال
مستقیم بر اساس احتمال نسبت داده شده به آن عمل شانس اجرا دارند.
در الگوریتم یاقوت ،هر هدف اثر خود را بر روی پاداش تجمعی ()rw
اعمال میکند .پارامتر  iمتناسب با هدف  giمشخص کننده اهمیت و
اولویت آن هدف در محاسبه پاداش تجمعی است .در پایان الگوریتم و
پس از بهروزرسانی مقادیر کروموزوم کنترلی ،عمل مستقیم افزایش و یا
کاهش در پارامترهای سختی انجام میشود.

تنظیم خودکار سختی بازیهای . . .

شرکتکننده به مدت  4جلسه در طول دو هفته (هر روز حداکثر یک
جلسه) از بازی توانبخشی استفاده کرد .در هر جلسه درمانی از
شرکتکنندگان خواسته شد تا به مدت  28دقیقه بهصورت آزاد با بازی
توانبخشی ارائهشده بازی کنند .جلسات آزمایش در محل آزمایشگاه
واقعیت افزوده شناختی واقع در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام شد.
تعداد  4نفر از شرکتکنندگان از سیستم تنظیم درجه سختی یاقوت و
 4نفر دیگر از سیستم یاقوم استفاده کردند.

 -6آزمایشها و ارزیابی
نمونه اولیه بازی توانبخشی توصیفشده در این مقاله به همراه افزونه
تنظیم درجه سختی بازی در موتور بازیسازی یونیتی ()Unity 5.3.4
پیادهسازی شده و از ماژول  Kinect Developer Toolkit 1.8.0و همچنین
 KinectSDK v.1.8.0برای اتصال بازی به دستگاه کینکت استفاده شده
است .کلیه اسکریپتهای مربوط به تنظیم درجه سختی بازی و همچنین
کنترل کاراکتر بازی با زبان  C#پیادهسازی شده که از تارنمای آزمایشگاه
واقعیت افزوده شناختی  www.carlab.irدانشگاه هنر اسالمی تبریز قابل
دریافت است .ابتدا آزمایشهایی انجام شد تا مقدار نرخ یادگیری با توجه
به نوع مسئله تنظیم درجه سختی بهصورت تجربی تعیین شود .سپس
آزمایشهایی بر روی  12شرکتکننده انجام شد تا اثر روش ارائهشده بر
روی بهبود مهارتهای حرکتی دست و رضایت افراد بررسی شود .کلیه
افراد مورد آزمایش از بین افراد سالم انتخاب شده و با انجام یک سری
آزمایشها این اطمینان حاصل شد که شرکتکنندگان دارای مشکالت
روانی و شناختی نیستند.
 -1-6مطالعه اثر تغییر نرخ یادگیری
بهمنظور مطالعه اثر تغییر نرخ یادگیری  بر عملکرد بازیکنان و بهتبع
آن تعیین مناسب نرخ یادگیری ،آزمایشهایی ترتیب داده شد که در آن
نرخ یادگیری با اندازههای  8/1تا ( 1با فاصله یکدهم) مورد بررسی قرار
گرفت .با در نظر گرفتن  g1بهعنوان شاخص اصلی رضایت ،هدف بررسی
این مطلب بود که چه نرخ تغییری موجب کمترین مقدار | |W-Lمیشود.
اثر تغییر پارامتر  بر روی پارامتر رضایت کاربر در شکل  1نمایش داده
شده است .گرچه روند مشخصی با تغییر مقدار  قابلمشاهده نیست،
مقدار  8/9برای  منجر به بهترین نتیجه شده است .از این رو این مقدار
در آزمایشهای بعدی بهعنوان نرخ یادگیری استفاده شده است.

الگوریتم  :1تغییر در مقادیر پارامترهای تاثیرگذار در دشواری بازی

 -2-6مطالعه کارایی روش یاقوت
بهمنظور مطالعه و ارزیابی کارایی روش تقویتی چندتناوبی (یاقوت) و
مقایسه آن با روش یادگیری تقویتی چندمقصوده (یاقوم) نوع سیستم
بهعنوان متغیر مستقل در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت .هدف اصلی
این آزمایشها مقایسه عملکرد تنظیم درجه سختی در بهبود مهارتهای
حرکتی دست و همچنین رضایتمندی شرکتکنندگان از انجام بازی
بود .بدین منظور یک مطالعه میانمدت طراحی شد که در آن هر

Serial no. 83

شکل  :7اثر تغییر نرخ یادگیری بر روی میزان رضایتمندی بازیکن
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 -1-2-6شاخص احساس رضایت از انجام بازی
آزمایشهایی ترتیب داده شد تا مشخص شود که یاقوت و یاقوم تا چه
میزان میتوانند در برآورده کردن شاخص احساس رضایت با توجه به
اهداف  g1, g2 ,g3موفق باشند .بر اساس  g1کم کردن مقدار | |W-Lمنجر
به احساس رضایت بیشتر در بازیکن و بهتبع آن سرگرم شدن بیشتر
میشود .با توجه به هیستوگرام اختالف میان تعداد بردها و باختها که
در شکل  4نمایش داده شده است ،در مقدار قابلتوجهی از موارد در
روش یاقوت مقدار | |W-Lصفر و یا نزدیک به صفر است .بهطور مشخص،
در بیشتر از  48%موارد اختالف بین امتیازها  8و یا کمتر از  8است که
نشاندهنده سرگرمکننده بودن بازی در بیشتر از  48%موارد است .این
در حالی است که بر اساس هیستوگرام روش یاقوم ،میانگین مقدار |W-
| Lنزدیک صفر نبوده و نمودار حالت تقارنی ندارد .این مشاهدات حاکی
از عملکرد بهتر روش یاقوت در برآورده کردن  g1است.

تنظیم خودکار سختی بازیهای . . .

(میانگین  8/112و انحراف معیار استاندارد  )1/832و یاقوم (میانگین
 9/412و انحراف معیار استاندارد  )1/881است .این امر میتواند
بهسادگی بازی توانبخشی ارائهشده نسبت داده شود که امکان پیشرفت
برای بازیکن در هر دو روش یاقوم و یاقوت بهسادگی میسر است.

شکل  :9مقایسه روش یاقوت و یاقوم با توجه به شاخص ( g2مقدار
تغییر در امتیازات در نوبتهای مختلف)

شکل  :11مقایسه روش یاقوت و یاقوم با توجه به شاخص ( g3تعداد
شکل  :8هیستوگرام تفاوت میان بردها و باختها | |W-Lدر دو روش
یاقوم و یاقوت

عملکرد روش یاقوت در مقایسه با روش یاقوم در کم کردن تغییرات
در نوبتهای متوالی (در ارتباط با  )g2و همچنین بیشینه کردن تعداد
پیشرفتها (در ارتباط با  )g3موردبررسی قرار گرفت .با توجه به نتایجی
که در شکل  3نمایش داده شده است ،متوسط مقدار تغییر در امتیازات
(  ) i 0 (ri 1  ri ) / nبرای روش یاقوت به طور قابلتوجهی کمتر از
n

روش یاقوم است .بر اساس آزمون تی انجامشده بر روی دادههای کاربران
اختالف آماری معناداری (سطح معناداری )8/82291میان مقدار تغییر
در امتیازات در روش یاقوت (میانگین  2/1221و انحراف معیار استاندارد
 )1/1133و یاقوم (میانگین  8/221و انحراف معیار استاندارد )1/1483
وجود دارد .در مورد بیشینه کردن میانگین تعداد پیشرفتها در نوبتهای
متوالی ( ) ) i  0 (ri 1  ri  0همانطور که در شکل  18قابل مشاهده
n

است ،روشهای یاقوت و یاقوم رفتارهای نسبتًا مشابهی از خود نشان
دادهاند .نتیجه آزمون تی نیز حاکی عدم وجود اختالف آماری معنادار
(سطح معناداری  )8/192میان تعداد پیشرفتها در روش یاقوت

Serial no. 83

پیشرفتها در نوبتهای مختلف)

 -2-2-6بهبود مهارتهای حرکتی
در روش یادگیری تقویتی چند تناوبی که در این مقاله ارائه شده است،
درجه سختی بازی بر اساس تواناییهای حرکتی بازیکنان تنظیم میشود.
درنتیجه افزایش درجه سختی در طول جلسات بازی بیانگر بهبود در
مهارتهای حرکتی بازیکنان است؛ اما با توجه به اینکه بازیکنان مختلف
مهارتهای مختلفی در شروع آزمایشها دارند ،بهجای مقایسه مقدار
پارامترهای سختی ،میزان تغییر در این پارامترها بهعنوان معیاری از
بهبود در تواناییهای حرکتی مورد توجه قرار گرفته است .بدین منظور،
میزان تغییر در میانگین پارامترهای سختی بازی (سرعت ،اندازه و فاصله)
بهعنوان پارامترهای بهبود در مهارتها مورد توجه قرار گرفت .همانگونه
که در شکل  11و  12نشان داد شده است ،نرخ کاهش در اندازه توپها
و همچنین فاصله میان طاقهای توپ برای روش یاقوت بیشتر از روش
یاقوم است .این مشاهدات بیانگر افزایش شدت حرکت دستها در یاقوت
در مقایسه با روش یاقوم است که عامل مهمی در توانبخشی حرکتی
است .در مورد عامل سرعت ،گرچه مقدار سرعت در طول  4جلسه برای
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آزمایشها حاکی از بهبود بیشتر در عملکرد حرکتی شرکتکنندگان با
 برای مطالعات.استفاده از روش یاقوت در مقایسه با روش یاقوم است
 نویسندگان مقاله قصد دارند تا با کشف روابط میان اهداف مختلف،آتی
 مدلی جامعتری از روش یادگیری،مسئله تنظیم درجه سختی
.چندتناوبی ارائه کنند

 بهبود قابلتوجهی بر روی عامل،هر دو روش افزایش پیدا کرده است
 توجیه این مشاهده نیازمند کشف روابط.س رعت مشاهده نشده است
میان پارامترهای سختی است که در مطالعات آتی مورد توجه قرار خواهد
.گرفت
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 متوسط درصد تغییرات برای پارامترهای سختی بازی:11 شکل
ارائهشده در روش یاقوم

 متوسط درصد تغییرات برای پارامترهای سختی بازی:12 شکل
ارائهشده در روش یاقوت

 نتیجهگیری-7
در این مقاله یک بازی توانبخشی برای بهبود مهارتهای حرکت دست
 پس از شناسایی.با افزونهای برای تنظیم خودکار درجه سختی ارائه شد
 سه هدف و شاخص که بیانکننده میزان،پارامترهای سختی بازی
.رضایت کاربران از بازی هستند بر اساس تئوریهای مختلف تعیین شدند
در این مقاله نشان داده شد که ماهیت این اهداف بهگونهای است که در
 برخی از این اهداف صرفًا.دورههای تناوبی یکسانی قابل بررسی نیستند
بر اساس امتیاز نهایی در هر نوبت قابل بررسی بوده و برخی دیگر نیاز به
 برای حل این مشکل روشی.تاریخچهای از امتیازات نوبتهای قبلی دارند
تحت عنوان یادگیری تقویتی چندتناوبی (یاقوت) ارائه شد که نسخه
.توسعهیافته روش یادگیری تقویتی چندمقصوده (یاقوم) است
در ادامه روش یاقوت ازلحاظ ساختاری و معنایی شرح داده شده و
 نتایج.روشی دوسطحی برای انجام اعمال یک عامل تعریف شد
آزمایشهای میانمدت بر روی تعدادی از کاربران نشان داد که روش
یاقوت عملکرد بهتری در برآورده کردن شاخصهای جلب رضایت
 نتایج حاصل از، همچنین.کاربران در مقایسه با روش یاقوم داشته است
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