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کاربرد نظریۀ مفهوم-دانش ( )C-Kو مدلسازی مبتنی بر گراف فضای
مفهوم و دانش در نظام برنامهریزی کالن

رضا شیخ ، 1یونس یونسیان
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چکيده
این مقاله رویکرد مبتنی بر شبیهسازی را به عنوان راه جایگزین بررسی نظریه و کالسی از طراحی توصیف میکند .فراتر از
ابزارهای عملی ،تحقیقات مبتنی بر شبیهسازی به عنوان یک روش علمی معتبر در بسیاری از زمینهها ،از اقتصاد گرفته تا علوم
اجتماعی شناخته شده است .این روش میتواند به عنوان یک مرحلۀ میانی در پیشرفت علمی برای تولید مدلها و آزمایش
فرضیهها با تجارب آزمایشگاه خشک دیده شود .مدلهای شبیهسازی برای مطالعه طبیعت و اثر طراحی نیز در تحقیقات
طراحی استفاده شد .سوسا و گرو اثر طراحی روی تغییر اجتماعی را مورد مطالعه قرار دارند .ساندرز و گرو یک مدل از عامل-
های نادر که پیشرفتهای طراحیها را گزارش میکرد ارائه دادند .تاورا و ناگای پیشنهاد کردند که شناخت تفاوتها یک عنصر
کلیدی در استدالل طراحی است و آنها مطالعات شبیهسازی را به عنوان یک ابزار برای تحلیل آن پیشنهاد میکنند .مطالعه
فعلی توصیفکنندۀ یک مدل از نظریۀ طراحی  C-Kبه نام گراف  CKمیباشد که شبیهسازی استدالل طراحی را فعال می-
کند .پیادهسازی نرمافزاری از مدل با استفاده از جاوا و کتابخانه ( JUNG3گراف شبکه جهانی جاوا) توسعه یافت .دو هدف
اصلی گرافی  CKعبارتست از (الف) ارائه ابزارهای آموزشی در آموزش نظریۀ  CKبا استفاده از قابلیتهای تجسم  JUNGو
(ب) بررسی فرضیههای متعدد و استراتژیهای طراحی.

واژههای کليدی :نظریۀ مفهوم دانش ،گراف دانش ،فضای مفهوم ( ،)c spaceفضای دانش ()k space
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مقدمه
طراحی مهندسی در مقابل علم مهندسی :بخشی از یک مورد واقعی مبتنی بر گرافی CK
ما در مورد مدل و چند نتیجه با توجه به مورد شرکت صنعتی صحبت می کنیم که یک پیشروی جهانی در
بخش لوله های استیل یکپارچه است .یکی از ویژگی های اصلی این بخش ماهیت مبتنی بر دانش باالی
محصوال تش است .درنتیجه نوآوری های قابل توجه ،الل

نمی تواند بدون تولید دانش قابل توجه بدست آید.

روبرو شدن با چالش های جدید (مثل قاعده های جدید و استانداردهای تازه در آینده نزدیک) شرکت چندین
نوآوری که دو رویکرد سنتی اصلی را دنبال می کنند ،شروع کرد :الف) طراحی محصول بر اساس یک رویکرد
تجربی مبتنی بر تولید و آزمایش مواد مرک

که استانداردها را دارا هستند .ب) پروژه های تحقیقاتی به منظور

تقویت دانششان درباره جنبه های مختلف پدیده ها (الکتریکی شیمیایی ،استخراج و ذوب فلزات و لیره) .طبق
تغییرات آتی در قاعده ها و استانداردها  ،تحویل به موقع ،یک معیار با امتیاز ویژه بود .هدف دیگر از نوآوری ها،
پیشرفت یکنواخت در تولید دانش علمی به منظور فراهم کردن تعهدهای آینده بود .دسترسی ما به فرایندهای
داخلی مهندسی و حوزه های تحقیقاتی شرکت ،اجازه می دهد تا دو مشکل پدیدار شود .اولی تکیه به نتایج
برنامه ریزی های تجربی ،شانس ما را برای حوزه مهندسی به منظوره فرموله کردن پرقدرت و مفاهیم تولید
جدید کاهش می دهد .دوم این که ،نتایج بدست آمده توسط حوزه تحقیقاتی نمی تواند دوباره به انجام گرفتن
مرحله توسعه مفهوم بازتزریق شود .مخصوصا چون آن تحقیق در ارتباط با هر ایده محصول کوچک انجام نشده
است .طبق نظریه  ،C-Kما ممکن است فرض کنیم که مسئله از اتصال ناکافی از فرایندهای طراحی و تحقیق رخ
دهد .زمانی که این امر مورد بررسی و با صنعتگران مورد بحث قرار گرفت ،ما نیز استراتژی ها را در یک راه قابل
کنترل ساده با استفاده از گرافی  CKمدل و مورد مطالعه قرار دادیم .نتایج نشان می دهد که وقتی استراتژی
های مبتنی بر مفهوم محض (  Cمحور) در معیار سرعت بهتر شد ،استراتژی های مبتنی بر تحقیق ( Kمحور
محض) اجازه داشتن تولید دانش همگن را می دهند .عالوه بر این ،همان طور که توسط نظریه طراحی  CKپیش
بینی شد ،به نظر می رسد استراتژی های هیبرید اجازه عنوان کردن هر دو معیار را با افزایش تنومندی مدل،
بدون از دست دادن مقدار زیاد سرعت می دهند .این امر می تواند این چالش را ایجاد کند که این یافته ها برای
اتحاد بهتر بین حوزه های طراحی و تحقیقات بنا شده است.

هاتچوئل و ویل ( ) 2009،2007یک نظریه از استدالل طراحی پیشنهاد می کنند که چند ویژگی بنیادین از فرایند
استدالل طراحی را جذب می کند .نظریه مبتنی بر تمییز و اثر متقابل بین دو فضاست:
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 یک فضای دانش ،همه ی دانش موجود برای یک طراح (یا گروهی از طراحان) در زمان داده شده را نشان
می دهد .این ها گزاره هایی هستند که طراح ،توانایی تشریح به صورت صحیح یا للط را دارد .یعنی گزاره
هایی که حالت های منطقی شان شناخته شده هستند (به عنوان مثال ،بعضی از تلفن ها ،همراه هستند).
 یک فضای مفهوم ،گزاره هایی را نشان می دهد که حالت منطقی شان ناشناخته است و نمی تواند با یک
فضای دانش شناخته شده تعیین شود .این ها گزاره هایی هستند که نمی توانند نه به صورت صحیح و نه به
صورت للط در لحظه ایجادشان تعیین شوند( .برای مثال ،بعضی از تلفن ها از حمالت قلبی پیش گیری می
کنند).
در نظریه  ،C-Kمفاهیم ،توصیف یک شیء با فرم «  :Cشیء  xبا ویژگی های  p1,p2,…,pnوجود دارد به طوری
که  Cبا توجه به  ، Kلیرقابل تصمیم گیری باشد ».به عبارت دیگر ،طراحی که مفهوم را ایجاد می کند قادر نباشد تا
بگوید که چنین شیء ای ممکن است وجود داشته باشد یا خیر .اگر چنین فرمول لیرقابل تصمیم گیری بتواند ایجاد
شود ،یک فرایند طراحی آلاز می شود .یک طراح سپس می تواند مفهوم اولیه  C0را با افراز آن با دقت شرح دهد که
با افزودن ویژگی های بیشتر به  C0انجام می گیرد .در نظریه  ،C-Kدو نوع افراز وجود دارد .افرازهای محدودکننده
به یک مفهوم ،یک ویژگی معمول ی از شیء ای را که دارد طراحی می شود ،می افزایند .افراز توسعه ای (یا بسط
مفهومی) ویژگی های کوچک و بی سابقه به یک مفهوم می افزاید .مفاهیم ،اگر در حالت منطقی شان متفاوت از
دانش هستند ،از دانش ایجاد می شوند.
به این منظور ،طراحان مختلف با فضاهای دانش متفاوت ممک ن است مفاهیم گوناگونی ایجاد کنند .یک فضای
مفهومی می تواند تنها با توجه به فضای دانش تعریف شوند – مفاهیم مرتبط با  kهستند (.)K-relative
وقتی یک فضای مفهوم شرح داده می شود ،طراح ممکن است از دانش اش هم برای افراز مفاهیم و هم تالش برای
معتبرسازی یک مفهوم داده شده (برای قبول آن به عنوان گزاره صحیح و یا رد آن به عنوان نادرست) استفاده کنند.
الل معتبرسازی یک مفهوم به آسانی ممکن نیست .دانش جدید که شرایط وجودی چنین شیء ای را تضمین می
کند باید بدست آید .در رابطه با نظریه ،دانش باید توسعه یابد .توسعه فضای دانش ،توسعه )K-expansion( K
نامیده می شود .بنابراین گزاره مرکزی نظریه  C-Kعبارتست از « :طراحی ،فعل و انفعال و توسعه دو جانبه ای از
مفاهیم و دانش می باشد».
مفاهیم اصلی نظریه  C-Kکه در بخش قبل مرور کردیم تقریبا کلی اند و نمی توانند با استفاده از مقررات مختلف
تفسیر شوند .در گرافی  ، CKمقررات گراف برای توصیف (انواع) اشیا و سیستم های اشیای مرتبط استفاده شد.
انتخاب این مقررات کلی ساده ،اختیاری است چون هدف ما کنترل پذیری پدیده تجربه و کلی است.
یک مقررات مبتنی بر گراف برای مدل کردن ساختارهای دانش
ما از یک مقررات مبتنی بر گراف برای مدل کردن ساختارهای دانش استفاده می کنیم .مقررات ساده در نظریه
گراف با یک مجموعه  Vاز گره ها و یک مجموعه  Eاز روابط بین گره هایی که لبه نامیده می شوند ،داده شده
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است .با داشتن چنین مقرراتی ،گره ها می توانند با اشیاء (یا نام هایشان) مرتبط باشند .لبه ها یک رابطه بسیار
عمومی بین اشیاء را نشان می دهند .آن ها می توانند به صورت « مرتبط با » تفسیر شوند.

شکل .1یک گراف دانش ساده
نمایش نمونه در شکل  1داده شده است .گره  V1معادل با یک شیء است که با توجه به رابطه اش با  V2که
خودش با رابطه اش با  V1و  V3تعریف می شود ،تعریف می گردد .یک زنجیره روی گراف معادل با یک عبارت
درباره اشیای مرتبط است .برای نمونه زنجیره

نشان داده شده در شکل  1می تواند به صورت

«یک شیء  V1که مرتبط با شیء  V2است ،با شیء  V3در ارتباط است» تفسیر شود .چنین (مجموعه هایی از)
عباراتی می توانند به عنوان توصیفات مجموعه ای اشیای مرتبط با مقررات پیشنهاد شده مشاهده شوند .این
مقررات معادل با یک زبان است که گزاره های اتمیک آن روابط (برای مثال

و

)

هستند .چون هیج متغیری در نظر گرفته نشده است ،مقررات گزاره ای است .پس یک عبارت در این زبان معادل
با یک تعریف (یا توصیف) از مجموعه ای از اشیاست.
تفسير سطح پایينتر
یک گره  vدر گراف دانش به این صورت تعریف می شود« :طراح درباره وجود یک شیء  vمی داند (آگاه است)
» .یک لبه  Eبین دو گره  V1و  V2به این صورت تفسیر می شود :طراح می داند که اشیای  V1و  V2با هم
مرتبطند ».در حالی که وجود یک لبه بین دو گره به صورت مثبت به عنوان دانسته تفسیر می شود ،عدم حضور
به عنوان منفی ساز تلقی نمی شود (یعنی لیاب به این معنی نیست که  V1مرتبط با  V2نیست) .وقتی یک
رابطه در فضای  Kموجود است ،به عنوان شناخته شده (یا صحیح) در نظر گرفته می شود .اگر چنین نباشد به
عنوان ناشناخته درنظر گرفته خواهد شد.
در گراف  Gداده شده ،هر یک از زیرگراف هایش می تواند به عنوان یک توصیف تفسیر شود .به طور خاص،
وقتی یک زیرگراف جزء لیرمتصل گراف است ،این معادل با یک (زیر) سیستم از اشیای مرتبط است .ما به
چنین اجزایی به عنوان جزایر دانش (یا جزایر برای اختصار) مراجعه می کنیم .شکل  ،2یک فضای دانش نمونه را
نشان می دهد که سه جزیره که هر کدام برابر با توصیفی از یک مجموعه از اشیای مرتبط با دیگری است ظاهر
می شوند .این می تواند به عنوان یک مدل ساده شده دیده شود که می تواند وضعیت های تجربی متعددی را
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داشته باشد .برای نمونه در مورد یک آزمایشگاه تحقیقاتی مواد ،دو جزء لیرمتصل ،دو رفتار علمی را نشان می
دهند که هیچ شیء مشترکی را به اشتراک نمی گذارند .متخصصان شکاف ،مدل شکافی را خواهند ساخت که
توضیح می دهد که چگونه ساختار بلورین فلز ( )V1می تواند توسط چند مولکول شیمیایی توزیع شود ( )V2که
تحت شرایط فشار ( )V4شکاف ها را تحریک می کند ( .)V3به عبارت دیگر متخصصان مواد توضیح خواهند داد
که چگونه یک لوله ( )V5از آهن و چند عنصر خاص ساخته شده است (( )V6برای مثال  Mg ،Cو لیره)
(… .)V7,V8,

شکل  .2نمایش یک فضای دانش

شکل  .3گراف دانش متصل .زنجیره ( )V6,V1,V8,V9توسعه دانشی است که مفهوم ( )V6,V9را تشخیص می
دهد.
تفسير مفاهيم  C-Kدر نمایش گراف
توسعه دانش
با توجه به مدل ما ،یادگیری ابتدایی شامل افزودن یک شیء جدید با یک رابطه جدید بین دو شیء موجود ،به
گراف دانش است .تحت تفسیر خواسته شده ،اگر لبه ای بین دو گره وجود نداشته باشد ،این معادل با در
دسترس نبودن اطالعات است .اطالعات خارج از دسترس ممکن است برای طراح به عنوان نتیجه ای از یادگیری
در دسترس قرار بگیرد – گره های جدید و لبه ها می توانند ظاهر شوند و ارتباطات جدید ایجاد می گردند.
عالوه بر این ،تفسیر للط وجود ندارد .طراح هرگز درباره رابطه ای که در واقعیت وجود ندارد چیزی نمی داند.

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

بنابراین ،یادگیری به صورت یکنو اخت رخ می دهد و نیازی به بازبینی نیست .دقت کنید که این امر می تواند به
صورت جهان ایده آل دیده شود که سرانجام همه چیز می تواند به متصل شده و (یاد گرفته شده) تبدیل شود.
مفاهيم ،توسعه و افراز مفهومی
در نظریه  C-Kیک مفهوم گزاره ای است که نه صحیح است و نه للط .در مقررات توصیف شده ،ما می توانیم
تعریف  C-Kاز مفاهیم را به عنوان گزاره هایی تفسیر کنیم که هنوز برای وجود داشتن شناخته نشده اند .اما می
توانند در آینده آموخته شوند .در مقررات ما ،چنین گزاره هایی حفره ها ( )voidsرا نشان می دهند که برابر
زوج ( ) Vi,Vjاز گره هاست که با هر زنجیره از روابط (این تفسیر تقریبا شبیه به کازاکی ،هاتچودل ،2002 ،می
باشد) متصل نیستند .برای مثال در شکل ( )V6,V9( ،2خط آبی نقطه چین) چنین حفره ای را نشان می دهد.
چنین گزاره هایی می توانند در فضای  cبه عنوان مفاهیم درنظر گرفته شوند .عالوه بر این حفره ها ممکن است
برای معرفی بیشتر افرازهای توسعه ای افزوده شوند برای مثال ( .)V6,V9,V2اگر هر رابطه موجود که همچنان
به گروه های تشکیل دهنده مفهوم متصلند برای مثال  ،V11در فضای  Cافزوده شود ،این معادل با یک افراز
محدود کننده است برای مثال (.)V6,V9,V11
اتصال – پایان یک فرایند طراحی
چون یک مفهوم می تواند به عنوان یک تالش برای شرح سیستم های از قبل جدا و انواع اشیا دیده شود ،اگر
یک زنجیره از روابط که یک (یا بیشتر) از چنین سیستم هایی را متصل کند ،یافت شود ،سپس طراح موفق شده
است :یک عبارت (یا قسمتی از دانش) نوع جدیدی از سیستم را شرح می دهد که از قبل انواع اشیای جدا از هم
که اکنون برای تشریح شناخته شده اند ،ایجاد شده است .در شرایط دیگر ،در مفهوم داده شده که سعی در
متصل کردن دو جزیره دانش دارد ،اگر توسعه های  Kاز راهی که یک زنجیره از گره های تشکیل دهنده تعریف
مفهوم اتفاق افتد ،یافت شوند ،بنابراین این گره ها می آموزند که با یکدیگر در رابطه باشند .با مقایسه شکل های
 2و ،3در شکل  3نمونه ای از چنین زنجیره ای که زیرگراف های لیرمتصل قبلی را به هم متصل می کنند می
بینیم ) V6,V9( :دیگر مفهوم نیست چون طراح می داند که این گره ها اکنون توسط (
) مرتبط شده اند .چنین توسعه دانشی ممکن است برای مدل کردن اولین مدلی که کار می کند
در نظر گرفته شود که به طراح ،امکان پذیر بودن مفهوم اولیه را تصدیق می کند .هر اتصال اضافه (بین اجزای
لیرمتصل قبلی) که طراح ممکن است به مرور زمان بیاموزد تنها تصدیق می کند که قسمت های چنین
سیستمی به هم مرتبطند .هر چند یک افزایش در اتصال جزیره های دانش (برای مثال دورها بین اجزا) ممکن
است به عنوان یک درک بهتر ،توسط طراح ذات سیستم و روابط بین قسمت هایش درنظر گرفته شود.
شبيه سازی اکتشافات  Cمحور و  Kمحور
برای نمایش رویکرد و نوع نتایجی که ما می توانیم به آن دسترسی داشته باشیم ،در اینجا چند تجربه نمونه ارائه
می کنیم که دو استراتژی اکتشافی برگرفته از کارخانه صنعتی (ارائه شده در قسمت معرفی) ،در اصطالح
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اس تدالل مفهوم محور و دانش محور را مقایسه می کند .آن دو استراتژی معادل با دو نوع از گرایش های برگرفته
از طراحی مهندسی سنتی و حوزه های تحقیقاتی موجود در چنین پروژه هایی هستند.
شبه کد برای الگوریتم های مهم استفاده شده در تجربیات اخیر ،در جدول  1داده شده است.
موقعيت عمومی تجربيات :تشخيص و از بين بردن حفره ها
در پیاده سازی ما ،یک ساختار فضای دانش اولیه ،با یک الگوریتم مبتنی بر سه پارامتر زیر به صورت تدریجی
تولید می شود:
  ،ndcتعداد اجزای لیرمتصل  ،nnتعداد گره ها در اجزای لیرمتصل  ،cاتصال هر گره با اجزایشدر یک آزمایش داده شده ndc ،ثابت نگه داشته می شود درحالی که  nnو  cممکن است به صورت تصادفی
(برای هر جزء لیرمتصل) بسته به محیط تجربه تغییر کنند .چون این گراف با افزودن متوالی اجزای لیرمتصل
ساخته می شود ،حفظ یک جدول درهم سازی مرتبط کننده هر گره به شناسه اجزایش ممکن می شود .به
عنوان یک نتیجه از این عبارت ،سیستم در هر لحظه نوعی از فرادانش که نمی داند را داراست – حفره هایی که
از گزاره های لیرقابل تصمیم گیری شکل می گیرند.
طبق این محیط ،وقتی یک ساختار دانش تولید شد ،توسعه دانش یا افراز مفهوم می تواند با تولید حفره های
کاندید و یک انتخاب از بین آن ها پیاده سازی شود .در تجارب ما ،بسادگی از یک انتخاب تصادفی ،استفاده می
کنیم.
اخیرا ،تمام توسعه های جایگزین برای بررسی و رسیدگی ایجاد می شوند .دقت کنید که این یک مورد نسبتا بی
نهایت را مدل می کند :با  ndcو  nnافزایشی ،تولید همه ی ترکیبات ممکن به وظیفه سنگینی تبدیل می شود.
به محض این که جایگزین ها تولید شدند ،یک انتخاب تصادفی انجام می گیرد و گزاره افزوده می گردد :الف) در
فضای  ،Cاگر سیستم نگاهی به ایجاد یک مفهوم داشته باشد ب) در فضای  Kاگر به دنبال یک توسعه  Kباشد.
استدالل مفهوم محور
مستقیما ،استدالل مفهوم محور ( )CDRنیاز به استفاده از اطالعات کد شده توسط توصیف مفهومی دارد .در
مورد یک افراز مجرد (برای مثال مفهوم اولیه) این اطالعات بسادگی نام دو گره است که ما برای اتصال به آن ها
می نگریم .برای مثال ،اگر مفهوم اولیه سعی کند تا V1و  V2را به هم متصل کند ،تنها اطالعاتی که ما برای
راهنمایی اکتشاف و توسعه در فضای  Kداریم V1 ،و  V2است .این امر ،ایده ای را مدل می کند که اگر ما سعی
در طراحی یک سفینه پرنده داریم ،با پرس و جوی پایگاه دانشمان درباره این که کشتی چیست و مفهوم پرواز
چه می باشد ،آلاز می کنیم.
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در نظریه  ، C-Kدو راه هست که چنین پرس و جویی ممکن است به آن بپردازد.اول این که ،بعضی از دانش های
مرتبط با واژه پرس و جو و پژوهش ،فعال خواهد شد (یا یادآوری خواهد شد) .برای مثال یک کشتی ،شیء
شناوری روی آب است .دوم این که ،یک توسعه  Kکه ممکن است شناوری روی هوا،یک پرواز رخ دهد (با این
فرض که قبال توسط طراح شناخته شده نبود).
در چارجوب ما ،مورد اول ممکن است بسادگی با بازیابی یک تکه مرتبط با دانش با اطالعات مجاورتی موجود در
گراف مدل شود (برای مثال گره کشتی به گره شناور بودن متصل است) .مورد دوم با افزودن یک لبه جدید در
فضای  Kبین دو گره لیرمتصل مدل می شود .بنابراین اکتشاف و توسعه فضای  Kبه سب

یک افراز (مجرد) از

فضای  Cمی باشد و با به کار گرفتن گره های متصل و اتصال گره های جدید در هر مرحله زمانی می تواند به
عنوان یک فعالیت پیش رونده از گ ره ها دیده شود .این امر معادل با لیستی از گره هاست که با دو گره تعریف
کننده مفهوم آلاز می شود .هر وقت یک توسعه (یا یک فعال سازی) انجام می شود ،گره ای که به کار گرفته می
شود به عنوان یک کاندید به لیست افزوده می گردد که توسعه های بیشتر (یا فعال سازی ها) می توانند در
مراحل بعدی ساخته شوند .در تجارب اخیر ،ما تنها توسعه ها را بررسی می کنیم .در تجارب حاضر تنها توسعه
های  Kمورد بررسی قرار می گیرند.
استراتژی  Kمحور
برخالف یادگیری مفهوم محور ،ممکن است یک استراتژی دانش محور ( )KDRتصور شود که اطالعات جدید به
طور مستق ل از هر مفهوم گرفته شود .در حالت کلی ،هدف ،یادگیری هر چه بیشتر درباره همه و هر گره در
گراف است .این امر می تواند به عنوان یک متراکم شدن پایگاه دانش به منظور افزایش اتصالش و کاهش تعداد
اجزای لیرمتصل تفسیر شود .دقت کنید که اگر یادگیری تنها بین اجزای لیرمتصل اتفاق بیفتد ،مسیرهای
جدید که گره های لیرمتصل قبلی را به هم متصل می کنند نمایان می شوند .این نوع از یادگیری ،استراتژی
بسیار خاصی را مدل می کند چون دارای امتیاز تولید دانش چند دامنه ای است .به طور سنتی ،یک آزمایشگاه
تحقیقاتی باید در بیشتر زمان ها تولید دانش اش را به نظم پایه اش محدود کند.
استراتژی هيبرید
ما باید سومین و آخرین استراتژی را تدوین کنیم که آن را استدالل هیبرید می نامیم .در محیط صنعتی که قبال
توضیح دادیم ،چنین استراتژی هایی معادل با تالشی برای اتصال طراحی مهندسی و تالش های تحقیقاتی است
به طوری که اثرات و تعامالت تقویت می شود .در محیط های عملی ،گروهی از مدل های هیبرید می توانند
تصور شوند .در اینجا ما از یک ترکی مستقیم از دو استراتژی قبلی استفاده می کنیم:
در هر قدم از یادگیری ،الگوریتم متناوبا هم یک یادگیری با هدایت مفهوم و هم با دانش را تشخیص می دهد.
این راه کلی از تعامالت مدل سازی بین  CDRو  KDRاجازه بررسی کردن اثرات یک استراتژی ساده را به جای
هر پیچیدگی ممکن یا کشف کننده های اضافی می دهد.
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معياری برای کارایی طراحی :سرعت در مقابل اتصال
این امکان وجود دارد که از حداقل دو معیار متضاد برای سنجش اثر استراتژی های اکتشاف توصیف شده قبلی
استفاده کنیم که در اصطالح سرعت پیوستگی و اتصال پایگاه دانش حاصل نامیده می شود .این دو معیار در واقع
چند نگرانی اصلی بیان شده توسط شرکای صنعتی را مرتفع می کند .ما شاخص های زیر را برای این معیار
انتخاب کردیم.
 سرعت پیوستگی :تعداد توسعه ها که برای یافتن یک جواب الزم است .این تعداد برابر با هدف صنعتیکالسیک به منظور رسیدن به حداقل یک راه حل قابل عرضه در بازار از مواد جدید در مدت زمان محدود است.
اتصال :افزایش اتصال معادل با یک متراکم سازی پایگاه دانش است .یک گراف متصلتر ،به عنوان یک تفهیم
بهتر از پدیده مورد نظر تفسیر می شود .یک سنجش رایج از اتصال در نظریه گراف ،استاندارد مبتنی بر آنتروپی
است .ما از استاندارد زیر استفاده می کنیم.

که | p(V)=ind(V)/2|Eاست ind(V) ،تعداد لبه های واردشونده به گره  |V| ،Vتعداد کل گره ها|E| ،
تعداد لبه ها می باشد .با این استاندارد ،هر گره که متصلتر باشد ،آنتروپی بیشتری نیز دارد .وقتی اتصال به مقدار
بیشینه برسد ،آنتروپی نیز بیشینه می شود.
اتصال یک فضای دانش می تواند به عنوان شاخصی از خوشفکری دیده شود .در رابطه با صنعت ،انواع مختلف
خوشفکری می تواند درنظر گرفته شود .یکی از معانی ممکن این است که راه حل های ارضاکننده معادل می
توانند از طریق طراحی های مختلف که اجازه انعظاف پذیری صنعتی را می دهند بدست آیند (فرایندهای
گوناگون امکان پذیر هستند).
این راه همچنین راه حل های پشتیبان در مورد مسائل لیرمنتظره فراهم می کند .سرانجام این بدین معنی نیز
هست که یک درک علمی بهتر از این که چرا و چگونه طرح های موجود واقعا کار می کنند .در حالی که آنتروپی
همه این جنبه ها را (مستقیم یا لیرمستقیم) ارائه می کند ،دیگر سنجش ها می توانند همچنان معرفی شوند.
تجربيات و چند نتيجه
به دلیل محدودیت های فضا در اینجا تنها نتیجه تجربیات یک اجرا را ارائه می دهیم .تجربیات اجرای واحد
معادل با یک اجرای واحد از استراتژی داده شده با استفاده از توپولوژی های مختلف گراف هاست .ما تجربیات را
برای هر سه استراتژی با گراف هایی از توپولوژی های متفاوت را متوجه شده ایم (
]

[

]

]

[

[ ) .ا میلیون اجرا برای هر استراتژی انجام شد .برای هر استراتژی ،مقادیر هر معیار

ارزیابی پیشنهادی که برای ساخت توزیع ها استفاده شد ،بدست آمد .مثال های مشخصاتی از این توزیع ها در
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شکل  4داده شده است .این تجربیات برای هر پیکربندی تجربی به منظور بررسی پایداری نتایج ،چندبار تکرار
شده است .در واقع ما یک تغییرناپذیری سخت برای الگوهای بررسی شده و پایداری توزیع های فراتر از 100
تکرار را بررسی می کنیم .عالوه بر این ،اندازه جزایر و اتصاالتشان به نظر مهم نمی آید .این ممکن است مورد
انتظار باشد چون استراتژی های توصیف شده از اطالعات درون جزیره ای استفاده می کنند.
گراف های ( )aو ( )bدر شکل  4توزیع تعدادی از توسعه های ( Kتعداد لبه های افزوده شده به  )Kکه برای
داشتن پیوستگی در یک مثال از هزار اجرا از شبیه سازی نیاز است را نشان می دهد .برای نمونه ،در هزار اجرا با
 100جزیره ،تعداد توسعه های  Kمورد نیاز برای یادگیری مفهوم محور برای تعداد کمی کمتر از  250بار بین
] [0,10و برای تعداد تقریبا  350بار بین ] (10,20بود و لیره .با نگاه به میانگین کلی توزیع های ( )aو ()b
می توانیم مشاهده کنیم که استدالل مفهوم محور ،برای داشتن پیوستگی نیاز به تعداد بسیار کمتری (در کل)
یادگیری نسبت به استدالل  Kمحور دارند .همچنین وقتی تعداد جزایر از  100به  1000افزایش می یابد،
استراتژی یادگیری  Cمحور ،کارایی اش را حفظ می کند 00 .درصد از پیوستگی ها قبل از این که  1/3جزیره ها
به هم وصل شوند ،اتفاق می افتند.

شکل  . 4توزیع های احتمال سرعت و خوشفکری ( به ترتی با تعداد توزیع های  kمورد نیاز پیوستگی و آنتروپی
گراف حاصل اندازه گیری شده اند)
وقتی استراتژی  kمحور را مقایسه می کنیم ،تنها تفاوت قابل توجه بین  100و  1000جزیره یکنواختی توزیع
در ( ) bاست .وقتی تعداد جزایر دانش به طور قابل توجهی افزایش یابد (از  10به  ،)100احتمال داشتن
پیوستگی با یک استراتژی  Kمحور قبل از این که نیمی از جزایر متصل شوند ،تقریبا برابر صفر است .مطابق مدل
این یعنی که اگر چه تعداد قابل مالحظه ای از تولید دانش چند دامنه ای می تواند ایجاد شود ،در طراحی
صنعتی محصول هیچ نوآوری واحدی ایجاد نمی شود .عالوه بر این ،یکنواختی توزیع ،نادرستی بیشتری روی
زمانی که فرایند ممکن است خاتمه یابد ،پیشنهاد کند.
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گراف های ( )cو ( )dتوزیع های آنتروپی نهایی فضای  kبرای استراتژی های مختلف را نشان می دهند .با
شروع از همان ساختار فضای  ،kبررسی می کنیم که آنتروپی حاصل از یادگیری  Kمحور به طور میانگین به طرز
قابل توجهی باالتر از استراتژی های  Cمحور و هیب رید است .دلیل اصلی برای تفاوت ،طبق این حقیقت است که
استراتژی های  kمحور پایگاه دانش را در ابعاد مختلفی می سازد .به عبارت دیگر ،جزایر مختلف دانش اهمیت و
ارجحیت یکسانی (بیشتر یا کمتر) برای سازماندهی فرایند یادگیری می دهند .نه تنها گراف حاصل با  kمحور
بسیار متصل است بلکه به طور مساوی پراکنده شده است.
یک یافته تا حدی متعج

کننده این است که در هر دو مورد و برای هر دو معیار ،یادگیری هیبرید که ممکن

است در بین دو استراتژی مورد انتظار باشد ،به  Cمحور بسیار نزدیک تر ظاهر می شود .ما می توانیم بررسی
کنیم که استراتژی هیبرید به طور آراسته ای با  Cمحورها در پیوستگی های زودهنگام مقابله می کند .در ()a
وقتی  cمحور مقدار حداکثرش نزدیک  20توزیع دارد ،هیبرید نزدیک به  30تا دارد .بنابراین احتمال پیوستگی
اش به طور ثابتی با پیروی از  cمحور کاهش می یابد .الگوی مشابه برای  1000جزیره رخ می دهد .اگر چه
بدون رقابت واقعی با استراتژی های  kمحور ،استراتژی های هیبرید به خاطر اتصال بهتر از  cمحور عمل می
کنند .هرچند ،استراتژِ هیبرید به طور مساوی بین استراتژی های  cمحور و  kمحور در تناوب است ،اثر استدالل
 cمحور برای تغییر دادن فضای  kبه نظر قوی تر می آید (دو رابطه با هر دو مورد سرعت و آنتروپی).
در مجموع می توانیم بیان کنیم که یک استراتژی هیبرید که شدت یادگیری  kمحور با توجه به ضرب االجل
پروژه طراحی که اجازه بهینه سازی هم زمان هر دو معیار را می دهد ،به خوبی ماژوله شده است.

تفسير کارایی استراتژی های هيبرید :قدرت افراز دانش خارج از محفظه ()Out of the box
در سایه نتایج قبلی و چارچوب مدل ما ،می توانیم بررسی کنیم که استراتژی های  cمحور سریع هستند اما
درک عمیق تر از پدیده را ترویج نمی دهند .چون تولید دانش جدید محدود می شود ،یک تجدید نظر عمیق از
مفهوم تولید اولیه ممکن نیست .از طرف دیگر ،استراتژی های  kمحور اجازه ایجاد پیوندهای چند دامنه ای و
انواع مختلفی از اتصاالت جدید را می دهند که ممکن است به مفهوم ظاهر شده ،معرفی شوند .اگرچه به خاطر
سرعت پایینش ممکن است برای پروژه هایی که تحت زمانبندی فشرده فعالیت می کنند محدود شود .استراتژی
های هیبرید که اجازه اکتشاف متعادل تری را می دهند به نظر هر دو معیار را دربردارند.
آن چه در استراتژی های هیبرید رخ می دهد پدیده ایست که می تواند به عنوان قدرت افراز دانش خارج از
محفظه نامگذاری شود .در چنین استراتژی هایی تالش هایی برای افزایش ادراک (اتصال) از طریق دانش جدید
انجام می شود .اگر چه چنین دانش جدیدی فورا به مسیرهای جایگزین بالقوه برای استراتژی های  cمحور
تبدیل شد .اگر دانش جدید هیچ جایگزینی از این دست ارائه ندهد ،استراتژی های cمحور قبلی بدون تغییر باقی
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می مانند ا ما خوشفکری آن ها نیر افزایش نمی یابد .اگر مسیرهای جایگزین پیشنهاد می دهد راه حل های c
محور متنوع تر و خوشفکر تر هستند .این یافته شرایطی را برای استراتژی های خارج از محفظه در طراحی
مهندسی نشان می دهد .اساسا مفاهیم جدید نیاز به دانش جدیدی برای گسترش به طراحی های معتبر دارند.
هنوز ایجاد دانش جدید از طریق تحقیقات می تواند زمان زیادی بگیرد قبل از این که طراحی جایگزین سرکار
بیاید .بنابراین هنگامی که نظریه  C-Kخوشفکری را پیش بینی می کند ،طراحی خالقانه ،وقتی دانش جدید با
یک یادگیری مفهوم محور توسط استراتژی های هیبرید ترکی

می شود ،نمایان می گردد .از یک طرف ،یک

استراتژی تجربی ساخت یافته درختی مفهوم محور سیستماتیک ،با استفاده از دانش موجود ساخته شده است؛ از
طرف دیگر لیستی از پروژه های تحقیقاتی ایجاد و قدرت افراز هر یک از این پروژه ها بر اساس درخت مفهوم
ایجاد شده ،ارزی ابی می شود .در حال حاضر دو برنامه اجرا می شود و ترکیبشان به هر دو مجموعه کوچک از راه
حل ها و مجموعه خاصی از پرسش های تحقیقاتی می رسد که می تواند مستقیما آن ها را بهبود دهد.
گذری بر سختی تشخيص حفره ها – آماده سازی توسعه های قوی
در باطن نتایج آزمایشات ،چند و یژگی از مدل و عامل بالقوه آن برای گرفتن استدالل طراحی زندگی واقعی می
تواند موضوعی برای بحث باشد .یکی از چنین ویژگی هایی می تواند تشخیص حفره هایی باشد که هم در ایجاد
مفاهیم و هم در راهنمایی فرایند یادگیری استفاده می شوند .برای یک گراف داده شده ،تشخیص حفره ها نیاز
به پیمایش گراف دارد .برای مثال با جستجوی اول سطح برای تشخیص زیرگراف های لیرمتصل .این مسئله با
انتخاب یک گره و بررسی همسایه ها و همسایه همسایه ها و به همین ترتی

تا آخر پیش می رود .تمام گره

هایی که نمی توانند از این راه مالقات شوند لزوما به یک جز متفاوت و لیرمتصل از گراف تعلق دارند .یک رابطه
از هر گره در جز آلازین به هر گره در مجموعه گره های لیرمالقات شده از گراف می تواند به عنوان یک مفهوم
دیده شود (در مدل ما ،آن ها تمام روابطی هستند که به گراف تعلق ندارند) .دقت کنید که تولید همه مفاهیم با
توجه به هر حالت داده شده از گراف نیازمند پیمایش متعددی از گراف با الگوریتم های جستجوی اول سطح می
باشد .به محض این که یک جز لیرمتصل دوم پیدا شد ،اولی از بین می رود و الگوریتم از گره ای از جز دوم از نو
اجرا می شود .اگر هنوز چند جز لیرقابل دسترس وجود داشت ،بنابراین فرایند تکرار می شود (تا وقتی که چنین
اجزایی دیگر باقی نمانده باشد) .چون کارایی بدترین حالت پیچیدگی جستجوی اول سطح برابر )|o(|V|+|E
است (همه گره ها به همه گره های دیگر متصل اند و همه مسیرهایی که از تمام گره ها عبور می کنند ،مالقات
می شوند) .این عملیات تقریبا پر هزینه است .این مسئله نظری ،طراحی زندگی واقعی را بخوبی مهیا می کند
طوری که آن چه شناخته شده است به منظور تشخیص آن چه شناخته شده نیست نیاز به احیا کردن دارد –
حفره ها که منجر به مفاهیم می شوند.
نکات پایانی :محدودیت ها و توسعه بيشتر
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مقاله یک مدل شبیه سازی مبتنی بر نظریه  C-Kبه نام گرافی  CKو یک کابرد نمونه با چند نتیجه اولیه ارائه
کرد .ما دو استراتژی طراحی ساده را آزمایش و مقایسه کردیم c ،محور و  kمحور که از مورد یک شرکت صنعتی
مشارکتی الهام گرفته شده بود .دریافتیم در حالی که استراتژی های  cمحور سریعتر بودند ،استراتژی های k
محور فرایند یادگیری مستحکم تری فراهم می کردند .این همچنین بیان می کند که استراتژی های هیبرید
اجازه اتصال افزایشی پایگاه دانش را بدون قربانی کردن سرعت زیاد می دهند .همان طور که در قسمت معرفی
ذکر شد ،تعامالت با یک مدل شبیه سازی  ،روش قدرتمندی برای ترکی نظریه های جدید و مفاهیم دربردارنده
واقعیت است که مدل می شود.همان طور که بیان شد ،تعامل ما با گرافی  CKهنوز به ما اجازه تفکر درباره
استراتژی های هیبرید و یک مفهوم از قدرت افراز دانش جدید را می دهد .هر دو مفهوم در محیط صنعتی
توصیف شده قبلی ،عملیاتی شده اند .گرافی  CKهنوز یک پروژه در حال تولد است .محدودیت های متعددی در
انیده برای نشان دادن توسعه بیشتر نیاز است:
محدودیت ها همراه مقررات هستند :مقررات استفاده شده در گرافی  CKتقریبا ساده هستند .چندین پیشرفتمی تواند تصور شود .اگرچه برای حال حاضر ،ما ترجیح می دهیم آن را ساده قابل کنترل حفظ کنیم تا تضمین
کنیم که بیشترین محدوده ممکن چند پدیده ساده را کشف کردیم.
محدودیت های استراتژی های طراحی که در حال حاضر مورد بررسی است :استراتژی های طراحی که در این
مقاله یافت شد نیز ساده هستند .ما مخصوصا باید تذکر دهیم که آن ها یک تکامل تعاملی از فضاهای  cو  kرا
در نظر نمی گیرند طوری که ما تنها از یک افراز توسعه ای به عنوان مفاهیم استفاده کردیم .بازه وسیعی از
تکامل ها می تواند تصور شود .ما اکنون یک مخزن از استراتژی های مختلف مبتنی بر نشریات مربوطه و گذشته
ما و تجربیات حاضر با شرکت های صنعتی می سازیم – چند تا از آن ها قبال آزمایش شدند.
محدودیت های نتایج موجود :نتایج ارائه شده می تواند (و در واقع باید) عمیقتر مورد بررسی قرار گیرد .در حال
حاضر تعدادی از دیگر نتایج موجود است که برای توسعه ای از کار حاضر گردآوری شده اند.
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