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מאת פרופ' שרית קראוס

מחשב ב מערכת  המלאכותית  הבינה  תחום 

ותכנון  למידה  יכולת  לה  שיש  אוטונומית 

פעולה  ולשתף  לשינויים  להסתגל  יודעת  ושגם 

אינטליגנטי.  סוכן  נקראת  חיצוניים  גורמים  עם 

סוכן  עם  פעולה  לשתף  יכול  אינטליגנטי  סוכן 

אינטליגנטיים  סוכנים  גם  ויש  אחר,  אינטליגנטי 

אף  על  אנשים  עם  פעולה  לשתף  שמסוגלים 

כל  מכיר  כמובן  שאותם  לזה,  הנלווים  האתגרים 

רב  בין מספר  פעולה  לשיתוף  להביא  שניסה  אדם 

של אנשים.

ההפך  את  לעשות  מסוגלים  סוכנים  הצורך  במידת 

אנושיים  יריבים  עם  ולהתמודד  פעולה  משיתוף 

סוכנים  התקפי.  או  הגנתי  באופן  ממוחשבים  או 

במגוון  לאנשים  לסייע  יכולים  אינטליגנטיים 

תחומים ואף למלא את מקומם במשימות מסוימות 

ניתן  במיוחד.  או מסוכנות  שהן קשות, משעממות 

לאימון  גם  אינטליגנטיים  בסוכנים  להשתמש 

את  למצות  ובכך  מורכבות  במשימות  אנשים 

הבינות  של  הייחודיות  התכונות  ואת  היתרונות 

השנים  במהלך  כאחת.  והמלאכותית  האנושית 

פיתחתי מתודולוגיות ואלגוריתמים לבניית סוכנים 

עם  לתקשר  גבוהה  יכולת  בעלי  אינטליגנטיים 

אנשים ולהבין את צורכיהם. 

מערכת  היא  כזה  מוצלח  פעולה  לשיתוף  דוגמה 

לתמיכה  שפיתחנו  האינטליגנטיים  הסוכנים 

בהחלטותיהן של מכוניות אוטונומיות )שהן סוכנים 

את  שמבינה  טובה  תמיכה  ובנהגיהן.  עצמן(  בפני 

שבו  האופן  ואת  נהג  כל  של  הייחודיים  צרכיו 

ולצמצם  תאונות  למנוע  יכולה  המכונית  "חושבת" 

את צריכת האנרגייה של מכוניות. 
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הסוכנים  הם  פחות  לא  ושימושיים  מעניינים 

בזמן  לאנשים  לעזור  כדי  שפיתחנו  ה"מייעצים" 

אחרים.  אנשים  עם  באינטראקצייה  מצויים  שהם 

מפעילו  את  להנחות  יודע  שפיתחנו  אחד  סוכן 

בנוגע  לו  ולייעץ  לקוחות  עם  שיחה  בעת  האנושי 

שיכול  המדויק  ולמידע  לשאול  שכדאי  לשאלות 

בעת  למשתמש  עזר  שלנו  אחר  סוכן  להם.  לעזור 

בוויכוח.  לו טיעונים טובים להצגה  ויכוח כשהציע 

לפנות  כדאי  למי  המייעצים  סוכנים  גם  פיתחנו 

במצבים שונים כדי להגדיל את הסיכויים להגשמת 

מטרות, לדוגמה מציאת בן או בת זוג מתוך השפע 

לעזור  יכולים  סוכנים  שידוכים.  באתרי  הקיים 

של  במקרה  כמו  עוינות,  בסביבות  גם  לאנשים 

מערכת, שהייתי שותפה בבנייתה, המסייעת לאנשי 

את  לבחור  אנג'לס  בלוס  התעופה  בשדה  הביטחון 

ויסכל  שימנע  באופן  שלהם  הפתע  בדיקות  מיקום 

פעילות עוינת. 

אימון  הוא  אינטליגנטיים  בסוכנים  נוסף  שימוש 

אנשים בעזרת משחקי תפקידים שבהם סוכן משחק 

את אחד התפקידים. העובדה שהסוכן איננו מוגבל 

האימון  את  הופכת  בסבלנות  או  במקום  בזמן, 

לזמין, לנוח ופעמים רבות גם ליעיל מאוד. פיתחנו 

או  העובד  תפקיד  את  לשחק  שיכול  סוכן  לדוגמה 

המעביד בהדמיה )סימולציה( של משא ומתן, וניתן 

להשתמש בו כדי להתכונן לאירוע כזה. 

סוכנים  בפיתוח  הוא  ביותר  הגדול  האתגר 

למשל:  אדם.  בני  להחליף  היכולים  ממוחשבים 

סוכן שיכול לשמש קלינאי תקשורת לאימון נפגעי 

ראש כמו זה שבנינו במשותף עם מכון גרטנר עבור 

המרכז הרפואי שיבא, תל השומר. פיתחנו גם סוכן 

שיכול לשמש מתווך במשא ומתן וכן סוכן שמסייע 

הסוכן  בריאותם.  לטובת  החלטות  לקבל  לאנשים 

הראשון שבניתי במהלך הדוקטורט שלי ניהל משא 

משחק  "דיפלומסי",  במשחק  אנשים  עם  ומתן 

שהוא עדיין בבחינת אתגר לסוכנים ממוחשבים.

פיתוח סוכנים אינטליגנטיים שמתקשרים היטב עם 

מהעולם  שמושפעת  מורכבת  משימה  הוא  אנשים 

הם  שאיתם  והאנשים  הסוכנים  פועלים  שבו 

מתקשרים, וכמובן מושפעת מהמטרות שהסוכנים 

והאנשים רוצים )או חושבים שהם רוצים( להשיג. 

סוכנים  בין  טובה  לתקשורת  שלנו  המתודולוגיה 

לאנשים מורכבת מכמה מודלים: 

ושל  האנשים  של  העולם,  של  פורמלי  מידול   .1

פעולות הסוכן ומטרותיו

השנים  במהלך  השתמשנו  הפורמלי  המידול  לצורך 

האתגרים  רבים.  מחקר  מתחומי  שונות  בשיטות 

הסוכן  שאיתה  מאי־הוודאות  נובעים  במידול 

ולתוצאות  בעולם  לשינויים  להתמודד באשר  צריך 

של  החסומה  מהרציונליות  ובעיקר  פעולותיו 

ממקסמים  אינם  אנשים  הצער,  למרבה  אנשים. 

תועלת צפויה )expected utility(, והחלטותיהם 

מוגבלות.  חישוב  ומיכולות  מרגשות  מושפעות 

ולעיתים  מההקשר,  מאוד  מושפעים  אנשים 

תכופות הם לוקים בבעיות שליטה שמונעות מהם 

את השגת מטרותיהם. 

עם  להתמודד  ולאנשים  לסוכנים  לאפשר  כדי 

לא  בלוגיקות  משתמשים  אנחנו  הללו  הפערים 

בשיטות  המשחקים,  מתורת  בידע  קלאסיות, 

אופטימיזציה ובתורת התורים, בתורת הגרפים וב־ 

 )Partially Observable( Markov Decision

.Processes )MDP/POMDPs(

2. למידת הפרמטרים הספציפיים של מופע הבעיה 

שאיתה הסוכן מתמודד

לשם כך ניתן להשתמש בחוקים שמנוסחים בעזרת 

מומחי תוכן או בשיטות של למידת מכונה מנתונים 

צריך  שהסוכן  האנשים  ועל  העולם  על  שנאספו 

לתקשר איתם. אנו משתמשים הן בלמידה מכוונת 

 reinforcement של  בשיטות  והן  "מורה"  בעזרת 

  learning, שבהן הסוכן לומד מהניסיון. 
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למציאת  אלגוריתמים  ופיתוח  אינטגרציה   .3

אסטרטגיה לסוכן 

לאתגר של אינטגרציה של מודל פורמלי עם מודלים 

באופן  אלגוריתמים  ופיתוח  מכונה  למידת  של 

שיוביל לסוכנים שיקבלו החלטות מיטביות חשיבות 

רבה בעבודה על פיתוח סוכן אינטליגנטי שמתקשר 

סיבוכיות  בין  האיזון  מציאת  אנשים.  עם  היטב 

לבניית  הכרחית  שלו  לאופטימליות  האלגוריתם 

סוכן יעיל ודורשת שילוב של תאוריה עם פרקטיקה.

4. הוכחת נכונות האלגוריתמים וניסויים עם אנשים

של  משוכות  רצופה  טוב  סוכן  לבניית  המלך  דרך 

שעליו  שונים  בתנאים  מקיפות  והערכות  בדיקות 

כאן  גם  המחשב,  במדעי  אחרים  כבתחומים  לעבור. 

יש להוכיח את נכונות האלגוריתמים שבהם משתמש 

על  יתר  שונות.  במציאויות  וגם  תאורטית  גם  סוכן 

את  לבחון  הכרחי  אנשים,  עם  מתקשר  כשסוכן  כן, 

השפעתו על האנשים ואת תחושותיהם בנוגע למידת 

הרבה  לבצע  יש  כך  לשם  איתם.  בתקשורת  הצלחתו 

לתוצאות  פעם  לא  שמביא  מה  אנשים,  עם  ניסויים 

מפתיעות שלא נצפו בזמן תכנונו הראשוני של הסוכן.

למשתתפי  נוח  שבה  סביבה  לבנות  מאוד  חשוב 

נוח  כחוקרים  לנו  הסוכן.  עם  לתקשר  הניסויים 

רצונם  שביעות  מידת  ואת  פעולותיהם  את  לבחון 

של המשתתפים, נוסף על הערכה אובייקטיבית של 

ביצועי הסוכן והצלחתו בביצוע משימותיו.

לאנשים  שעוזר  סוכן  מפתחים  איך  להדגים  אנסה 

במשימות מורכבות בעזרת כמה דוגמאות ספציפיות:

סוכן לעזרת נהג במכונית אוטונומית 

כיום הְמַאס�ר )רגולטור( דורש שידי ה"נהגת" יאחזו 

בהגה כל זמן הנסיעה אף שהרכב אוטונומי. מכונית 

נהגים  שמחליף  לסוכן  דוגמה  היא  אוטונומית 

ככל  רבות  שעות  שיעברו  שואפים  ואנו  אנושיים, 

האפשר בלי שהאנשים יצטרכו להתערב בהחלטות 

המכונית. כיוון שהמכונית נוהגת בעצמה, רוב הזמן 

אין צורך בשום פעולה מצד הנהגת, ורק כשיש אירוע 

חריג המכונית מתריעה, ואז על הנהגת להתערב. אך 

יש גם מקרים שבהם על הנהגת להתערב בגלל בעיה 

שהמכונית לא זיהתה, ולכן לא תישמע התרעה. ידוע 

צריכה לעסוק  שבתרחישים כאלה, כשהנהגת אינה 

אחרים  בדברים  תעסוק  היא  זמן,  לאורך  בנהיגה 

לאפשר  מציעים  ואנו  לנהיגה,  קשורים  שאינם 

לוודא שהנהגת תוכל להשתלט על  כדי  זאת. אולם 

סוכן  בונים  אנו  הצורך,  בשעת  בבטחה  המכונית 

יעריך הנהגת,  פעילות  אחרי  שיעקוב   אוטונומי 

וכמה  המכונית,  על  להשתלט  מסוגלת  היא  אם 

תהיה  מה  יצפה  וכן  זאת,  לעשות  לה  יידרש  זמן 

איכות נהיגתה אחרי ההשתלטות. אם הסוכן יעריך 

שהנהגת אינה מסוגלת להתגבר על אירוע כזה, הוא 

יזהיר אותה וישפר את מידת ערנותה לאירועים לא 

צפויים כאלה.

כאמור, השלב הראשון בבניית סוכן הוא הכנת מודל 

פורמלי של הבעיה והגדרת מטרות הסוכן. בדוגמה 

שלנו יש שתי אי־ודאויות מבחינת הסוכן: הוא אינו 

בנוגע  הנהגת  של  הפנימי  מצבה  מה  לאשורו  יודע 

להעריך  רק  ויכול  באירועים,  לטפל  למסוגלותה 

זאת על סמך מדדים חיצוניים. נוסף על זה, לא ידוע 

הזהרה,  מתן  למשל  כמו  הסוכן,  של  פעולותיו  איך 

 Markov decision process .1 איור
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ישפיעו על מצבה של הנהגת, זאת אומרת: פעולות 

שתי  בגלל  דטרמיניסטיות.  לא  הן  הסוכן  של  אלה 

 POMDP אי־הוודאויות של הסוכן נשתמש במודל 

 )Partial Observable Markov Decision

קבוצת   -  S אלמנטים:  חמישה  שכולל   ,)Process

פונקציית   -  R פעולות,  קבוצת   -  A מצבים, 

P - פונקציית מעברים ו־O - פונקציית  תשלומים, 

תצפיות )ראו דיאגרמה באיור 1(.

כלומר  הסביבה,  מצב  את  בין השאר  יכלול   S מצב 

התנועה  עומס  האוויר,  מזג  המכונית,  הכביש, 

וכד'. את כל אלה הסוכן יודע די בוודאות, אך את 

ב"מצב"(  מאוד  מרכזי  חלק  )שהוא  הנהגת  מצב 

מעקב  לדוגמה  מתצפיות,  רק  ללמוד  יכול  הסוכן 

מנתוני  עוקב־עיניים.  בעזרת  העיניים  מיקום  אחר 

התצפיות הללו הסוכן צריך להסיק מה מצב הנהגת, 

למידת  בעזרת  לעשות  ניתן  הזאת  ההערכה  ואת 

 .deep neural networks מכונה ובייחוד בעזרת 

למשל  מניסויים,  נתונים  אוספים  אנחנו  כך  לשם 

בנינו  שבעזרתה  נהגים  לעשרות  שערכנו  מהדמיה 

ההתערבות,  יכולת  להערכת  שונות  רשתות  שלוש 

ואיכות  על המכונית  לנהג להשתלט  הזמן שיידרש 

הנהיגה לאחר ההשתלטות. דיוק AUC של הרשתות 

היה מעל 0.95 )ראו איור 2(. 

בין  המעבר  פונקציית  את  ללמוד  היה  הבא  השלב 

הסוכן  של  פעולותיו  איך  אומרת  זאת  מצבים, 

הנהג.  של  הפנימי  מצבו  על  משפיעות  )ההזהרות( 

גם זה נעשה בעזרת איסוף נתונים על תגובות של 

אנשים לעצות של הסוכן. בשלב הבא צריך לעשות 

אסטרטגיה  שימצא  אלגוריתם  ולפתח  אינטגרציה 

אופטימלית על פי הנתונים הקיימים, ואז - לערוך 

כדי  ובלעדיו,  הסוכן  עם  אנשים,  עם  ניסויים  שוב 

  לבדוק את יעילותו. 

איור 2. תיאור כללי של המודל להערכת מסוגלות נהג להשתלט על רכב אוטונומי במידת הצורך
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אסכם את השלבים לבניית סוכן העוזר לנהג:

איסוף נתונים על אנשים המתבקשים להשתלט   .1

על מכונית אוטונומית.

על  להשתלט  יכולתם  את  המנבא  מודל  בניית   .2

המכונית בשעת הצורך.

איסוף נתונים על תגובת אנשים להזהרות שונות   .3

של הסוכן.

בניית מודל המנבא את תגובת האנשים.  .4

ו־)4(   )2( על  המבוסס   POMDP מודל  בניית   .5

ומציאת אסטרטגיה עבור הסוכן.

את  מעריך  הנהג,  את  מנטר  הסוכן  אמת  בזמן   .6

המצב ופועל לפי האסטרטגיה.

הקצאת מטופלים למטפלים בחדרי מיון 

טיפול  בקבלת  קריטי  בקבוק  צוואר  הם  מיון  חדרי 

זמני ההמתנה הארוכים בחדרי המיון  רפואי דחוף. 

מהווים בעיה שאינה יורדת מעל סדר היום הציבורי. 

הפניית המטופל הנכון אל המטפל הנכון בזמן הנכון 

אנו  העמוסים.  המיון  בחדרי  מרכזית  משימה  היא 

המכוונת  עמוקה  למידה  של  תזמון  גישת  פיתחנו 

רפואי  צוות  של  אוטומטי  ולתזמון  להקצאה 

למטופלים המגיעים. 

הקצאה  מודל  הוא  השתמשנו  שבו  הפורמלי  המודל 

מקוון )online scheduling( שכולל את פונקציית 

נבחרה  זה  ובמקרה  למקסם,  שרוצים  המטרה 

משוקללים.  פרמטרים  כמה  של  ליניארית  פונקצייה 

לאחר  בחרנו  משקליהם  ואת  הפרמטרים  את 

הדחופה,  הרפואה  בתחום  מומחים  עם  התייעצות 

הסיכון  מידת  את  ההמתנה,  זמן  את  כוללים  והם 

בין  המעבר  עלות  את  השהייה,  זמן  את  בהקצאה, 

המיון.  חדר  צפיפות  ואת  טיפול  במהלך  מטופלים 

שאין  משום  קשה  הוא  מקוונות  בעיות  פתרון 

מידע על ההקצאה הבאה שיהיה צורך לבצע. בחדר 

המטופל  מי  ידוע  שלא  מאחר  קשה  הפתרון  מיון 

נתון  שהוא  הסיכון  מידת  תהיה  מה  שייכנס,  הבא 

יזדקק.  הוא  אחר  מטפל  או  רופא  סוג  ולאיזה  בו, 

מטופל  ויש  התפנה  בכיר  רופא  שבו  במצב  לדוגמה, 

המתמחה  אבל  בבטחה  בו  לטפל  יכול  שמתמחה 

בו?  לטפל  הבכיר  לרופא  לתת  כדאי  האם   - עסוק 

אם  המיון.  לחדר  שייכנס  הבא  במטופל  תלוי  הדבר 

שהרופא  כדאי  בדחיפות,  הבכיר  לרופא  יזדקק  הוא 

כדי למנוע הפסקת טיפול באמצע.  לו  ימתין  הבכיר 

אבל אם המטופל הבא יהיה חולה קל, כדאי להקצות 

את  להקטין  כדי  הבכיר  לרופא  הנוכחי  החולה  את 

זמני ההמתנה. 

שלומד  אלגוריתם  הצענו  הבעיה  עם  להתמודד  כדי 

אי־הוודאות  למרות  המיון.  חדר  של  מההיסטוריה 

במהלך היום, בסיומו של כל יום קצב הגעת החולים 

ופרטיהם כבר ידוע. גם זהות נותני הטיפול שטיפלו 

לחשב  ניתן  ולכן  ידועה,  היום  במהלך  בחולים 

לקצב  ביותר  הטובות  ההקצאות  מהן  )בדיעבד( 

הגעה זה. לשם כך הגדרנו בעיית הקצאה לא מקוונת 

 Mixed(  MILP כבעיית   )offline scheduling(

 MILP Integer Linear Program(. פתרון בעיית 

פתרון  למציאת  החישוב  זמן  אבל  אפשרי,  הוא 

 .)NP-hard שהיא  בעיה  )זו  ארוך  הוא  אופטימלי 

עם זאת קיימות תוכנות שפותרות בעיות כאלו בזמן 

סביר ומספקות פתרונות שהם כמעט אופטימליים. 

לחשב  ניתן  מסוים  מיון  חדר  של  ההיסטוריה  לפי 

 MILPה־ פתרון  באמצעות  נבחרו  הקצאות  אילו 

בבניית  אותנו  משמשות  אלו  הקצאות  לא.  ואילו 

הקצאות  שיקבע  מסווג  סוכן  עבור  אימון  דוגמאות 

במצב  אם  שיגיעו.  החולים  על  מידע  ללא  מקוונות 

מסוים הסוכן מקצה מטופל למטפל מסוים, זו דוגמה 

חיובית. כל הזיווגים האפשריים של המטופל עם כל 

אחד מהמטפלים האחרים שהיו בחדר המיון באותו 

זמן ולא התפנו לטפל בו, הם דוגמאות שליליות. גם 

חיכו  שכולם  מטופלים  של  האפשריים  הזיווגים  כל 

להם  הוקצו  שלא  המטפלים  עם  בתור,  מצב  באותו 

הדוגמאות  כל  בסיס  על  שליליות.  דוגמאות  הם 

הללו ניתן לאמן רשת נירונים שידעו מהן ההקצאות 
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של  ביותר  הטובים  הזיווגים  ומהם  ביותר  הטובות 

מטופלים עם מטפלים. בזמן אמת, כשצריך להקצות 

על  שלה  המידע  את  תשלב  הרשת  למטפל,  מטופל 

ההיסטוריה של חדר המיון עם נתוני המצב באותה 

עת בחדר המיון ותציע לצוות הרפואי כיצד להתנהל 

ויקל  האפשר  ככל  רבים  למטופלים  שיעזור  באופן 

)ראו  דירוג  רשת  היא  שבחרנו  הרשת  העומס.  את 

איור 3(.

למטפלים  מטופלים  להקצאת  השלבים  סיכום 

בחדרי מיון:

יצירת קבוצה של בעיות אופטימיזציה לא מקוונות  .1 

של  עבר  נתוני  על  בהתבסס  מטופל-מטפל  של 

הגעת מטופלים והימצאות מטפלים.

פתירת בעיות האופטימיזציה.  .2

שנוצרה  אופטימלית  הקצאה  כל  של  תרגום   .3

לדוגמאות אימון.

אימון הרשת.  .4

שימוש ברשת לדירוג הקצאות בזמן אמת.  .5

יכולים לשתף פעולה  לסיכום, סוכנים אינטליגנטיים 

עם אנשים בפתרון בעיות מורכבות. כל בעיה מעוררת 

שאלות מחקריות מעניינות ומובילה הן למחקר בסיסי 

■ והן למחקר יישומי. 

תודות
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