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Πεπίλητη: Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κεηαθνξά ελόο παηρληδηνύ 

ζηξαηεγηθήο,  πνύ έρεη αλαπηπρζεί κε βάζε ηνπο θαλόλεο ηεο Δληζρπηηθήο Μάζεζεο 

(Reinforcement Learning) θαη έρεη πινπνηεζεί κε Νεπξσληθά δίθηπα (Neural Networks), ζε 

πιαηθόξκα θηλεηνύ ηειεθώλνπ 6
εο

 γεληάο & κέζσ δηαδηθηύνπ  κε ζθνπό ηελ εθπαίδεπζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο από ηνλ απιό ρξήζηε.  

 

Σθνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε, αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνύ 

βαζηζκέλνπ ζε ηερλνινγίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο αιιά & ηερλνινγίεο δηαδηθηύνπ.  

 

Ζ Παξνύζα εξγαζία επηθεληξώλεηαη ζε ηξείο ηνκείο. 

Έξεπλα πθηζηάκελσλ mobile ηερλνινγηώλ   

Γπλαηόηεηα επαλαζρεδηαζκνύ εθαξκνγήο κε ρξήζε ηερλνινγηώλ mobile internet 

Έιεγρνο πθηζηάκελεο δπλαηόηεηαο επαλαζρεδίαζεο θαη επαλαϋινπνίεζεο ηνπ παηρληδηνύ κε 

ρξήζε άιισλ ζπζηεκάησλ (πιαηθόξκσλ) ζε ζπλδπαζκό κε ρξήζε εληζρπηηθήο κάζεζεο. 

 

 

Λέξειρ-κλειδιά: Τερλεηή Ννεκνζύλε, mobile programming, iphone app, windows mobile, 

android app, java, Γηθηπαθά Παηρλίδηα, κνληέιν Client-Server,  Applet, Servlet, Apache 

Tomcat, Mysql. 

 

Πεπιεσόμενο: Τν πεξηερόκελν είλαη ζε κνξθή θεηκέλνπ, ζπλνδεπόκελν από εηθόλεο θαη από 

ινγηζκηθό.  
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Ειςαγωγό 

 

Ζ Τερλεηή Ννεκνζύλε - ΤΝ (Artificial Intelligence-Al) είλαη κηα από ηηο πην κνληέξλεο 

εξεπλεηηθέο πεξηνρέο. Ζ κειέηε ηεο λνεκνζύλεο όκσο είλαη έλα από ηα πην παιηά ζέκαηα 

ηεο αλζξώπηλεο αλαδήηεζεο. Φηιόζνθνη όπσο ν Αξηζηνηέιεο, ν Ζξάθιεηηνο, o Descartes 

θαη άιινη πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ην κεραληζκό ηεο κάζεζεο, ηεο απνκλεκόλεπζεο, 

ηεο όξαζεο, ηεο αληίιεςεο θαη ηνπ ζπιινγηζκνύ.  

Τππηθά ε Τερλεηή Ννεκνζύλε μεθίλεζε ην 1956 ζηε ζπλάληεζε κεξηθώλ επηθαλώλ 

επηζηεκόλσλ, όπσο ν John McCarthy, ν Marvin Minsky, ν Claude Shannon θαη άιινη, αλ 

θαη ε έξεπλα είρε μεθηλήζεη κεξηθά ρξόληα πξηλ.  

Καηά θαηξνύο έρνπλ δηακνξθσζεί δηάθνξνη νξηζκνί ηεο Τερλεηήο Ννεκνζύλεο, από ηνπο 

νπνίνπο άιινη επηθεληξώλνληαη ζηε δηαδηθαζία ζθέςεο θαη ζπιινγηζκνύ θαη άιινη ζηε 

ζπκπεξηθνξά. Έλαο γεληθόο νξηζκόο πνπ παξνπζηάδεηε από ηνπο Βιαράβα, Κεθάια θηι  [5] 

είλαη ν εμήο: 

«Τερλεηή Ννεκνζύλε (Αrtificial Intelligence) είλαη ν ηνκέαο ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηα 

νπνία είλαη ηθαλά λα κηκεζνύλ ηηο αλζξώπηλεο γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, εκθαλίδνληαο 

έηζη ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνπκε ζπλήζσο ζε αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε αληίιεςε κέζσ ηεο όξαζεο, ε κάζεζε, ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ε θαηαλόεζε θπζηθήο γιώζζαο, θηι» 

Τα ηειεπηαία ρξόληα ππήξμαλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζε εθαξκνγέο ηεο  Τερλεηήο 

Ννεκνζύλεο όπσο ε ξνκπνηηθή, ε κεραληθή όξαζε, ε κεραληθή κάζεζε θαη ν ζρεδηαζκόο 

ελεξγεηώλ. Δπίζεο άλζεζε γλσξίδνπλ, θπξίσο ιόγσ ηεο δηάδνζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, ηα 

πξνγξάκκαηα πξάθηνξεο (agents) θαη ηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ δηεπθνιύλνπλ 

ηελ αλάπηπμε εθπώλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε πξάθηνξεο.  

Μεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ ηεο Τερλεηήο Ννεκνζύλεο είλαη [5] θαη [6]: 

 Αςηόνομορ ζσεδιαζμόρ και σπονοππογπαμμαηιζμόρ :Remote Agent ηεο NASA. 

 Αςηόνομορ έλεγσορ: ην ζύζηεκα ππνινγηζηηθήο όξαζεο ALVINN. 

 Ρομποηική: ρεηξνπξγηθά, νηθηαθά ξνκπόη από ηε Sony, ην αλζξσπνεηδέο ξνκπόη HOAP 

πνπ αλάπηπμε θαη ζρεδηάδεη λα βγάιεη ζηελ παξαγσγή ε FUJITSU. 

 Επισειπήζειρ: όπσο θάζε πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, ηα ζπζηήκαηα Τερληθήο Ννεκνζύλεο  

θέξδηζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαπηύζζνληαο ηερληθέο πνπ αλνίγνπλ ην δξόκν 

γηα λέεο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο.  Υπάξρνπλ ζπζηήκαηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην πξνθίι ησλ πειαηώλ θαη πεξηνξίδνπλ ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε 

πηζησηηθώλ θαξηώλ. Υπάξρνπλ αθόκα απηόλνκα ζπζηήκαηα, γλσζηά σο πξάθηνξεο (agent) 

πνπ ειέγρνπλ ηελ πιεξνθνξία θαζώο θηάλεη ζηηο δηάθνξεο πεγέο θαη εθηεινύλ θαηάιιειεο 
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ιεηηνπξγίεο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

δηαδίθηπν. 

Παισνίδια: Τα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ αλζξώπηλνπ 

πνιηηηζκνύ, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ην ζθάθη αξηζκεί πεξίπνπ 2000 ρηιηάδεο ρξόληα δσήο 

θαη ην ηάβιη 2500 ρξόληα, επηλνήζεθαλ σο κέηξν ζύγθξηζεο ηεο εμππλάδαο θαη ηεο 

ηθαλόηεηαο κάζεζεο, ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ «εθπαηδεύεηλ θαη ηνπ εθπαηδεύεζζαη».  

Μεξηθέο, από ηηο πην γλσζηέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο αθνξνύλ ηελ 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνύλ λα παίμνπλ εμαηξεηηθά πνιύπινθα παηρλίδηα. Σην 

παξειζόλ έρνπλ γξαθηεί πξνγξάκκαηα πνπ παίδνπλ ληάκα (Samuel, 1963), ζθάθη 

(Greenblatt, 1967), πόθεξ (Waterman, 1970), κπξηηδ (Berlekamp, 1963) θαη πνιιά άιια 

παηρλίδηα πνπ απαηηνύλ πνιύπινθεο ζηξαηεγηθέο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεγάιν αξηζκό 

ελαιιαθηηθώλ θηλήζεσλ. Δπίζεο ν ππνινγηζηήο πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζην παηρλίδη κε 

αλάινγν ηξόπν όπσο ν άλζξσπνο γηα λα ππνινγίζεη ηε ζσζηή θίλεζε [L18].  

Ζ Τερλεηή Ννεκνζύλε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ζπζηήκαηα πνπ λα εμαξηώληαη ιηγόηεξν 

από ηνλ πξνγξακκαηηζηή θαη πεξηζζόηεξν από ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα καζαίλνπλ πώο λα 

ζπκπεξηθέξνληαη, αιιειεπηδξώληαο κε ην πεξηβάιινλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε αλήθεη ε 

αληηπαξάζεζε αλζξώπνπ – κεραλήο ζην ζθάθη όπνπ έρνπκε ηελ ήηηα ηνπ Vladimir Kramnik 

από ηα πξνγξάκκαηα πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή Deep Fritz, ην νπνίν κπνξεί  λα καζαίλεη από 

ηα ιάζε ηνπ. Τν Deep Blue ηεο IBM έγηλε ην πξώην πξόγξακκα ππνινγηζηή πνπ λίθεζε ηνλ 

παγθόζκην πξσηαζιεηή ζε ζθαθηζηηθό αγώλα, όηαλ επηθξάηεζε ηνπ Garry Kasparov.  

Σηε δηάξθεηα ηεο «ζύγρξνλεο» δσήο, ε Τερλεηή Ννεκνζύλε έρεη έξζεη θαη έρεη θύγεη από 

ηελ επηθαηξόηεηα αξθεηέο θνξέο. Ζ ηξέρνπζα αλαδσπύξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

Τερλεηή Ννεκνζύλε νθείιεηαη θπξίσο ζην δηαδίθηπν, ηνπ νπνίνπ ηα κεγέζε (όγθνο 

πιεξνθνξίαο, αξηζκόο ζπλαιιαζζόκελσλ, αλνκνηνγέλεηα ζπλαιιαγώλ, θηι), απαηηνύλ 

έμππλεο ηερληθέο δηαρείξηζεο θαη αθόκα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ζπιινγή 

πνιύηηκνπ πιηθνύ.  

 

 

τϐχοι Διπλωματικόσ 

 

Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο είλαη ε κεηαθνξά ζην δηαδίθηπν ελόο παηρληδηνύ 

ζηξαηεγηθήο, κε ζθνπό ηελ επξεία ρξήζε ηνπ. Ζ αλάγθε κεηαθνξάο ηνπ παηρληδηνύ ζην 

δηαδίθηπν πξνέθπςε από ηελ αλάγθε ζπιινγήο πιηθνύ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ Νεπξσληθνύ 

δηθηύνπ, θαη γηα ηελ παξαπέξα κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο (ζηξαηεγηθήο) ησλ παηθηώλ.  Ο 

εθπξόζσπνο ησλ παηρληδηώλ ζηελ έξεπλα καο νλνκάδεηαη  RLGame (Reinforcement Learnig 

Game), ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε Δληζρπηηθήο Μάζεζεο (Reinforcement Learning) θαη έρεη 

πινπνηεζεί κε Νεπξσληθά δίθηπα (Neural Networks).  
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Αμίδεη εδώ λα αλαθέξνπκε πσο ν Tesauro, ην TD-Gammon ην νπνίν απνηειεί ην πην 

ηξαληαρηό παξάδεηγκα ηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο Δληζρπηηθήο Μάζεζεο, ρξεηάζηεθε λα 

ηξέμεη 1.500.000 παηρλίδηα γηα ηελ έθδνζε TD-Gammon2.1.  

Ζ παξνύζα εξγαζία κειεηάεη δηάθνξνπο ηξόπνπο κεηαθνξάο κηαο εθαξκνγήο ζην δηαδίθηπν 

αλαιύεη θαη ζρεδηάδεη ηε λέα πιαηθόξκα. 

Δπεηδή πνιιά παηρλίδηα αλαπηύζζνληαη ζηεξηδόκελα ζε έηνηκεο πιαηθόξκεο αλάπηπμεο, 

έγηλε έξεπλα ζε θάπνηεο πιαηθόξκεο αλάπηπμεο παηρληδηώλ γηα λα ειεγρζεί ε ζθνπηκόηεηα 

θαη εθηθηόηεηα επαλαζρεδίαζεο θαη επαλαϋινπνίεζεο ηνπ παηρληδηνύ κε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

(πιαηθνξκώλ) πεξηγξαθήο θαη αλάπηπμεο παηρληδηώλ. 
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Παιχνύδια τρατηγικόσ –  Mobile Edition  

 

Φρόςτοσ Π. Καλαντζόσ 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

Επιβλϋποντα 

Ονοματεπώνυμο 

Μϋλουσ 1 

Ονοματεπώνυμο 

Μϋλουσ 2 

 

Παναγιώτησ Αλεβύζοσ 

 

Φαρϊλαμποσ Ζαγοϑρασ 

 

Όμηροσ Ρϊγγοσ 

 

Περύληψη: Αντικεύμενο τησ Διπλωματικόσ εργαςύασ εύναι η μεταφορϊ ενϐσ παιχνιδιοϑ 

ςτρατηγικόσ, που ςτηρύζεται ςτη χρόςη Ενιςχυτικόσ Μϊθηςησ (Reinforcement 

Learning) και ϋχει υλοποιηθεύ με Νευρωνικϊ δύκτυα (Neural Networks), ςε δύκτυο 

κινητόσ τηλεφωνύασ (κινητϊ 5ησ & 6ησ γενιϊσ )με ςκοπϐ την ευρεύα χρόςη του. κοπϐσ 

τησ διπλωματικόσ εργαςύασ εύναι η ςχεδύαςη, ανϊπτυξη και ολοκλόρωςη του νϋου 

ςυςτόματοσ λογιςμικοϑ βαςιςμϋνου ςε τεχνολογύεσ προγραμματιςμοϑ κινητόσ 

τηλεφωνύασ.  

 

Οι τομεύσ τησ εργαςύασ εύναι τρεύσ.   

 

 Ο πρώτοσ αφορϊ τον αναςχεδιαςμϐ των δομών τησ αρχικόσ εφαρμογόσ,  

 ο δεϑτεροσ περιςτρϋφεται γϑρω απϐ τισ λειτουργικϋσ παραμϋτρουσ και την 

αιςθητικό παρουςύαςη τησ εφαρμογόσ, και οριοθετεύ την ευχρηςτύα, την 

ευκολύα πρϐςβαςησ και τισ υπολογιςτικϋσ  απαιτόςεισ τησ, μϋςω του wap, 

android, iphoneapp.  

 Ο τρύτοσ ϊξονασ αφορϊ την ϋρευνα των ανοιχτών πλατφϐρμων ανϊπτυξησ  

παιχνιδιών για να ελεγχθεύ η ςκοπιμϐτητα και δυνατϐτητα επαναςχεδύαςησ και 

επαναϒλοπούηςησ του παιχνιδιοϑ με χρόςη ϊλλων ςυςτημϊτων (πλατφϐρμων). 

 

Λϋξεισ-κλειδιϊ: Σεχνητό Νοημοςϑνη, Δικτυακϐσ Προγραμματιςμϐσ, Δικτυακϊ 

Παιχνύδια, μοντϋλο Client-Server,  Applet, wap, mobileME, iphoneAPP, Android. 

Περιεχόμενο:   Σο περιεχϐμενο εύναι ςε μορφό κειμϋνου, ςυνοδευϐμενο απϐ εικϐνεσ & 

λογιςμικϐ.  
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1. Ειςαγωγό 

 

Η Σεχνητό Νοημοςϑνη - ΣΝ (Artificial Intelligence-Al) εύναι ο τομϋασ που αςχολεύται με 

την αποτϑπωςη λϑςεων ςε δημιουργόματα του ανθρώπου …... Η μελϋτη τησ 

νοημοςϑνησ ϐμωσ εύναι ϋνα απϐ τα πιο παλιϊ θϋματα τησ ανθρώπινησ αναζότηςησ. 

Υιλϐςοφοι ϐπωσ ο Αριςτοτϋλησ, ο Ηρϊκλειτοσ  και ϊλλοι προςπϊθηςαν να 

περιγρϊψουν το μηχανιςμϐ τησ μϊθηςησ, τησ απομνημϐνευςησ, τησ ϐραςησ, τησ 

αντύληψησ και του ςυλλογιςμοϑ.  

 

Ουςιαςτικϊ η Σεχνητό Νοημοςϑνη ξεκύνηςε την δεκαετύα του ‘50 ςτη ςυνϊντηςη 

μερικών επιφανών επιςτημϐνων, ϐπωσ ο John McCarthy, ο Marvin Minsky, ο Claude 

Shannon και ϊλλοι, αν και η ϋρευνα εύχε ξεκινόςει μερικϊ χρϐνια πριν.  

 

Κατϊ καιροϑσ ϋχουν διαμορφωθεύ διϊφοροι οριςμού τησ Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ, απϐ 

τουσ οπούουσ ϊλλοι επικεντρώνονται ςτη διαδικαςύα ςκϋψησ και ςυλλογιςμοϑ και 

ϊλλοι ςτη ςυμπεριφορϊ. Ϊνασ γενικϐσ οριςμϐσ που παρουςιϊζετε απϐ τουσ Βλαχϊβα, 

Κεφϊλα1 εύναι ο εξόσ: 

«Τεχνητό Νοημοςύνη (Αrtificial Intelligence) εύναι ο τομϋασ τησ επιςτόμησ των 

υπολογιςτών που αςχολεύται με τη ςχεδύαςη και την υλοπούηςη προγραμμϊτων 

τα οπούα εύναι ικανϊ να μιμηθούν τισ ανθρώπινεσ γνωςτικϋσ ικανότητεσ, 

εμφανύζοντασ ϋτςι χαρακτηριςτικϊ που αποδύδουμε ςυνόθωσ ςε ανθρώπινη 

ςυμπεριφορϊ, όπωσ για παρϊδειγμα η επύλυςη προβλημϊτων, η αντύληψη μϋςω 

τησ όραςησ, η μϊθηςη, η εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων, η κατανόηςη φυςικόσ 

γλώςςασ, κτλ» 

 

Σα τελευταύα χρϐνια υπόρξαν ςημαντικϋσ εξελύξεισ ςε εφαρμογϋσ τησ  Σεχνητόσ 

Νοημοςϑνησ ϐπωσ η ρομποτικό, η μηχανικό ϐραςη, η μηχανικό μϊθηςη και ο 

ςχεδιαςμϐσ ενεργειών. Επύςησ ϊνθηςη γνωρύζουν, κυρύωσ λϐγω τησ διϊδοςησ του 

διαδικτϑου, τα προγρϊμματα πρϊκτορεσ (agents) και τα προγραμματιςτικϊ 

περιβϊλλοντα που διευκολϑνουν την ανϊπτυξη εφυών ςυςτημϊτων που βαςύζονται ςε 

πρϊκτορεσ.  

 

Μερικϊ παραδεύγματα εφαρμογών τησ Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ εύναι [5] και [6]: 

 Αυτόνομοσ ςχεδιαςμόσ και χρονοπρογραμματιςμόσ :Remote Agent τησ NASA. 

 Αυτόνομοσ ϋλεγχοσ: το ςϑςτημα υπολογιςτικόσ ϐραςησ ALVINN. 
                                                      
1 Βλαχϊβασ Ι. Κεφϊλασ Π. Βαςιλειϊδησ Ν. Κοκκϐρασ Υ. ακελλαρύου, Η. «Τεχνητό Νοημοςύνη», 
Γ’ϋκδοςη (2006), εκδϐςεισ Β. Γκιοϑρδασ Εκδοτικό 
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 Ρομποτικό: χειρουργικϊ, οικιακϊ ρομπϐτ απϐ τη Sony, το ανθρωποειδϋσ ρομπϐτ 

HOAP που ανϊπτυξε και ςχεδιϊζει να βγϊλει ςτην παραγωγό η FUJITSU. 

 Επιχειρόςεισ: ϐπωσ κϊθε πληροφοριακϐ ςϑςτημα, τα ςυςτόματα Σεχνικόσ 

Νοημοςϑνησ  κϋρδιςαν το ενδιαφϋρον των επιχειρόςεων, αναπτϑςςοντασ τεχνικϋσ που 

ανούγουν το δρϐμο για νϋεσ επιχειρηματικϋσ εφαρμογϋσ.  Τπϊρχουν ςυςτόματα 

ανϊλυςησ δεδομϋνων που προςδιορύζουν το προφύλ των πελατών και περιορύζουν τη 

μη εξουςιοδοτημϋνη χρόςη πιςτωτικών καρτών. Τπϊρχουν ακϐμα αυτϐνομα 

ςυςτόματα, γνωςτϊ ωσ πρϊκτορεσ (agent) που ελϋγχουν την πληροφορύα καθώσ 

φτϊνει ςτισ διϊφορεσ πηγϋσ και εκτελοϑν κατϊλληλεσ λειτουργύεσ για την 

αυτοματοπούηςη των ςυναλλαγών μεταξϑ των επιχειρόςεων ςτο διαδύκτυο. 

Παιχνύδια: Σα παιχνύδια ςτρατηγικόσ εύναι αναπϐςπαςτο κομμϊτι του ανθρώπινου 

πολιτιςμοϑ, ενδεικτικϊ αναφϋρουμε ϐτι το ςκϊκι αριθμεύ περύπου 2000 χιλιϊδεσ 

χρϐνια ζωόσ και το τϊβλι 2500 χρϐνια, επινοόθηκαν ωσ μϋτρο ςϑγκριςησ τησ 

εξυπνϊδασ και τησ ικανϐτητασ μϊθηςησ, τησ ικανϐτητασ του «εκπαιδεϑειν και του 

εκπαιδεϑεςθαι».  

 

Μερικϋσ, απϐ τισ πιο γνωςτϋσ εφαρμογϋσ ςτον τομϋα τησ τεχνητόσ νοημοςϑνησ 

αφοροϑν την ανϊπτυξη προγραμμϊτων που μποροϑν να παύξουν εξαιρετικϊ 

πολϑπλοκα παιχνύδια. το παρελθϐν ϋχουν γραφτεύ προγρϊμματα που παύζουν ντϊμα 

(Samuel, 1963), ςκϊκι (Greenblatt, 1967), πϐκερ (Waterman, 1970), μπριτζ 

(Berlekamp, 1963) και πολλϊ ϊλλα παιχνύδια που απαιτοϑν πολϑπλοκεσ ςτρατηγικϋσ ό 

που ςχετύζονται με το μεγϊλο αριθμϐ εναλλακτικών κινόςεων. Επύςησ ο υπολογιςτόσ 

πρϋπει να ανταποκριθεύ ςτο παιχνύδι με ανϊλογο τρϐπο ϐπωσ ο ϊνθρωποσ για να 

υπολογύςει τη ςωςτό κύνηςη 2[L18].  

 

Η Σεχνητό Νοημοςϑνη προςπαθεύ να δημιουργόςει ςυςτόματα που να εξαρτώνται 

λιγϐτερο απϐ τον προγραμματιςτό και περιςςϐτερο απϐ την ικανϐτητϊ τουσ να 

μαθαύνουν πώσ να ςυμπεριφϋρονται, αλληλεπιδρώντασ με το περιβϊλλον. ε αυτό την 

περύπτωςη ανόκει η αντιπαρϊθεςη ανθρώπου – μηχανόσ ςτο ςκϊκι ϐπου ϋχουμε την 

όττα του Vladimir Kramnik απϐ τα προγρϊμματα προςωπικοϑ υπολογιςτό Deep Fritz, 

το οπούο μπορεύ  να μαθαύνει απϐ τα λϊθη του. Σο Deep Blue τησ IBM ϋγινε το πρώτο 

πρϐγραμμα υπολογιςτό που νύκηςε τον παγκϐςμιο πρωταθλητό ςε ςκακιςτικϐ αγώνα, 

ϐταν επικρϊτηςε του Garry Kasparov.  

 

τη διϊρκεια τησ «ςϑγχρονησ» ζωόσ, η Σεχνητό Νοημοςϑνη ϋχει ϋρθει και ϋχει φϑγει 

                                                      
2 www.ergasya.tuc.gr/.../Κεφϊλαιο%201%20-%20Σεχνητό%20Νοημοςϑνη.pdf 

http://www.ergasya.tuc.gr/.../Κεφάλαιο%201%20-%20Τεχνητή%20Νοημοσύνη.pdf
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απϐ την επικαιρϐτητα αρκετϋσ φορϋσ. Η τρϋχουςα αναζωπϑρωςη του ενδιαφϋροντοσ 

για την Σεχνητό Νοημοςϑνη οφεύλεται κυρύωσ ςτο διαδύκτυο, του οπούου τα μεγϋθη 

(ϐγκοσ πληροφορύασ, αριθμϐσ ςυναλλαςςϐμενων, ανομοιογϋνεια ςυναλλαγών, κτλ), 

απαιτοϑν ϋξυπνεσ τεχνικϋσ διαχεύριςησ και ακϐμα μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για 

την ςυλλογό πολϑτιμου υλικοϑ.  

 

1.1 Η Εργαςύα 

 

Αντικεύμενο τησ Διπλωματικόσ εύναι η μεταφορϊ ςτο διαδύκτυο ενϐσ παιχνιδιοϑ 

ςτρατηγικόσ, με ςκοπϐ την ευρεύα χρόςη του. Η ανϊγκη μεταφορϊσ του παιχνιδιοϑ ςτο 

διαδύκτυο προϋκυψε απϐ την ανϊγκη ςυλλογόσ υλικοϑ για την εκπαύδευςη του 

Νευρωνικοϑ δικτϑου, και για την παραπϋρα μελϋτη τησ ςυμπεριφορϊσ (ςτρατηγικόσ) 

των παικτών.  Ο εκπρϐςωποσ των παιχνιδιών ςτην ϋρευνα μασ ονομϊζεται RLGame 

(Reinforcement Learnig Game), ςτηρύζεται ςτη χρόςη Ενιςχυτικόσ Μϊθηςησ 

(Reinforcement Learning) και ϋχει υλοποιηθεύ με Νευρωνικϊ δύκτυα (Neural 

Networks).  

Αξύζει εδώ να αναφϋρουμε πωσ ο Tesauro, το TD-Gammon το οπούο αποτελεύ το πιο 

τρανταχτϐ παρϊδειγμα τησ επιτυχημϋνησ εφαρμογόσ Ενιςχυτικόσ Μϊθηςησ, 

χρειϊςτηκε να τρϋξει 1.500.000 παιχνύδια για την ϋκδοςη TD-Gammon 2.1.  

Η παροϑςα εργαςύα μελετϊει διϊφορουσ τρϐπουσ μεταφορϊσ μιασ εφαρμογόσ ςτο 

διαδύκτυο αναλϑει και ςχεδιϊζει τη νϋα πλατφϐρμα. 

Επειδό πολλϊ παιχνύδια αναπτϑςςονται ςτηριζϐμενα ςε ϋτοιμεσ πλατφϐρμεσ 

ανϊπτυξησ, ϋγινε ϋρευνα ςε κϊποιεσ πλατφϐρμεσ ανϊπτυξησ παιχνιδιών για να 

ελεγχθεύ η ςκοπιμϐτητα και εφικτϐτητα επαναςχεδύαςησ και επαναϒλοπούηςησ του 

παιχνιδιοϑ με χρόςη ςυςτημϊτων (πλατφορμών) περιγραφόσ και ανϊπτυξησ 

παιχνιδιών. 

 

1.2 Δομό 

Η διπλωματικό εργαςύα αποτελεύται απϐ 8 κεφϊλαια με την εξόσ δομό:  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

1.  Αντικεύμενο και  δομό τησ Διπλωματικόσ. 

2.  Παιχνύδια τρατηγικόσ. 

3.  Σο Παιχνύδι τρατηγικόσ – RLGAME. 

(Περιγραφό – Σεχνολογύεσ Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ - Ανϊπτυξη 

και  Σεχνικϋσ που χρηςιμοποιόθηκαν για το αυτϐνομο 
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παιχνύδι). 

4.  Επιλεγμϋνεσ τεχνολογύεσ δικτυακών εφαρμογών. 

5.  Μεταφορϊ τησ εφαρμογόσ ςε δικτυακϐ περιβϊλλον.  

6.  υμπερϊςματα και Μελλοντικϋσ κατευθϑνςεισ. 

7. Βιβλιογραφύα 

8.  Παρϊρτημα - Φειριςμϐσ Εφαρμογόσ 

Αναδιϊρθρωςη ςυμπληρωματικοϑ κώδικα υςτόματοσ 

Εγχειρύδιο Εγκατϊςταςησ 
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2. ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

 

Η θεωρύα παιγνύων αποτελεύ εδώ και δεκαετύεσ ϋναν εξαιρετικϊ ενδιαφϋροντα τομϋα 

μελϋτησ και ϋρευνασ. Σα παιχνύδια, τα τελευταύα χρϐνια, ϋχουν μεγϊλη ανϊπτυξη και 

λϐγω του διαδικτϑου. Τπϊρχουν διϊφορεσ κατηγορύεσ παιχνιδιών ϐπωσ κλαςςικϊ 

παιχνύδια, παιχνύδια ςτρατηγικόσ, εικονικόσ πραγματικϐτητασ κλπ.  

Σα παιχνύδια μποροϑν να κατηγοριοποιηθοϑν με διϊφορα κριτόρια3 [L26] ϐπωσ 

φαύνεται ςτον Πύνακα 2.1.  

Σο αντικεύμενο του παιχνιδιού: Σην ύπαρξη δικτύου ό όχι: 

Παιχνύδια δρϊςησ (Action games) Stand alone PC games 

Παιχνύδια ςτρατηγικόσ (Strategy games) Local network games 

Παιχνύδια ϊθληςησ (Sport games) On line, Wide Area Network 

games  

Παιχνύδια περιπϋτειασ. (Adventure games)  

Παιχνύδια εξομούωςησ (Simulation Games)  

Παιχνύδια ρϐλου (Role Playing Game)  

Παιχνύδια εξϊςκηςησ ικανοτότων και 

επιτραπϋζια (Skill games, board games) 

 

Παιχνύδια τϑχησ (Chance games)  

Πύνακασ 2.1.  Κατηγοριοποιόςεισ ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

 

2.1 Παιχνύδια τρατηγικόσ 

 

Οι επιςτόμονεσ εςτιϊζουν ςε παιχνύδια ςτρατηγικόσ και προςπαθοϑν με χρόςη 

Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ (Artificial Intelligence) να δημιουργόςουν “ϋξυπνα” 

προγρϊμματα που θα ςυναγωνύζονται ωσ προσ την απϐδοςό τουσ πραγματικοϑσ 

παύκτεσ. Σϋτοιου εύδουσ παιχνύδια ενδεύκνυνται για μελϋτη, λϐγω τησ πολυπλοκϐτητασ 

τουσ και τησ ϋξυπνησ ςτρατηγικόσ που χρειϊζεται να ακολουθόςει κϊποιοσ για να 

κερδύςει. Επιπλϋον, οι εύςοδοι του παιχνιδιοϑ και τα κριτόρια αξιολϐγηςησ εύναι 

γνωςτϊ, ενώ το περιβϊλλον του παιχνιδιοϑ, οι ϋγκυρεσ κινόςεισ και οι κινόςεισ 

τερματιςμοϑ μποροϑν εϑκολα να προςομοιωθοϑν. 

Σο 1995 ο Samuel ϋφτιαξε ϋνα πρϐγραμμα ντϊμασ (checkers play), ενώ απϐ το '60 

ξεκύνηςε η δημιουργύα προγραμμϊτων ςκακιοϑ. τη δεκαετύα του '90, η IBM, πρώτα με 

                                                      
3
 http://games.stanford.edu/competition/misc/aaai.pdfSCIENTER,(2003), Game based Learning in Universities and 

lifelong learning. Survey on online game-based learning, available online : http://www.unigame.net/ 

http://games.stanford.edu/competition/misc/aaai.pdf
http://www.unigame.net/
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το Deep Thought και ςτη ςυνϋχεια με το Deep Blue, κατϋβαλλε ςφοδρϋσ προςπϊθειεσ 

για τη δημιουργύα ενϐσ προγρϊμματοσ ςκακιοϑ ικανοϑ να ανταγωνύζεται τουσ 

καλϑτερουσ ςκακιςτϋσ του κϐςμου. Σο Deep Thought όταν ο δεϑτεροσ υπολογιςτόσ 

ςκακιοϑ που αναπτϑχθηκε απϐ τον Feng-hsiung Hsu, αρχύζοντασ απϐ τον  ChipTest και 

καταλόγοντασ  ςτον Deep Blue. Σο Deep Thought νικόθηκε εϑκολα και ςτα δϑο με τον 

παγκϐςμιο πρωταθλητό ςκακιοϑ Garry Kasparov το 1989. Ϊνα απϐ τα πιο ςημαντικϊ 

παιχνύδια ςτισ μϋρεσ μασ εύναι το TD-Gammon του Tesauro για το τϊβλι. 

Tα παιχνύδια ςτρατηγικόσ εύναι παιχνύδια ϐπου το πιο κρύςιμο ςημεύο εύναι η επιλογό 

και η υλοπούηςη τησ ςτρατηγικόσ. Με τον ϐρο ςτρατηγικό εννοοϑμε την επιλογό τησ 

επϐμενησ κύνηςησ του υπολογιςτό ό του ανθρώπου λαμβϊνοντασ υπϐψη την παροϑςα 

κατϊςταςό του, την κατϊςταςη του αντιπϊλου, τισ επιπτώςεισ τησ κύνηςόσ του και την 

ενδεχϐμενη επϐμενη κύνηςη του αντιπϊλου. Καθοριςτικϐ ρϐλο ςτην ϋκβαςη ϋχουν οι 

δεξιϐτητεσ λόψησ αποφϊςεων των παικτών και απαιτοϑν αναλυτικό ικανϐτητα και 

ψϑχραιμη τακτικό. O παύχτησ πρϋπει να καταςτρώςει ϋνα ολϐκληρο ςχϋδιο δρϊςησ για 

να καταφϋρει να ολοκληρώςει τισ αποςτολϋσ που του ανατύθενται. Ο κρύςιμοσ 

παρϊγοντασ που χωρύζει αυτϐν τον τϑπο παιχνιδιοϑ απϐ τουσ υπϐλοιπουσ εύναι ϐτι 

ςτηρύζονται περιςςϐτερο ςτισ ικανϐτητεσ των παιχτών και λιγϐτερο ςτον παρϊγοντα 

τϑχη. Όλοι οι παύκτεσ ϋχουν ύςο βαθμϐ γνώςησ πϊνω ςτα ςτοιχεύα του παιχνιδιοϑ. Σο 

ϐφελοσ, για τουσ παύχτεσ, απϐ αυτοϑ του τϑπου τα παιχνύδια εύναι η αλληλεπύδραςη 

μεταξϑ τουσ. Οι ςυμπαύχτεσ ϋχουν την δυνατϐτητα να αξιολογόςουν πώσ διϊφοροι 

ϊνθρωποι αντιδροϑν και ενεργοϑν κϊτω απϐ τισ ύδιεσ περιςτϊςεισ [L19]4.   

 

2.2 Παιχνύδια ςτο διαδύκτυο  

 

Οποιοδόποτε παιχνύδι που παύζεται ςτο διαδύκτυο απαιτεύ ςϑνδεςη με ϋναν κεντρικϐ 

εξυπηρετητό (server) παιχνιδιών. Ο server παιχνιδιών εύναι ϋνασ αφιερωμϋνοσ 

κεντρικϐσ υπολογιςτόσ που χρηςιμοποιεύται απϐ τουσ πελϊτεσ  (clients) παιχνιδιών 

για να παύξουν παιχνύδια ςτο διαδύκτυο.  

Οι server παιχνιδιών μποροϑν να ταξινομηθοϑν ςε: 

 listen servers και  

 dedicated (αφιερωμϋνοι) servers.  

Οι listen servers τρϋχουν ςτον ύδιο υπολογιςτό με τον πελϊτη, ϐταν ο πελϊτησ 

αποςυνδεθεύ, ο κεντρικϐσ υπολογιςτόσ διακϐπτει την λειτουργύα του. Ϊνασ listen 

server ςυνόθωσ δεν μπορεύ να υποςτηρύξει πολλοϑσ παύχτεσ. Οι αφιερωμϋνοι 

(dedicated) servers τρϋχουν ςε ϋναν κεντρικϐ υπολογιςτό με τον οπούο ςυνδϋονται 

                                                      
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Game_engine 

http://en.wikipedia.org/wiki/Game_engine
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ϐλοι οι πελϊτεσ που θϋλουν να παύξουν ϋνα παιχνύδι και μποροϑν να υποςτηρύξουν 

πολλοϑσ παύχτεσ που παύζουν ταυτϐχρονα το ύδιο παιχνύδι5 [L20].   

Γνωςτού Server παιχνιδιών εύναι: 

Ο FIBS (Free Internet Backgammon Server) εύναι ο πρώτοσ Server για τϊβλι ςτο 

Διαδύκτυο. Επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ του  Διαδικτϑου να παύξουν τϊβλι ςε πραγματικϐ 

χρϐνο ενϊντια ςε πραγματικοϑσ αντιπϊλουσ ό ςε υπολογιςτϋσ. Μποροϑν να παύξουν 

απϐ αρχϊριοι παύχτεσ μϋχρι και εξαιρετικϊ ικανού παύχτεσ. Οι παύχτεσ μποροϑν να 

πϊρουν μϋροσ και ςε διαγωνιςμοϑσ που διοργανώνονται [L21]6.   

Ο FICS (Free Internet Chess Server), με πϊνω απϐ 300.000 εγγραμμϋνουσ χρόςτεσ, 

εύναι ϋνασ απϐ τουσ παλαιϐτερουσ και μεγαλϑτερουσ servers ςκακιοϑ ςτο διαδύκτυο. 

Δύνει την δυνατϐτητα ςε παύχτεσ που παύζουν εραςιτεχνικϊ ό ςε παύχτεσ που 

αςχολοϑνται πιο ςοβαρϊ με το ςκϊκι να παύξουν δωρεϊν παιχνύδια με πραγματικοϑσ 

αντιπϊλουσ ό με εξειδικευμϋνουσ υπολογιςτϋσ7 [L22].   

Ο GGS (General Game Server) εύναι ϋνασ server παιχνιδιών ςτον οπούο ϊνθρωποι και 

υπολογιςτϋσ μποροϑν να παύξουν τα ακϐλουθα παιχνύδια: 

 Othello  

 Hex  

 Amazons  

 Ataxx  

 Go  

 Domineering  

 DotsAndBoxes  

 Phutball  

 Snort 

 Ο GGS χρηςιμοποιεύ ϋνα απλϐ πρωτϐκολλο κειμϋνων και εύναι βαςιςμϋνοσ ςτην 

αρχιτεκτονικό  πελϊτη / εξυπηρετητό ςτην οπούα νϋεσ υπηρεςύεσ παιχνιδιών μποροϑν 

εϑκολα να 8προςτεθοϑν [L23]. Ϊνα δυαδικϐ πρωτϐκολλο εύναι ϋνα πρωτϐκολλο το 

οπούο αναμϋνεται να διαβαςτεύ απϐ μια μηχανό, ςε αντιδιαςτολό με ϋνα πρωτϐκολλο 

κειμϋνου  ϐπωσ το IRC, το SMTP, ό το HTTP τα οπούα εύναι γραμμϋνα ςε τϋτοια μορφό 

ώςτε να θυμύζουν φυςικό γλώςςα και μποροϑν να διαβαςτοϑν και απϐ τουσ 

ανθρώπουσ. 

 

 

                                                      
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Game_server 
6 http://fibs.com/ 
7 http://www.freechess.org/ 
8
 http://www.cs.ualberta.ca/~mburo/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Game_server
http://fibs.com/
http://www.freechess.org/
http://www.cs.ualberta.ca/~mburo/
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2.3 Πλατφϐρμεσ ανϊπτυξησ παιχνιδιών 

 

Πολλϊ παιχνύδια ϋχουν αναπτυχθεύ με Java και ϊλλα με πλατφϐρμεσ ανϊπτυξησ 

παιχνιδιών.  Μια πλατφϐρμα ανϊπτυξησ παιχνιδιών εύναι ϋνα λογιςμικϐ το οπούο 

απλοποιεύ την υλοπούηςη τουσ και επιτρϋπει ςυχνϊ ςτα παιχνύδια να τρϋχουν ςε 

κονςϐλεσ παιχνιδιών καθώσ και ςε λειτουργικϊ ςυςτόματα υπολογιςτών ϐπωσ Linux, 

Mac OS X και  Microsoft Windows. Η διαδικαςύα τησ ανϊπτυξησ παιχνιδιών 

απλοποιεύται ςε μεγϊλο βαθμϐ γιατύ η ύδια πλατφϐρμα ανϊπτυξησ μπορεύ να 

επαναχρηςιμοποιηθεύ για την δημιουργύα διαφορετικών παιχνιδιών. Οι πλατφϐρμεσ 

ανϊπτυξησ παιχνιδιών παρϋχουν μια ςειρϊ οπτικών εργαλεύων ανϊπτυξησ, αυτϊ τα 

εργαλεύα παρϋχονται ςε ϋνα γραφικϐ περιβϊλλον για να επιτρϋπουν την 

απλουςτευμϋνη και γρόγορη ανϊπτυξη των παιχνιδιών. 

Τπϊρχουν πολλϋσ πλατφϐρμεσ για την δημιουργύα διαφϐρων παιχνιδιών. Οι 

πλατφϐρμεσ αυτϋσ μπορεύ να εύναι διςδιϊςτατεσ ό τριςδιϊςτατεσ και οι περιςςϐτερεσ 

απϐ αυτϋσ διατύθενται δωρεϊν. Οι αναφορϋσ9 [L3], [L4] αναφϋρουν μια λύςτα με 

διαθϋςιμεσ πλατφϐρμεσ. 

τη ςυνϋχεια γύνεται αναφορϊ ςε μερικϋσ απϐ τισ πιο δημοφιλόσ και εϑχρηςτεσ 

πλατφϐρμεσ και ςυγκεκριμϋνα ςτισ  εξόσ: Game Maker, ADRIFT, SolarWind, Oz Project 

και το General Game Player. 

 

2.3.1 Game Maker 

 

Σο Game Maker [L7] εύναι ϋνα εϑχρηςτο εργαλεύο ανϊπτυξησ παιχνιδιών κυρύωσ για 

προγραμματιςτϋσ χωρύσ μεγϊλη εμπειρύα και χωρύσ να χρειϊζεται γνώςη κϊποιασ 

πολϑπλοκησ γλώςςασ προγραμματιςμοϑ ϐπωσ η Java και η C.  

Σο Game Maker δημιουργόθηκε απϐ τον Mark Overmars, καθηγητό ςτο τμόμα 

Information and Computing Sciences ςτο πανεπιςτόμιο Utrecht University ςτην 

Ολλανδύα. Απϐ το 2004 παρϊγεται και διανϋμεται απϐ την Game Maker Company, τησ 

οπούασ επικεφαλόσ εύναι ο Mark Overmars. Σο Game Maker διατύθεται ςτο διαδύκτυο 

δωρεϊν. 

Εύναι γραμμϋνο ςτη γλώςςα Delphi. χεδϐν ολϐκληροσ ο κώδικασ γρϊφτηκε απϐ τον 

Mark Overmars εκτϐσ απϐ μερικϊ τμόματα που αφοροϑν το διϊβαςμα εικϐνων 

διαφορετικοϑ τϑπου και την ςυμπύεςη δεδομϋνων. Σο πρϐγραμμα βαςύζεται κυρύωσ 

ςτα  Windows API, ϋτςι εύναι αρκετϊ δϑςκολο να μεταφερθεύ ςε κϊποια ϊλλη 

πλατφϐρμα. Σο εκτελϋςιμο τμόμα του κώδικα βαςύζεται ςτο DirectX. Εύναι δϑςκολο να 

                                                      
9 http://www.gameplayzone.com/Game-Engines.php  

 

http://www.gameplayzone.com/Game-Engines.php
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δημιουργηθοϑν εκδϐςεισ ώςτε να φτιϊξουμε παιχνύδια για κινητϊ ό ϊλλεσ ςυςκευϋσ 

γιατύ υπϊρχουν αρκετϋσ αςυμβατϐτητεσ. Βαςύζεται ςτην τεχνικό drag-and-drop, ϋνα 

ςϑςτημα, που επιτρϋπει ςε χρόςτεσ μη εξοικειωμϋνουσ με τον παραδοςιακϐ 

προγραμματιςμϐ να δημιουργόςουν παιχνύδια τοποθετώντασ εικονύδια ςτην οθϐνη. 

Περιϋχει ϋνα ςϑνολο τυποποιημϋνων βιβλιοθηκών δρϊςησ, που καλϑπτουν τα βαςικϊ 

ςτοιχεύα ενϐσ παιχνιδιοϑ ϐπωσ η μετακύνηςη, η ςχεδύαςη και απλϋσ δομϋσ ελϋγχου. Οι 

χρόςτεσ μποροϑν επιπλϋον να χρηςιμοποιόςουν όδη υπϊρχουςεσ βιβλιοθόκεσ 

δρϊςησ για να προςθϋςουν  ϊλλεσ ενϋργειεσ ςτα παιχνύδια τουσ. Για τουσ 

πεπειραμϋνουσ χρόςτεσ, το Game Μaker περιϋχει μια ενςωματωμϋνη γλώςςα για την 

δημιουργύα ςεναρύων (scripts) η οπούα αποκαλεύται  GML, επιτρϋποντασ ςτο χρόςτη να 

προςαρμϐςει τα χαρακτηριςτικϊ του παιχνιδιοϑ ςτισ απαιτόςεισ του προγραμματιςτό.   

Σο Game Maker εύναι ευρϋωσ γνωςτϐ και ϋχει προςελκϑςει ϋναν μεγϊλο αριθμϐ 

χρηςτών κυρύωσ λϐγω τησ εϑκολησ χρόςησ του απϐ αρχαρύουσ ενώ ταυτϐχρονα 

επιτρϋπει την επύτευξη πιο ςϑνθετων παιχνιδιών απϐ ϋμπειρουσ ςτον προγραμματιςμϐ 

χρόςτεσ. 

Με το Game Maker μποροϑμε να φτιϊξουμε διϊφορα εύδη παιχνιδιών για υπολογιςτϋσ 

ϐπωσ παιχνύδια με λαβϑρινθουσ, παζλ, παιχνύδια  πλατφϐρμασ και τριςδιϊςτατα 

παιχνύδια. Σα παιχνύδια που μποροϑμε να ςχεδιϊςουμε με το ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα 

χωρύζονται ςε 3 κατηγορύεσ: 

1) Stand Alone Games 

Σα παιχνύδια αυτϊ μποροϑμε απλϊ να τα εκτελϋςουμε και να παύξουμε. 

2) Version 6 Editable Games  

Αυτϊ τα παιχνύδια εύναι αρχεύα τϑπου .gm6 τα οπούα ανούγουν με την ϋκδοςη 6 του 

Game Maker. Σα παιχνύδια αυτϊ ϋχουν αρκετϊ βελτιωμϋνα γραφικϊ και επιτρϋπουν 

την χρόςη διςδιϊςτατων ό τριςδιϊςτατων εικϐνων ενςωματωμϋνων ςε μύα 

μεγαλϑτερη οθϐνη. Αυτϐ ϋγινε εφικτϐ με την χρόςη του DirectX 8. Σο DirectX εύναι μια 

ςυλλογό διεπαφών προγραμματιςμοϑ ςχετικϊ με πολυμϋςα και προγραμματιςμϐ 

παιχνιδιών. 

3) Old Editable Games  

Αυτϊ τα παιχνύδια εύναι αρχεύα τϑπου .gmd και ανούγουν με την ϋκδοςη 5 του Game 

Maker. 

Με το  Game Maker εύναι εύκολο να αναπτυχθούν παιχνύδια πλατφόρμασ (platformer), 

παιχνύδια δρϊςησ πρώτου και τρύτου προςώπου, παιχνύδια με πολλούσ ταυτόχρονουσ 

παύχτεσ καθώσ και παιχνύδια προςομούωςησ10.  

Σο παιχνύδι πλατφϐρμασ (platformer), εύναι  ϋνα παιχνύδι που χαρακτηρύζεται απϐ το 

                                                      
10 Russell S. Norvig P. «Τεχνητό Νοημοςύνη-Μια ςύγχρονη Προςϋγγιςη», Β’ Αμερικανικό ϋκδοςη (2004), εκδϐςεισ 

Κλειδϊριθμοσ 
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ϊλμα απϐ και προσ τισ πλατφϐρμεσ ό πϊνω απϐ εμπϐδια.  Σο πιο κοινϐ ςτοιχεύο ςε 

αυτϊ τα παιχνύδια εύναι ϋνα κουμπύ ϊλματοσ το οπούο ϐταν πατόςει ο παύχτησ ο 

χαρακτόρασ του παιχνιδιοϑ πραγματοποιεύ ϋνα ϊλμα.  

Σο παιχνύδι δρϊςησ πρώτου προςώπου εύναι ϋνα κλαςικϐ παιχνύδι δρϊςησ ςτο οπούο ο 

παύχτησ βλϋπει το περιβϊλλον του παιχνιδιοϑ μϋςα απϐ τα μϊτια του κϑριου 

χαρακτόρα ενώ, ςτο παιχνύδι δρϊςησ τρύτου προςώπου βλϋπει το περιβϊλλον απϐ 

απϐςταςη και απϐ διϊφορεσ οπτικϋσ γωνύεσ. Ϊνα παιχνύδι προςομούωςησ εύναι ϋνα 

παιχνύδι που περιϋχει ϋνα μύγμα ικανϐτητασ, πιθανϐτητασ, και ςτρατηγικόσ για να 

μιμηθεύ μια πτυχό τησ πραγματικϐτητασ. 

Παρακϊτω υπϊρχουν δϑο οθϐνεσ τησ πλατφϐρμασ Game Maker που δεύχνουν πωσ 

χρηςιμοποιεύται για την ανϊπτυξη ενϐσ παιχνιδιοϑ (Εικϐνεσ 2.1, 2.2). 

 

 

 

2.3.1.1 Παρϊδειγμα οθονών πλατφόρμασ Game Maker 

 

Εικόνα 2.1: Πλατφόρμα Game Maker. 
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Εικόνα 2.2 : Πλατφόρμα Game Maker. 

 

2.3.2 Adrift 

 

To Text Adventure [L8], το οπούο εύναι επύςησ γνωςτϐ ωσ Interactive Fiction, εύναι 

ιςτορύεσ ϐπου εμεύσ ελϋγχουμε τον κϑριο χαρακτόρα. Εύναι ςαν να εύμαςτε εμεύσ ςτη 

θϋςη του και να πρϋπει να λϑςουμε διϊφορα παζλ και να περϊςουμε απϐ δοκιμαςύεσ 

για να ολοκληρώςουμε το παιχνύδι. ε αυτοϑ του εύδουσ τα παιχνύδια απαιτεύται ςκϋψη 

και φανταςύα. Σα περιςςϐτερα προγρϊμματα δημιουργύασ  παιχνιδιών Text Adventure 

απαιτοϑν την ςυγγραφό προγρϊμματοσ επομϋνωσ οι χρόςτεσ πρϋπει να ϋχουν κϊποια 

εμπειρύα ςτον προγραμματιςμϐ.  

Σο ADRIFT Generator εύναι ϋνα πρϐγραμμα γραμμϋνο για Windows 

95/98/NT/2K/ME/XP το οπούο μασ επιτρϋπει να δημιουργόςουμε το δικϐ μασ παιχνύδι 

Text Adventures. ε αντύθεςη με τα περιςςϐτερα προγρϊμματα δημιουργύασ Text 

Adventure παιχνιδιών για να χρηςιμοποιόςουμε το ADRIFT Generator δεν χρειϊζεται 

να μϊθουμε κϊποια γλώςςα προγραμματιςμοϑ. Απλϊ προςθϋτουμε τα αντικεύμενα, τα 

δωμϊτια, τισ δοκιμαςύεσ και τουσ χαρακτόρεσ και γρϊφουμε τα γεγονϐτα που 

ςυμβαύνουν και πωσ οι χαρακτόρεσ αλληλεπιδροϑν μεταξϑ τουσ. 

Σο ADRIFT Runner εύναι μια εφαρμογό η οπούα παύρνει τα αρχεύα που δημιουργόςαμε 

με το ADRIFT Generator και δημιουργεύ το περιβϊλλον του Text Adventure. 

2.3.2.1 Παρϊδειγμα οθονών του ADRIFT 

την αρχικό οθϐνη του ADRIFT generator ϋχουμε ϊμεςη πρϐςβαςη ςε ϐλα τα δωμϊτια, 

τα αντικεύμενα, τουσ ςτϐχουσ, τισ ενϋργειεσ πϊνω ςτα αντικεύμενα και τουσ 

χαρακτόρεσ του παιχνιδιοϑ (Εικϐνα 2.3).  



  

 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ  - Τκήκα Μαζεκαηηθώλ – Γηπισκαηηθή Δξγαζία – Φξήζηνο Π. Καιαληδήο   21 

 

 

Εικόνα 2.3: Πλατφόρμα ADRIFT generator 

Η ειςαγωγό ενϐσ δωματύου περιλαμβϊνει απλϊ την προςθόκη μιασ περιγραφόσ και τισ 

ςυνδϋςεισ με ϊλλα δωμϊτια (Εικϐνα 2.4).  

 

Εικόνα 2.4: Πλατφόρμα ADRIFT generator 

Για την ειςαγωγό  ενϐσ αντικειμϋνου απαιτεύται μϐνο η περιγραφό  του, τα 

χαρακτηριςτικϊ του και η αρχικό του θϋςη (Εικϐνα 2.5). 

 

Εικόνα 2.5: Πλατφόρμα ADRIFT generator. Ειςαγωγό αντικειμϋνου. 

Γεγονϐτα μποροϑν να οριςτοϑν ώςτε να ςυμβαύνουν ςε ςυγκεκριμϋνεσ ςτιγμϋσ ό 

ϋπειτα απϐ ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ και μποροϑν να παρουςιϊζουν ςυγκεκριμϋνεσ 

δοκιμαςύεσ ό να εμφανύζουν κϊποιο μόνυμα κειμϋνου (Εικϐνα 2.6). 
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Εικόνα 2.6: Πλατφόρμα ADRIFT generator 

Για την ειςαγωγό ενϐσ χαρακτόρα δύνεται η περιγραφό του, η αρχικό του θϋςη και 

μποροϑν να τριγυρύζουν ςτον χώρο και να κϊνουν διϊφορα πρϊγματα (Εικϐνα 2.7). 

 

Εικόνα 2.7: Πλατφόρμα ADRIFT generator 

 

2.3.3 SolarWind 

 

Σο SolarWind for Flash εύναι μια πλατφϐρμα που ϋχει αναπτυχθεύ ςτο Macromedia 

Flash 8 και περιϋχει ϐλα τα απαραύτητα εργαλεύα για τη δημιουργύα ςϑνθετων 

πολυμεςικών εφαρμογών ςε Flash. Δύνει τη δυνατϐτητα για γρόγορη ανϊπτυξη 

εφαρμογών και παρουςιϊςεων, ενώ μειώνει ςημαντικϊ το χρϐνο ανϊπτυξησ 

πολυςϑνθετων εφαρμογών και παιχνιδιών, παρϋχοντασ μια πληθώρα εργαλεύων για 

ϐλουσ τουσ τομεύσ ανϊπτυξησ μιασ τϋτοιασ εφαρμογόσ. Οι εφαρμογϋσ που προκϑπτουν 

απϐ το SolarWind for Flash εύναι δυνατϋσ, ςταθερϋσ και επεκτϊςιμεσ, ενώ ϐλοσ ο 

κώδικασ εύναι βελτιςτοποιημϋνοσ (optimized), για να μπορεύ να τρϋχει γρόγορα. 

Φαρακτηριςτικϊ:  

Με το SolarWind for Flash ϋνασ Flash developer μπορεύ να διαχειριςτεύ 

αποτελεςματικϊ όχο, animation, ςϑνθετο παραθυρικϐ περιβϊλλον, 2D γραφικϊ, GUI 

ςτοιχεύα, ϐπωσ lists, progress bars, scroll bars, tooltips, radio buttons, tabs κλπ, raster 

γραμματοςειρϋσ και πολλϊ ϊλλα. Αποτελεύται απϐ δεκϊδεσ κλϊςεισ (ActionScript 2.0 

classes), πλόρωσ αντικειμενοςτραφεύσ και επεκτεύνεται ςυνεχώσ, καθώσ προςτύθενται 

καινοϑριεσ δυνατϐτητεσ ςε διϊφορουσ τομεύσ. 

Απϐ τα ςημαντικϐτερα πακϋτα που περιλαμβϊνονται ςτο SolarWind for Flash εύναι: 
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 ActionManager  

 Panels  

 Animations  

 FontManager  

 SoundManager  

 Cursors  

 special effects  

 advanced GUI controls  

 number, string, array, object, mouse, filter utils 

Η ανϊπτυξό του απϐ τη ΖΕΤΞΙ ξεκύνηςε ςτισ αρχϋσ του 2005. Η ΖΕΤΞΙ εύναι μύα 

ελληνικό εταιρεύα η οπούα ξεκύνηςε τη λειτουργύα τησ το 1999 παρϋχοντασ υπηρεςύεσ 

ςχετικϋσ με το Διαδύκτυο, ϐπωσ ςχεδύαςη και ανϊπτυξη ιςτοςελύδων και εφαρμογϋσ ςε 

Flash. Σο SolarWind προσ το παρϐν χρηςιμοποιεύται για ϐλα τα Flash projects τησ 

ΖΕΤΞΙ καθώσ και τα παιχνύδια που αναπτϑςςει η θυγατρικό τησ, η Total Eclipse 

Games και δεν διατύθεται ςτο εμπϐριο. Δεύγματα απϐ παιχνύδια που ϋχουν 

δημιουργηθεύ ςτο SolarWind for Flash μποροϑν  να βρεθοϑν ςτην ιςτοςελύδα τησ Total 

Eclipse [L24].   

 

2.3.4 Oz project 

 

Σο Oz [L9] εύναι ϋνα υπολογιςτικϐ ςϑςτημα το οπούο επιτρϋπει ςτουσ ςυγγραφεύσ να 

δημιουργόςουν και να παρουςιϊςουν παιχνύδια τα οπούα περιϋχουν αλληλεπύδραςη με 

το περιβϊλλον και δημιουργύα ςυναιςθημϊτων (interactive dramas) και εύναι 

βαςιςμϋνο ςε ςτοιχεύα Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ (AI).  Σο Oz χρηςιμοποιεύ πιςτευτοϑσ 

πρϊκτορεσ (believable agents). Για τουσ πιςτευτοϑσ πρϊκτορεσ, το ςημαντικϐτερο 

ρϐλο παύζει η προςωπικϐτητα του χαρακτόρα. Ϊνασ χαρακτόρασ μπορεύ να εύναι 

ϋξυπνοσ ό χαζϐσ, καλϊ προςαρμοςμϋνοσ ςτο περιβϊλλον του ό ϐχι. Ανεξϊρτητα ϐμωσ, 

απϐ το πϐςο "ϋξυπνοσ" εύναι ϋνασ χαρακτόρασ μϋςα ςτο περιβϊλλον του, ϐλεσ οι 

ενϋργειεσ του ϋχουν το προςωπικϐ του ϑφοσ. Η επιτυχύα ενϐσ πιςτευτοϑ πρϊκτορα 

καθορύζεται απϐ την αντύληψη του ακροατό. Εϊν το ακροατόριο βρύςκει τον πρϊκτορα 

πιςτευτϐ, ο πρϊκτορασ εύναι επιτυχύα. Η Σεχνητό Νοημοςϑνη προςπαθεύ να 

αξιολογόςει την επιτυχύα του πρϊκτορα αντικειμενικϊ. Εξετϊζει πϐςα προβλόματα 

κατϊφερε να λϑςει ο πρϊκτορασ, πϐςο καιρϐ ϋκανε μϋχρι να εντοπύςει το πρϐβλημα ό 

πϐςο κοντϊ εύναι η λϑςη του ςε ςχϋςη με την λϑςη που θα ϋδινε ϋνασ ϊνθρωποσ. Οι 

πιςτευτού πρϊκτορεσ τονύζουν την ιδιομορφύα. Κϊθε χαρακτόρασ επεξεργϊζεται ώςτε 

να δημιουργηθεύ η προςωπικϐτητα που ο ςυντϊκτησ ϋχει ςτο μυαλϐ του. Η Σεχνητό 

Νοημοςϑνη, ϐπωσ και οι περιςςϐτερεσ επιςτόμεσ, προςπαθεύ να δημιουργόςει γενικό 
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και καθολικό γνώςη. την προςπϊθεια τησ να προςαρμϐςει τουσ χαρακτόρεσ ςτο 

περιβϊλλον αναζητϊ γενικϋσ αρχϋσ απϐ τισ οπούεσ θα εύναι ςε θϋςη να περιγρϊψει 

τισ αλληλεπιδρϊςεισ πρακτϐρων / περιβϊλλοντοσ. Αλλϊ για τουσ χαρακτόρεσ, αυτϐσ ο 

τϑποσ γενικόσ γνώςησ δεν ϋχει νϐημα. Η ϋρευνα που αφορϊ τουσ πιςτευτοϑσ 

πρϊκτορεσ αφορϊ την δημιουργύα των χαρακτόρων. Οι χαρακτόρεσ δεν εύναι 

πραγματικϐτητα, αλλϊ μια καλλιτεχνικό αφαύρεςη τησ πραγματικϐτητασ. Ϊτςι, 

οποιαδόποτε τεχνολογύα Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ χρηςιμοποιηθεύ για την δημιουργύα 

των πιςτευτών πρακτϐρων θα μεταςχηματιςτεύ ςτο ςτϊδιο τησ παραγωγόσ ώςτε να 

εξυπηρετόςει την καλλιτεχνικό δημιουργύα των χαρακτόρων [L25]. 

Η αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ Oz περιλαμβϊνει μια προςομούωςη του φυςικοϑ 

κϐςμου, αρκετοϑσ χαρακτόρεσ, μια θεωρύα για την παρουςύαςη του παιχνιδιοϑ, ϋναν 

interactor και ϋναν drama manager. Οι κινόςεισ των χαρακτόρων και του interactor 

ελϋγχονται απϐ τουσ παύχτεσ. Ο drama manager επηρεϊζει τουσ χαρακτόρεσ και την 

θεωρύα τησ  παρουςύαςησ του παιχνιδιοϑ. 

Σρύα εύναι τα κϑρια ςημεύα ϋρευνασ του Oz: οι χαρακτόρεσ, η παρουςύαςη και το 

ςυναύςθημα. Καθϋνα απϐ τα ςημεύα αυτϊ εύναι ςημαντικϐ για τη δημιουργύα μύασ 

ϋντονησ ςυναιςθηματικόσ εμπειρύασ. την ϋρευνα για τουσ χαρακτόρεσ μελετοϑμε πωσ 

να δημιουργόςουμε πρϊκτορεσ ελεγχϐμενουσ απϐ υπολογιςτϋσ οι οπούοι να εύναι 

ενεργού, να προςπαθοϑν να επιτεϑξουν τον ςτϐχο του παιχνιδιοϑ, ςυναιςθηματικϊ 

ϋξυπνοι και ικανού να χειριςτοϑν τη φυςικό γλώςςα.  

Σο project ϋχει δϑο διαφορετικϊ μοντϋλα για την παρουςύαςη: με κεύμενο και με 

γραφικϊ. Σο κεύμενο χρηςιμοποιεύ λϋξεισ ωσ εύςοδο και ϋξοδο. Ο κϐςμοσ και οι 

χαρακτόρεσ περιγρϊφονται μϋςω κειμϋνου και οι κινόςεισ του interactor δύνονται ςτον 

υπολογιςτό μϋςω κειμϋνου. την παρουςύαςη με γραφικϊ  ο κϐςμοσ και οι χαρακτόρεσ 

παρουςιϊζονται με εικϐνεσ. Οι ϊνθρωποι αλληλεπιδροϑν με το ςϑςτημα ςωματικϊ, 

μϋςω ηχητικών αιςθητόρων ό του ποντικιοϑ. το μϋλλον, και ςτα δϑο μοντϋλα 

παρουςύαςησ του project οι ϊνθρωποι θα αλληλεπιδροϑν με όχουσ και με την ομιλύα.  
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Εικόνα 2.8: The Oz System Architecture 

 

Σο πρϐγραμμα Oz ςχεδιϊζει την τεχνολογύα για να καταςτόςει δυνατϐ για τουσ 

ςχεδιαςτϋσ να δημιουργόςουν τουσ διαλογικοϑσ, δραματικοϑσ μικρϐκοςμουσ. Οι 

ςχεδιαςτϋσ του Oz ϋχουν φτιϊξει μερικϊ παραδεύγματα.  

Τπϊρχουν αυτόν την περύοδο 2 εκδϐςεισ του  ςυςτόματοσ Oz: 

 Η μύα ϋκδοςη εύναι  αυτό των κινοϑμενων χαρακτόρων. Φρηςιμοποιώντασ αυτϐ το 

ςϑςτημα ϋχτιςαν ϋναν κϐςμο που καλοϑνε The Edge of Intention (ό Woggles).  

 Η ϊλλη ϋκδοςη του Oz εύναι ϋνα ςϑςτημα κειμϋνων που φαύνεται παρϐμοιο με τουσ 

κλαςικοϑσ διαλογικοϑσ τύτλουσ μυθιςτοριογραφύασ. Αυτϐ το ςϑςτημα χτύζεται 

πϊνω απϐ την γλώςςα προγραμματιςμοϑ Lisp. Φρηςιμοποιώντασ αυτϐ το ςϑςτημα 

ϋχτιςαν το  Lyotard.  

Περιγραφό  του ςυςτόματοσ Lyotard. 

Σο Lyotard εύναι το ϐνομα μιασ προςομούωςησ γϊτασ που ζει ςε ϋνα διαμϋριςμα. Ο 

χρόςτησ "ενεργεύ" ςτον κϐςμο με τη δακτυλογρϊφηςη των ενεργειών που 

εκτελοϑνται. Σο Lyotard όταν η πρώτη προςπϊθεια να χτύςουν οι δημιουργού του Oz 

ϋναν πιςτευτϐ χαρακτόρα για ϋναν μιμοϑμενο κϐςμο. Επιδεικνϑει ςϑνθετεσ 

ςυμπεριφορϋσ ςε ςχϋςη με το μεταβαλλϐμενο περιβϊλλον του. Αυτϐσ ο κϐςμοσ δεν ϋχει 

καμύα ςχεδιαςμϋνη ιςτορύα. Η εμπειρύα εύναι αυτό τησ αλληλεπύδραςησ με μια γϊτα. 

Αναμϋνουμε τα μελλοντικϊ ςυςτόματα για να εύναι πιο πολϑ προςανατολιςμϋνα απϐ 

το  Edge of Intention και το  Lyotard.  

Παρατύθεται ϋνα ςτιγμιότυπο μιασ αλληλεπύδραςησ με το Lyotard. 

Περύληψη: Αρχικϊ, το Lyotard δυςπιςτεύ και φοβϊται τον ϊνθρωπο. Σελικϊ, το Lyotard 

γύνεται πειναςμϋνο και εύναι ευγνώμον ϐταν τον ταϏζει ο ϊνθρωποσ.  

Σημεύωςη: Όλεσ οι περιγραφϋσ κειμϋνων παρϊγονται απϐ τον υπολογιςτό, ϋτςι δεν 

εύναι πολϑ ενδιαφϋρουςεσ, αλλϊ εύναι απολϑτωσ ςϑμφωνεσ με το μιμοϑμενο κϐςμο. Σο 
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Lyotard επιδεικνύει ςυγκύνηςη, κοινωνικϋσ ςυμπεριφορϋσ, και μια μοναδικό 

προςωπικότητα.  

ΠΑΙΧΤΗΣ > κοιτϊω γύρω  

Κοιτϊζετε γύρω ςασ. Εύςτε ςτην κουζύνα. Δυτικϊ, βλϋπετε την τραπεζαρύα. Το 
γραφεύο, το υπϋροχα επεξεργαςμϋνο ρϊφι, τα πλαςτικϊ απορρύμματα, το κύτρινο 
κύπελλο και το ϊςπρο ποντύκι παιχνιδιών εύναι ςτην κουζύνα. Το μικρό πιϊτο 
εύναι ςτο υπϋροχα-επεξεργαςμϋνο ρϊφι. Η κόκκινη γατοτροφό εύναι ςτο γραφεύο. 

 
ΠΑΙΧΤΗΣ > πηγαύνω ςτην τραπεζαρύα 
 Κατευθύνεςτε προσ την τραπεζαρύα. 

Εύςτε ςτην τραπεζαρύα. Νότια, βλϋπετε το υπνοδωμϊτιο. Στην ανατολό, βλϋπετε 
την κουζύνα. Το τραπϋζι και η μικρό καρϋκλα εύναι ςτην τραπεζαρύα. Το βϊζο, το 
καλϊθι ψωμιού, το μαύρο φλιτζϊνι και το μεγϊλο πιϊτο εύναι ςτον τραπϋζι. Τρύα 
κρουαςϊν  εύναι ςτο καλϊθι ψωμιού. Οι εννϋα μαύρεσ ςαρδϋλεσ εύναι ςτο βϊζο.  

 
ΠΑΙΧΤΗΣ > παύρνω το βϊζο 
 Παύρνετε το βϊζο. 
 
ΠΑΙΧΤΗΣ > πηγαύνω νότια 
 Πηγαύνετε νότια. 

Εύςτε ςτο υπνοδωμϊτιο. Δυτικϊ, βλϋπετε το παρϊθυρο. Από το παρϊθυρο 
βλϋπετε τον κόπο. Στην ανατολό, βλϋπετε την πόρτα του δεύτερου 
υπνοδωματύου. Βόρεια, βλϋπετε την τραπεζαρύα.  Το Lyotard κατευθύνεται προσ 
το υπνοδωμϊτιο.  

 
ΠΑΙΧΤΗΣ > δύνω μύα ςαρδϋλα ςτο Lyotard 
 Δώςατε μύα ςαρδϋλα ςτο Lyotard. Το Lyotard τρϋχει προσ την τραπεζαρύα 
 
ΠΑΙΧΤΗΣ > ακολουθώ το  Lyotard 
 Πηγαύνετε προσ την τραπεζαρύα. Το Lyotard κοιτϊει γύρω του νευρικϊ. 
 
ΠΑΙΧΤΗΣ > Έξοδοσ 

Έξοδοσ από το Oz.11 
 
 

2.3.5 General Game Player 

 

Σο ςϑςτημα General Game Player [L11] δϋχεται μύα περιγραφό ενϐσ παιχνιδιοϑ ςε μύα 

εξειδικευμϋνη γλώςςα, την GDL (Game Description Language), η οπούα αναλϑεται 

παρακϊτω, και παύζει το παιχνύδι αποτελεςματικϊ χωρύσ ανθρώπινη παρϋμβαςη. 

Αντύθετα απϐ τουσ εξειδικευμϋνουσ ςε ϋνα παιχνύδι υπολογιςτϋσ, ϐπωσ ο Deep Blue, το 

General Game Player δεν βαςύζεται ςε αλγορύθμουσ που ϋχουν ςχεδιαςτεύ απϐ πριν για 

ϋνα ςυγκεκριμϋνο παιχνύδι αλλϊ μποροϑν να παύξουν διϊφορα εύδη παιχνιδιών. Ϊνα 

ϊλλο πρϐβλημα που αντιμετωπύζουν οι υπολογιςτϋσ ϐπωσ ο Deep Blue, εκτϐσ απϐ το 

γεγονϐσ ϐτι εύναι ςχεδιαςμϋνοι να παύζουν μϐνο ϋνα παιχνύδι, εύναι ϐτι ϐλη η ανϊλυςη 

και ο ςχεδιαςμϐσ ϋχουν γύνει απϐ πριν απϐ τουσ προγραμματιςτϋσ, ϋτςι οι υπολογιςτϋσ 

                                                      
11 Γ.Δ. Αναστασία Στ. Βλάση, Σσστήματα για Παιτνίδια Στρατηγικής,  Δ.Α.Π. 2008 
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δεν ςκϋφτονται. κοπϐσ μασ εύναι την πνευματικό δουλειϊ να την κϊνουν οι 

υπολογιςτϋσ. Αυτϐ επιχειρεύ να κϊνει το General Game Playing. Δεν προςπαθοϑν να 

λϑςουν ςυγκεκριμϋνα προβλόματα αυτϊ καθ’ αυτϊ. Αντύθετα, οι ςχεδιαςτϋσ του 

General Game Playing αναζητοϑν τρϐπουσ προςθόκησ ευφυϏασ ςτο ςϑςτημα με την 

μορφό γενικευμϋνησ δυνατϐτητασ εκμϊθηςησ. Οι General Game Players εύναι 

υπολογιςτικϊ ςυςτόματα που μποροϑν να δϋχονται περιγραφϋσ αυθαύρετων 

παιχνιδιών και να εύναι ςε θϋςη να παύξουν αποτελεςματικϊ αυτϊ τα παιχνύδια. 

Οι General Game Players δεν μποροϑν να βαςύζονται ςε αλγορύθμουσ ςχεδιαςμϋνουσ 

για ςυγκεκριμϋνα παιχνύδια. Πρϋπει να βαςύζονται ςτην εξυπνϊδα απϐ την πλευρϊ του 

υπολογιςτό και ϐχι του προγραμματιςτό. Για να λειτουργόςουν ςωςτϊ πρϋπει να 

ενςωματώςουν αρκετϋσ τεχνολογύεσ τησ Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ ϐπωσ παρουςύαςη τησ 

γνώςησ, μϊθηςη, λόψη αποφϊςεων, κ.α. Όλεσ αυτϋσ οι τεχνικϋσ πρϋπει να λειτουργοϑν 

ενιαύα. Επιπλϋον, πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να παύξουν απλϊ παιχνύδια, ϐπωσ τρύλιζα, 

αλλϊ και ςϑνθετα ϐπωσ ςκϊκι, παιχνύδια με μεταβλητϐ αριθμϐ παιχτών, με 

επικοινωνύα ό ϐχι μεταξϑ των παιχτών, κτλ. Σα παιχνύδια λαμβϊνουν χώρα ςε ϋνα 

περιβϊλλον με πολλϋσ πεπεραςμϋνεσ καταςτϊςεισ. Μύα διακεκριμϋνη κατϊςταςη εύναι 

η αρχικό και μύα ό πολλϋσ καταςτϊςεισ εύναι οι τελικϋσ. Επιπλϋον, κϊθε παιχνύδι ϋχει 

καθοριςμϋνο και περιοριςμϋνο αριθμϐ παικτών, κϊθε παύκτησ ϋχει πολλϋσ πιθανϋσ 

κινόςεισ ςε κϊθε κατϊςταςη του παιχνιδιοϑ. Κϊθε τερματικό κατϊςταςη ϋχει μύα 

ςυγκεκριμϋνη αξύα. Όταν ο παύχτησ φτϊςει ςε κϊποια τερματικό κατϊςταςη η 

ςυνολικό αξύα του παιχνιδιοϑ του ςυγκεκριμϋνου παύχτη εύναι η αντύςτοιχη αξύα τησ 

τερματικόσ κατϊςταςησ ςτην οπούα ϋφταςε. 

Εφϐςον θεωροϑμε ϐτι τα παιχνύδια εύναι πεπεραςμϋνα μποροϑμε να τα περιγρϊψουμε 

με τη μορφό λιςτών, των καταςτϊςεων και των ενεργειών, και πινϊκων που δεύχνουν 

ποιεσ κινόςεισ εύναι ϋγκυρεσ, τουσ ςτϐχουσ και τισ τερματικϋσ καταςτϊςεισ. Αυτϐ ϐμωσ 

δεν εύναι ιδιαύτερα πρακτικϐ γιατύ παρϐλο που οι καταςτϊςεισ και οι κινόςεισ εύναι 

πεπεραςμϋνεσ μπορεύ να εύναι υπερβολικϊ πολλϋσ. Για παρϊδειγμα, ςτο ςκϊκι 

υπϊρχουν χιλιϊδεσ πιθανϋσ κινόςεισ και οι καταςτϊςεισ εύναι περύπου 1030.  [L26]. 

Παρϐλα αυτϊ ςτα περιςςϐτερα παιχνύδια μποροϑμε να βροϑμε κωδικοποιόςεισ για να 

περιγρϊψουμε τισ κινόςεισ και τισ καταςτϊςεισ και ϋτςι μειώνεται ο αριθμϐσ τουσ. Η 

Game Definition Language (GDL) εύναι μύα τυπικό  γλώςςα που χρηςιμοποιεύται για 

την περιγραφό των παιχνιδιών. ε αυτό τη γλώςςα οι καταςτϊςεισ που μπορεύ να 

βρεθεύ ο παύχτησ (η αρχικό, οι τερματικϋσ ό οι ενδιϊμεςεσ) αντιμετωπύζονται ςαν 

βϊςεισ δεδομϋνων και ορύζουμε τισ νϐμιμεσ κινόςεισ. Κϊθε παιχνύδι ϋχει ϋνα αντύςτοιχο 

ςχόμα μιασ βϊςησ δεδομϋνων. Διαφορετικϋσ καταςτϊςεισ αντιςτοιχοϑν ςε 

διαφορετικϊ ςτιγμιϐτυπα τησ βϊςησ δεδομϋνων και αλλαγϋσ ςτο παιχνύδι 

αντιςτοιχοϑν ςε κινόςεισ ανϊμεςα ςτα ςτιγμιϐτυπα τησ βϊςησ. 
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Ασ δοϑμε πωσ περιγρϊφονται οι καταςτϊςεισ ςτην τρύλιζα. το παιχνύδι αυτϐ ϋχουμε 9 

κελιϊ και κϊθε κελύ μπορεύ να εύναι κενϐ, να ϋχει την τιμό Φ ό την τιμό Ο. 

 

Για να περιγρϊψουμε τισ καταςτϊςεισ του παιχνιδιοϑ θεωροϑμε μύα τριαδικό ςχϋςη η 

οπούα ςυςχετύζει τον αριθμϐ τησ γραμμόσ {1,2,3}, τον αριθμϐσ τησ ςτόλησ {1,2,3} και το 

περιεχϐμενο του κελιοϑ που προςδιορύζεται απϐ τουσ ςυγκεκριμϋνουσ αριθμοϑσ 

γραμμόσ και ςτόλησ {Φ,Ο,Β}, ϐπου το Β αντιςτοιχεύ ςε κενϐ κελύ. Σο ςτιγμιϐτυπο του 

παιχνιδιοϑ που φαύνεται ςτο παραπϊνω ςχόμα αντιςτοιχεύ ςτην παρακϊτω 

κωδικοπούηςη. 

cell(1,1,X) 

cell(1,2,Β) 

cell(1,3,Β) 

cell(2,1,Β) 

cell(2,2,O) 

cell(2,3,Β) 

cell(3,1,Β) 

cell(3,2,Β) 

cell(3,3,Β) 

 

Για να ολοκληρωθεύ το παιχνύδι πρϋπει ακϐμα να κωδικοποιόςουμε τουσ πύνακεσ οι 

οπούοι ϐμωσ εύναι αρκετϊ μεγϊλοι. Με το πρϐτυπο βϊςεων δεδομϋνων, εύναι δυνατϐ να 

περιγραφοϑν αυτού οι πύνακεσ ςε μια πιο ςυμπαγό μορφό με την κωδικοπούηςη των 

εννοιών τησ νομιμϐτητασ, του ςτϐχου, τησ λόξησ, και τησ αναπροςαρμογόσ ωσ λογικϋσ 

προτϊςεισ.  

Μια περιγραφό παιχνιδιών GDL λαμβϊνει τη μορφό ενϐσ ςυνϐλου λογικών προτϊςεων 

που πρϋπει να εύναι αληθεύσ ςε κϊθε κατϊςταςη του παιχνιδιοϑ. Οι διακεκριμϋνεσ 

λϋξεισ που υποςτηρύζουν αυτϐ περιγρϊφονται παρακϊτω. 

 role(a) ςημαύνει ϐτι ο a εύναι ϋνασ παύχτησ του παιχνιδιοϑ.  
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 init(p) ςημαύνει ϐτι το ςτοιχεύο p εύναι αληθϋσ ςτην αρχικό κατϊςταςη.  

 true(p) ςημαύνει ϐτι το ςτοιχεύο p εύναι αληθϋσ ςτην τρϋχουςα κατϊςταςη.  

 does(r,a) ςημαύνει ϐτι ο παύχτησ r εκτελεύ μύα ενϋργεια a ςτην τρϋχουςα κατϊςταςη.  

 next(p) ςημαύνει ϐτι το ςτοιχεύο p εύναι αληθϋσ ςτην επϐμενη κατϊςταςη.  

 legal(r,a) ςημαύνει ϐτι επιτρϋπεται ςτον παύχτη r να κϊνει την ενϋργεια a ςτην 

τρϋχουςα κατϊςταςη.  

 goal(r) ςημαύνει ϐτι ο ςτϐχοσ του ρ r επιτεϑχθηκε ςτην τρϋχουςα κατϊςταςη.  

 terminal ςημαύνει ϐτι ο παύχτησ βρύςκεται ςε μύα τερματικό κατϊςταςη. 

Η GDL εύναι μια ανοικτό γλώςςα, δεδομϋνου ϐτι αυτϐ το λεξιλϐγιο μπορεύ να 

επεκταθεύ. Όμωσ, η ςημαςύα αυτών των βαςικών ςτοιχεύων λεξιλογύου καθορύζεται για 

ϐλα τα παιχνύδια. 

Παρακϊτω παραθϋτουμε την πλόρη ςυλλογιςτικό του παιχνιδιοϑ τρύλιζα, αρχύζοντασ 

με τουσ ρϐλουσ του παιχνιδιοϑ. 

 role(x)  

 role(o)  

Σώρα θα ορύςουμε την αρχικό κατϊςταςη του παιχνιδιοϑ. 

 init(cell(1,1,b))  

 init(cell(1,2,b))  

 init(cell(1,3,b))  

 init(cell(2,1,b))  

 init(cell(2,2,b))  

 init(cell(2,3,b))  

 init(cell(3,1,b))  

 init(cell(3,2,b))  

 init(cell(3,3,b))  

 init(control(x))  → ςημαύνει ϐτι πρώτα παύζει ο παύχτησ x 

Ϊπειτα θα ορύςουμε την νομιμϐτητα. Ϊνασ παύχτησ μπορεύ να μαρκϊρει ϋνα κελύ αν το 

κελύ αυτϐ εύναι κενϐ και εύναι η ςειρϊ του να παύξει. Διαφορετικϊ δεν μπορεύ να κϊνει 

καμύα κύνηςη(noop, δηλαδό no operation).  

 legal(P,mark(X,Y)) <= true(cell(X,Y,b)) & true(control(P))  

 legal(x,noop) <= true(control(o))  

 legal(o,noop) <= true(control(x))  

Εδώ εύναι οι κανϐνεσ αναπροςαρμογών για το παιχνύδι. Ϊνα κελύ (cell) εύναι 

μαρκαριςμϋνο με ϋνα x ό ϋνα o εϊν ο αντύςτοιχοσ παύχτησ ϋχει μαρκϊρει το 

ςυγκεκριμϋνο κελύ. Εϊν ϋνα κελύ εύναι μαρκαριςμϋνο, διατηρεύ εκεύνο το ςημϊδι ςτισ 

επϐμενεσ καταςτϊςεισ. Εϊν ϋνα κελύ εύναι κενϐ και δεν μαρκϊρεται, παραμϋνει κενϐ 
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ςτην επϐμενη κατϊςταςη. Σϋλοσ, ο ϋλεγχοσ εναλλϊςςεται ςε κϊθε κύνηςη. 

 next(cell(M,N,P)) <= does(P,mark(M,N))  

 next(cell(M,N,P)) <= true(cell(M,N,P)) & distinct(P,b)  

 next(cell(M,N,b)) <= does(W,mark(J,K)) & true(cell(M,N,b)) & (distinct(M,J) | 

distinct(N,K))  

 next(control(x)) <= true(control(o))  

 next(control(o)) <= true(control(x))  

Μύα κατϊςταςη αντιςτοιχεύ ςε νύκη του x αν ϋχει δημιουργηθεύ μύα γραμμό απϐ x. 

Αντύςτοιχα, μια κατϊςταςη αντιςτοιχεύ ςε νύκη του ο αν ϋχει δημιουργηθεύ μύα γραμμό 

απϐ ο. Η ςχϋςη αυτό περιγρϊφεται παρακϊτω.  

 goal(x) <= line(x)  

 goal(o) <= line(o)  

Μύα γραμμό εύναι μια ςειρϊ, μια ςτόλη ό μια διαγώνιοσ απϐ ύδια ςημϊδια. Μια ςειρϊ 

απϐ ύδια ςημϊδια ςημαύνει ϐτι υπϊρχουν τρύα ςημϊδια με την ύδια πρώτη 

ςυντεταγμϋνη. Ανϊλογα ορύζεται μύα ςτόλη και μύα διαγώνιοσ απϐ ύδια ςημϊδια.  

 line(P) <= row(M,P)  

 line(P) <= column(M,P)  

 line(P) <= diagonal(P)  

 row(M,P) <= true(cell(M,1,P)) & true(cell(M,2,P)) & true(cell(M,3,P))  

 column(M,P) <= true(cell(1,N,P)) & true(cell(2,N,P)) & true(cell(3,N,P))  

 diagonal(P) <= true(cell(1,1,P)) & true(cell(2,2,P)) & true(cell(3,3,P))  

 diagonal(P) <= true(cell(1,3,P)) & true(cell(2,2,P)) & true(cell(3,1,P))  

Σο παιχνύδι τερματύζεται αν ϋνασ απϐ τουσ δυο παύχτεσ ςχηματύςει μια γραμμό απϐ 

ύδια ςημϊδια.  

 terminal <= line(x)  

 terminal <= line(o)  

Σϋλοσ, πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι οποιαδόποτε απϐ τισ παραπϊνω προτϊςεισ δεν μπορεύ 

να αποδειχτεύ ϐτι εύναι αληθόσ ςημαύνει ϐτι εύναι ψευδόσ. 
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3. ΣΟ ΠΑΙΦΝΙΔΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ - RLGAME 

 

Σο παιχνύδι ςτρατηγικόσ, RLGame (Reinforcement Learning Game), ϋχει αναπτυχθεύ 

ςτα πλαύςια τησ ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ τησ Ερευνητικόσ Μονϊδασ 3 (ΕΜ3) του  

Ινςτιτοϑτου  Σεχνολογύασ Τπολογιςτών (ΙΣΤ) απϐ τουσ κυρύουσ Δημότρη Καλλϋ και 

Παναγιώτη Κανελλϐπουλο –δημοςύευςη τησ ϋρευνασ [Kalles & Kanellopoulos 2001][2].  

Σο παιχνύδι παύζεται με δϑο αντιπϊλουσ ςε μύα τετραγωνικό ςκακιϋρα το μϋγεθοσ τησ 

οπούασ εύναι μεταβλητϐ nxn . Κϊθε αντύπαλοσ ξεκινϊει απϐ μύα τετραγωνικό βϊςη τησ 

οπούασ το μϋγεθοσ εύναι axa  και φυςικϊ ιςχϑει πϊντοτε na   .  

Κϊθε παύκτησ ϋχει ςτη διϊθεςη του ϋνα αριθμϐ πιονιών τα οπούα χρηςιμοποιοϑνται για 

την διεξαγωγό του παιχνιδιοϑ. Σϐςο το μϋγεθοσ τησ βϊςησ, ϐςο και το πλόθοσ των 

πιονιών εύναι κοινϊ για τουσ δϑο αντιπϊλουσ. τϐχοσ του κϊθε παύκτη εύναι να 

καταλϊβει την αντύπαλη βϊςη προςτατεϑοντασ ςυγχρϐνωσ τη δικιϊ του. Ο παύκτησ 

που θα καταφϋρει να βϊλει πρώτοσ κϊποιο πιϐνι του ςτη βϊςη του αντιπϊλου 

θεωρεύται νικητόσ. Αν κϊποιοσ παύκτησ ξεμεύνει απϐ πιϐνια, ο αντύπαλοσ του θεωρεύται 

αυτϐματα νικητόσ. 

 

3.1 Περιγραφό 

 

3.1.1 Συςτατικϊ του παιχνιδιού 

 

Η ςκακιϋρα. 

Σο παιχνύδι διαδραματύζεται πϊνω ςε μια τετραγωνικό ςκακιϋρα διαςτϊςεων nxn. 

την περύπτωςη μασ το εν λϐγω μϋγεθοσ εύναι 88x . την εικϐνα 3.1 εμφανύζεται η 

ςκακιϋρα του παιχνιδιοϑ. 

 

Οι βϊςεισ 

Κϊθε αντύπαλοσ ξεκινϊει απϐ μύα τετραγωνικό βϊςη τησ οπούασ το μϋγεθοσ εύναι axa 

και φυςικϊ ιςχϑει πϊντοτε na  . Οι τετραγωνικϋσ βϊςεισ βρύςκονται πϊνω δεξιϊ και 

κϊτω αριςτερϊ και ςτην περύπτωςό μασ το μϋγεθοσ κϊθε βϊςησ εύναι 22x . 

τϐχοσ του κϊθε παύκτη εύναι να καταλϊβει την αντύπαλη βϊςη προςτατεϑοντασ 

ςυγχρϐνωσ τη δικιϊ του. 

 

Σα πιόνια 

Σα πιϐνια χρηςιμοποιοϑνται για την διεξαγωγό του παιχνιδιοϑ.  Κϊθε παύκτησ ϋχει 

ςτην διϊθεςό του β πιϐνια. την περύπτωςη μασ ο πλόθοσ εύναι 10.  
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Οι παύκτεσ 

Σο παιχνύδι παύζεται απϐ 2 παύκτεσ αντιπϊλουσ. Για λϐγουσ τυποπούηςησ θα 

ονομϊζουμε τουσ παύκτεσ ϊςπρο (White)  και μαϑρο (Black). Ο ϊςπροσ παύκτησ (ςτην 

υλοπούηςη που ϋχουμε) μπορεύ να εύναι ϊνθρωποσ ό υπολογιςτόσ ϊρα  υπϊρχουν δυο 

εύδη παιχνιδιών 

1. Τπολογιςτόσ – Τπολογιςτόσ 

2. Ωνθρωποσ – Τπολογιςτόσ 

 

 

Εικόνα 3.1:  Η ςκακιϋρα του παιχνιδιού (διαςτϊςεισ n=8, a=2).  

 

3.1.2 Κανόνεσ κύνηςησ πιονιών 

 

Μποροϑμε να κατηγοριοποιόςουμε τισ κινόςεισ των πιονιών ωσ εξόσ: 

 Οι κινόςεισ εξόδου από τη βϊςη 

Η κϊθε βϊςη θεωρεύται ωσ ϋνα τετρϊγωνο και ϐχι ωσ μια ςυλλογό τετραγώνων, 

ςυνεπώσ οποιοδόποτε  πιϐνι τησ βϊςησ μπορεύ να μετακινηθεύ, με μια κύνηςη, ςε 

οποιοδόποτε απϐ τα παρακεύμενα ςτη βϊςη τετρϊγωνα που εύναι ελεϑθερα. 

 Οι κινόςεισ μετακύνηςησ από μύα θϋςη ςε μύα ϊλλη 
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Κϊθε πιϐνι μπορεύ να μετακινηθεύ ςε οποιοδόποτε (πϊνω, κϊτω, δεξιϊ, αριςτερϊ) 

γειτονικϐ ελεϑθερο τετραγωνϊκι τησ ςκακιϋρασ, με την προϒπϐθεςη ϐτι η μϋγιςτη 

διαφορϊ του (εύτε προσ το x εύτε προσ y ) απϐ τη βϊςη του δεν μειώνεται (δεν 

επιτρϋπονται δηλαδό κινόςεισ προσ τα πύςω). 

ε ϋνα ςϑςτημα ςυντεταγμϋνων με αρχό των αξϐνων κϊτω αριςτερϊ (ςτο 0 δηλαδό 

τησ Εικϐνασ 3.1) ο παραπϊνω κανϐνασ θα μποροϑςε να οριςτεύ ωσ εξόσ: 

Αν (x,y) εύναι η τρϋχουςα θϋςη του πιονιοϑ ςτην ςκακιϋρα, τϐτε αυτϐ θα μποροϑςε να 

μετακινηθεύ ςτη θϋςη (x,z) αν και μϐνο αν ιςχϑει: 

a)-z a,-max(x  a) -y a,max( x ςτην περύπτωςη που παύζει ο πρώτοσ παύκτησ 

ό αν ιςχϑει:  

a)-z-n a,-x-max(n  a) -y -n a,max(  xn  ςτην περύπτωςη που παύζει ο 

δεϑτεροσ παύκτησ. 

Οι κινόςεισ που προκαλοϑν την απώλεια των πιονιών εύναι εκεύνεσ οι κινόςεισ που 

επιφϋρουν την ϊμεςη γειτνύαςη του κινοϑμενο πιονιοϑ με κϊποιο πιϐνι του αντιπϊλου. 

ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ το «εγκλωβιςμϋνο» πιϐνι απομακρϑνεται αυτϐματα απϐ τη 

ςκακιϋρα. Ομούωσ, ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει κανϋνα ελεϑθερο παρακεύμενο 

ςτη βϊςη τετραγωνϊκι τα υπϐλοιπα πιϐνια τησ βϊςησ εξαφανύζονται αμϋςωσ. την 

εικϐνα 3.2 εμφανύζονται παραδεύγματα μη επιτρεπτών κινόςεων και κινόςεων που 

προκαλοϑν την απώλεια  πιονιών. 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

(a)   Παρϊδειγμα απώλειασ πιονιού, δεν υπϊρχει καμύα επιτρεπτό κύνηςη για το πιόνι x 
που εξαφανύζεται αυτόματα. 

 

 

 

        

Φ 
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(b) Παρϊδειγμα απώλειασ όλων των πιονιών τησ βϊςησ, τα εντόσ τησ βϊςησ πιόνια του 
λευκού παύκτη εξαφανύζονται αμϋςωσ, καθώσ δεν υπϊρχει πλϋον καμύα επιτρεπτό 
κύνηςη γι’ αυτϊ. 

 

 

        

        

  ΟΚ      

 ΝΟ       

        

        

        

        

(c)  Παρϊδειγμα μη επιτρεπτόσ κύνηςησ, το πιόνι x που ανόκει ςτο αςπρο παύκτη δεν 
μπορεύ να κινηθεύ ςτη θϋςη ΝΟ, καθώσ ϋτςι παραβιϊζεται ο κανόνασ τησ αυξανόμενησ 
μϋγιςτησ διαφορϊσ του πιονιού από τη βϊςη του. 

 

Εικόνα 3.2: Παραδεύγματα μη επιτρεπτών κινόςεων και κινόςεων που προκαλούν την 

απώλεια  πιονιών. 

 

3.2 Σεχνολογύεσ Σεχνητόσ Νοημοςύνησ. 

 

Μηχανικό Μϊθηςη (machine learning) εύναι ο τομϋασ τησ ΣΝ που αςχολεύται με 

προγρϊμματα που μαθαύνουν απϐ τισ εμπειρύεσ τουσ.  

H βαςικό ιδϋα εύναι: ϐ,τι προςλαμβϊνει ο πρϊκτορασ απϐ το περιβϊλλον μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ: 

 για να αποφαςύςει τι ενϋργειεσ θα κϊνει για να λϑςει ϋνα ςυγκεκριμϋνο πρϐβλημα 

x 
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και 

 για να μϊθει να κϊνει καλϑτερεσ ενϋργειεσ μελλοντικϊ. 

Τπϊρχουν τρεισ βαςικϋσ κατηγορύεσ μηχανικόσ μϊθηςησ: 

 Μϊθηςη με επύβλεψη (supervised learning):  μϊθηςη απϐ παρατόρηςη του input 

και output παραδειγμϊτων 

 Μϊθηςη χωρύσ επύβλεψη (unsupervised learning) ό μϊθηςη απϐ παρατόρηςη:  

μϊθηςη χωρύσ να ξϋρουμε το output παραδειγμϊτων 

 Ενιςχυτικό μϊθηςη (reinforcement learning):  μϊθηςη μϋςω ενύςχυςησ 

(επιβρϊβευςησ) 

Οι μϋθοδοι τησ Μηχανικόσ Μϊθηςησ και ςυγκεκριμϋνα η Ενιςχυτικό Μϊθηςη ϋχει 

αρκετϊ μεγϊλη ιςτορύα ςτα επιτραπϋζια παιχνύδια (Board Games). Οι βαςικϋσ ϐμωσ 

τεχνικϋσ τησ μϊθηςησ χρονικών διαφορών (Temporal Difference Learning) 

επινοόθηκαν απϐ τον Arthur Samuel ςτα πλαύςια τησ δημιουργύασ ενϐσ προγρϊμματοσ 

που θα μποροϑςε να παύξει ςκϊκι. Ακολουθώντασ την θεωρύα του Arthur Samuel και 

τον αλγϐριθμο TD(λ) του Richard Sutton o Gerald Tesauro ανϋπτυξε την εφαρμογό TD-

Gammon. Η επιτυχύα τησ ςυγκεκριμϋνησ εφαρμογόσ όταν πολϑ μεγϊλη ςε ςημεύο ϐπου 

αρκετού ερευνητϋσ προςπϊθηςαν να μεταφϋρουν αυτόν την γνώςη και ςε ϊλλα 

παιχνύδια ϐπωσ το ςκϊκι. Σα αποτελϋςματα ϐμωσ όταν χειρϐτερα απϐ αυτϊ που εύχαν 

κλαςικϋσ τεχνικϋσ ςτην TN την ςυγκεκριμϋνη περύοδο. Ϊτςι ϋφταςαν ςτο ςυμπϋραςμα 

ϐτι η ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα εύχε αποτελϋςματα μϐνο ςτην εφαρμογό TD-Gammon και 

την εγκατϋλειψαν. 

Οι Ϊρευνεσ των επϐμενων ετών απϋδειξαν ϐτι η ςυγκεκριμϋνη θεωρύα ϋχει εφαρμογό 

ςτα επιτραπϋζια παιχνύδια, αφοϑ, κατϊφεραν να παρϊγουν ϋναν παύκτη ο οπούοσ ϐχι 

μϐνο όταν ιςϊξιοσ των ανθρώπων αλλϊ μποροϑςε να κερδύςει ϋνα παιχνύδι το οπούο 

όταν χαμϋνο, με ποςοςτϐ ϊνω του 50%. Απϐ τϐτε η αποτελεςματικϐτητα του TD(λ) ςε 

ςυνεργαςύα με τα τεχνητϊ νευρωνικϊ δύκτυα ϋχει ωθόςει αρκετοϑσ ερευνητϋσ να 

αςχοληθοϑν με τον ςυγκεκριμϋνο τομϋα.  

το επϐμενο τμόμα θα αναλυθοϑν οι τεχνολογύεσ τησ Σεχνητόσ νοημοςϑνησ που ϋχουν 

ςχϋςη με την ανϊπτυξη του ςυγκεκριμϋνου παιχνιδιοϑ [4], [5], [6]. 

 

3.2.1 Επιλογό Στρατηγικόσ – Ενιςχυτικό μϊθηςη 

3.2.1.1 Ενιςχυτικό μϊθηςη (Reinforcement learning - RL) 

Η Ενιςχυτικό μϊθηςη (RL) ςυνδυϊζει δϑο πεδύα, το Δυναμικϐ Προγραμματιςμϐ 

(Dynamic Programming) και την Επιβλεπϐμενη Μϊθηςη (Supervised Learning).  

 

 Ο Δυναμικϐσ Προγραμματιςμϐσ (Dynamic Programming) εύναι πεδύο των 
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μαθηματικών που παραδοςιακϊ χρηςιμοποιεύται ςε προβλόματα βελτιςτοπούηςησ 

και ελϋγχου. Ψςτϐςο, υπϊρχουν περιοριςμού ωσ προσ το πλόθοσ και την 

πολυπλοκϐτητα των προβλημϊτων που μπορεύ να αντιμετωπύςει. 

 Η Επιβλεπϐμενη Μϊθηςη (Supervised Learning) εύναι μια γενικό μϋθοδοσ 

εκπαύδευςησ μιασ παραμετροποιημϋνησ προςϋγγιςησ μιασ ςυνϊρτηςησ. Ψςτϐςο για 

να μϊθει κανεύσ τη ςυνϊρτηςη, χρειϊζεται να γνωρύζει ςωςτϊ παραδεύγματα 

ειςϐδου - εξϐδου που ςτην πρϊξη εύναι δϑςκολο να υπϊρχουν πϊντα.  

Για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ, αναπτϑχθηκε η Ενιςχυτικό Μϊθηςη (Reinforcement Learning -

RL) που αποτελεύ μια ορθογώνια ςχεδϐν προςϋγγιςη ςτισ ϊλλεσ μεθϐδουσ μηχανικόσ 

μϊθηςησ, αν και ϐπωσ θα δοϑμε ςτη ςυνϋχεια μπορεύ να ςυνυπϊρξει τουλϊχιςτον με τα 

νευρωνικϊ δύκτυα. Η Ενιςχυτικό Μϊθηςη εύναι ςυνώνυμη τησ αλληλεπιδραςτικόσ 

μϊθηςησ. Ο υπολογιςτόσ ϋχει απλώσ να επιτϑχει κϊποιο ςτϐχο - μϐνοσ του μαθαύνει 

πωσ θα καταφϋρει κϊτι τϋτοιο πειραματιζϐμενοσ και κϊνοντασ λϊθη κατϊ την 

αλληλεπύδραςη του με το περιβϊλλον (trial and error learning). Σα πλεονεκτόματα τησ 

Ενιςχυτικόσ Μϊθηςησ ςε ςχϋςη με τισ παραδοςιακϋσ προςεγγύςεισ ςτη μϊθηςη εύναι 

πολλϊ. Καταρχόν, η Ενιςχυτικό Μϊθηςη απαιτεύ πολϑ λύγη προγραμματιςτικό 

προςπϊθεια καθώσ η εκπαύδευςη του ςυςτόματοσ εύναι αυτϐματη και προκϑπτει απϐ 

την αλληλεπύδραςη του με το περιβϊλλον. Επιπλϋον, το ςϑςτημα αντιλαμβϊνεται 

τυχϐν αλλαγϋσ ςτο περιβϊλλον μϊθηςησ χωρύσ να χρειϊζεται να προγραμματιςτεύ εκ 

νϋου, η ιδιϐτητα αυτό αποδύδεται ςτη γενικϐτητα τησ Ενιςχυτικόσ Μϊθηςησ. Η 

Ενιςχυτικό Μϊθηςη μοιϊζει με τουσ Γενετικοϑσ Αλγορύθμουσ (Genetic Algorithms) ςτο 

γεγονϐσ ϐτι ςτηρύζονται και οι δϑο ςτην εμπειρύα – εκπαύδευςη και ϐχι ςτον 

προγραμματιςμϐ με αποτϋλεςμα να προςαρμϐζονται εϑκολα ςτισ τυχϐν αλλαγϋσ του 

περιβϊλλοντοσ. Σο πλεονϋκτημα τησ Ενιςχυτικόσ Μϊθηςησ ϋναντι των Γενετικών 

ϋγκειται ςτο ϐτι η Ενιςχυτικό Μϊθηςη χρηςιμοποιεύ καλϑτερα τουσ πϐρουσ που 

διαθϋτει. Για παρϊδειγμα, αν μια ςτρατηγικό όταν πολϑ φτωχό ο γενετικϐσ αλγϐριθμοσ 

θα την απϋρριπτε και θα κρατοϑςε για τισ επϐμενεσ γενιϋσ ςτρατηγικϋσ με μεγαλϑτερη 

αξύα. την περύπτωςη τησ Ενιςχυτικόσ Μϊθηςησ ϐμωσ, αν δοθεύςασ μιασ κατϊςταςησ s 

για την εν λϐγω ςτρατηγικό αναλαμβανϐταν μια ενϋργεια a και η νϋα κατϊςταςη που 

ακολουθοϑςε ϋχει πϊντα μεγϊλη αξύα τϐτε το ςϑςτημα θα εύχε μϊθει πωσ παρϐλο που 

η ύδια η ςτρατηγικό δεν εύναι καλό η ενϋργεια  a απϐ την κατϊςταςη s εύναι καλό.   

3.2.1.2 Στοιχεύα τησ Ενιςχυτικόσ Μϊθηςησ (RL) 

Πϋντε εύναι τα βαςικϊ ςτοιχεύα ενϐσ RL ςυςτόματοσ: 

 

 

1. Ο μαθητόσ – πρϊκτορασ (Agent): Εύναι αυτϐσ που μαθαύνει μϋςω του RL 
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ςυςτόματοσ. Μπορεύ να εκτελεύ κϊποιεσ κινόςεισ a A , ϐπου Α το ςϑνολο των 

επιτρεπτών κινόςεων, ανϊλογα με την κατϊςταςη του περιβϊλλοντοσ ςτην οπούα 

βρύςκεται. 

2. Σο μοντϋλο του περιβϊλλοντοσ (Model of the environment): Μιμεύται τη 

ςυμπεριφορϊ του περιβϊλλοντοσ, δηλ. δοθεύςασ μιασ κατϊςταςησ και μιασ κύνηςησ 

καθορύζει ποια θα εύναι η επϐμενη κύνηςη. Σο περιβϊλλον περιγρϊφεται απϐ ϋνα 

ςϑνολο καταςτϊςεων sS,  ϐπου S το ςϑνολο των καταςτϊςεων του 

περιβϊλλοντοσ. 

3. Η ςτρατηγικό (Policy) π: Καθορύζει τη ςυμπεριφορϊ του μαθητό (agent) ςε κϊθε 

χρονικό ςτιγμό, δηλαδό τι πρϋπει να κϊνει. Πρϐκειται για μύα αντιςτοιχύα διακριτών 

καταςτϊςεων του περιβϊλλοντοσ ςε κινόςεισ που θα πρϋπει να ληφθοϑν απϐ τον 

agent ϐταν περιϋλθει ςε μια τϋτοια κατϊςταςη. 

4. Η ςυνϊρτηςη αμοιβόσ (Reward function): Αντιςτοιχεύ κϊθε κατϊςταςη του 

ςυςτόματοσ (ό ζεϑγη καταςτϊςεων - κινόςεων) ςε ϋναν αριθμϐ, την αμοιβό 

(reward) r, που εκφρϊζει αν η ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη εύναι επιθυμητό. Η 

ςυνϊρτηςη αμοιβόσ καθορύζει κατϊ κϊποιο τρϐπο ποιεσ απϐ τισ καταςτϊςεισ ςτισ 

οπούεσ ενδϋχεται να βρεθεύ ο agent εύναι καλϋσ. 

5. Η ςυνϊρτηςη αποτύμηςησ (Value function): Καθορύζει ποιεσ κινόςεισ εύναι καλϋσ 

μακροπρϐθεςμα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η τιμό μιασ κατϊςταςησ υπολογύζεται ωσ το 

ϊθροιςμα των αμοιβών που αναμϋνεται να ςυγκεντρώςει ο agent μϋχρι το τϋλοσ 

του παιχνιδιοϑ. ε αντύθεςη με τισ αμοιβϋσ που εκφρϊζουν την προςωρινό αξύα μιασ 

κατϊςταςησ του περιβϊλλοντοσ, οι τιμϋσ εκφρϊζουν την μακροπρϐθεςμη αξύα μιασ 

κατϊςταςησ λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ καταςτϊςεισ που ενδϋχεται να προκϑψουν 

ςτη ςυνϋχεια και τισ αντύςτοιχεσ αμοιβϋσ. Οι αμοιβϋσ δύνονται κατευθεύαν απϐ το 

περιβϊλλον, ενώ οι τιμϋσ υπολογύζονται ςυνϋχεια και ενημερώνονται βϊςει των 

παρατηρόςεων του agent κατϊ την αλληλεπύδραςό του με το περιβϊλλον. 

3.2.1.3 Το Πλαύςιο τησ ενιςχυτικόσ μϊθηςησ 

το βαςικϐ πλαύςιο τησ ενιςχυτικόσ μϊθηςησ, η οντϐτητα που μαθαύνει και παύρνει 

αποφϊςεισ ονομϊζεται πρϊκτορασ (agent), ενώ οτιδόποτε ϊλλο εκτϐσ του πρϊκτορα 

ονομϊζεται περιβϊλλον. Ο πρϊκτορασ και το περιβϊλλον αλληλεπιδροϑν ςυνεχώσ, με 

τον πρώτο να επιλϋγει ενϋργειεσ και το δεϑτερο να αποκρύνεται ςε αυτϋσ και να του 

παρουςιϊζει καινοϑριεσ καταςτϊςεισ. Σο περιβϊλλον δύνει ςτον πρϊκτορα ανταμοιβϋσ 

(rewards), ειδικϋσ αριθμητικϋσ τιμϋσ τισ οπούεσ αυτϐσ προςπαθεύ μακροπρϐθεςμα να 

μεγιςτοποιόςει. 

Ο πρϊκτορασ και το περιβϊλλον αλληλεπιδροϑν ςε μια ακολουθύα διακριτών χρονικών 

ςτιγμών, t=0, 1, 2, ... . ε μια χρονικό ςτιγμό t, o πρϊκτορασ λαμβϊνει μια 
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αναπαρϊςταςη τησ κατϊςταςησ του περιβϊλλοντοσ, st∈S, ϐπου S εύναι το ςϑνολο των 

πιθανών καταςτϊςεων ςτισ οπούεσ μπορεύ να βρεθεύ ο πρϊκτορασ. 

Ο πρϊκτορασ διαλϋγει μια ενϋργεια, at∈A(st), ϐπου A(st) εύναι το ςϑνολο των ενεργειών 

που εύναι διαθϋςιμεσ ςτην δεδομϋνη κατϊςταςη st. 

Σην επϐμενη χρονικό ςτιγμό, ςαν αποτϋλεςμα τησ ενϋργειϊσ του, ο πρϊκτορασ 

λαμβϊνει μια αριθμητικό ανταμοιβό, rt+1∈R, και μεταβαύνει ςε μια καινοϑρια 

κατϊςταςη, st+1. 

Σο χόμα 3.1 δεύχνει την αλληλεπύδραςη του πρϊκτορα με το περιβϊλλον. 

 

χόμα 3.1: Σο πλαύςιο τησ ενιςχυτικόσ μϊθηςησ 

ε κϊθε χρονικό ςτιγμό ο πρϊκτορασ πραγματοποιεύ μια απεικϐνιςη απϐ τισ 

καταςτϊςεισ ςε πιθανϐτητεσ επιλογόσ κϊθε δυνατόσ ενϋργειασ. Η απεικϐνιςη αυτό 

ονομϊζεται πολιτικό του πρϊκτορα και υποδηλώνεται ωσ π, ϐπου π(st, at) εύναι η 

πιθανϐτητα να επιλεγεύ η ενϋργεια at ςτη κατϊςταςη st.  

Ωρα η ενιςχυτικό μϊθηςη πραγματοποιεύται ςε πραγματικϐ χρϐνο μϋςω τησ 

αλληλεπύδραςησ του πρϊκτορα με το περιβϊλλον. 

Η αλληλεπύδραςη αυτό δημιουργεύ ϋνα ςϑνολο καταςτϊςεων si,, κινόςεων ai και 

ϊμεςων αμοιβών (rewards) ri (χόμα 3.2). τϐχοσ του πρϊκτορα (agent) εύναι να μϊθει 

μια ςτρατηγικό ελϋγχου π : S  A, η οπούα να μεγιςτοποιεύ το αναμενϐμενο ϊθροιςμα 

των αμοιβών ri, λαμβϊνοντασ υπϐψη και τη χρονικό ςτιγμό t ςτην οπούα αποδϐθηκε η 

αμοιβό.  

 

 

 

 

 

 

χόμα 3.2: Ακολουθύα καταςτϊςεων – κινόςεων και ϊμεςων αμοιβών (rewards) ςτο RL 

 ro r1 r2 
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Πιο φορμαλιςτικϊ, o agent επιλϋγει κινόςεισ at που μεγιςτοποιοϑν την ποςϐτητα:  

 

R
t
= r

t + 1 
+ γ * r

t + 2 
+γ 

2 
* r

t + 3 
+ ... =

 
    γ 

k 
* r

t + k + 1 
 

ϐπου: 

R
t 
: η αναμενϐμενη αμοιβό τη χρονικό ςτιγμό t 

γ: η παρϊμετροσ του ρυθμοϑ μεύωςησ (discount rate parameter), μια ςταθερϊ με τιμϋσ 

0≤γ<1.  

Η παρουςύα του γ καθορύζει την αξύα μελλοντικών αμοιβών. Μύα αμοιβό που 

λαμβϊνεται τη χρονικό ςτιγμό k ϋχει αξύα μικρϐτερη κατϊ γ
k-1 

ςε ςχϋςη με την αξύα που 

θα εύχε αν λαμβανϐταν την τρϋχουςα χρονικό ςτιγμό t.  

 Αν γ<1, η ακολουθύα Rt ςυγκλύνει μϐνο αν η ακολουθύα των αμοιβών {rt} εύναι 

φραγμϋνη.  

 Αν γ=0, ο agent ενδιαφϋρεται για την ϊμεςη μεγιςτοπούηςη των αμοιβών, εύναι 

κοντϐφθαλμοσ βραχυπρϐθεςμη ςτρατηγικό.  

 Αν γ1, ο agent λαμβϊνει ςοβαρϊ υπϐψη του τισ μελλοντικϋσ αμοιβϋσ, εύναι πιο 

δύκαιοσ -μακροπρϐθεςμη ςτρατηγικό.  

Η επιλογό τησ κύνηςησ, δεδομϋνησ τησ κατϊςταςησ του περιβϊλλοντοσ, εύναι πολϑ 

ςημαντικό και επηρεϊζει καθοριςτικϊ τη διαδικαςύα μϊθηςησ. Ο agent αντιμετωπύζει 

το εξόσ δύλημμα: να επιλϋξει κϊποια κύνηςη για την οπούα ϋχει όδη μϊθει ϐτι ϋχει υψηλό 

αμοιβό ό να δοκιμϊςει καινοϑριεσ κινόςεισ για τισ οπούεσ δεν γνωρύζει τύποτα αλλϊ 

μπορεύ να αποδειχτοϑν πιο επιθυμητϋσ (με μεγαλϑτερη δηλαδό αμοιβό). την πρώτη 

περύπτωςη ο πρϊκτορασ (agent) εκμεταλλεϑεται ςτην ουςύα τη γνώςη που όδη 

κατϋχει και επιλϋγει κινόςεισ που μεγιςτοποιοϑν ϊμεςα την αμοιβό (η περύπτωςη αυτό 

αναφϋρεται ωσ exploitation). Ενώ ςτη δεϑτερη περύπτωςη, ο agent επιλϋγει να 

ριςκϊρει δοκιμϊζοντασ νϋεσ κινόςεισ που μπορεύ να ϋχουν μεγαλϑτερη αμοιβό αλλϊ 

μπορεύ και ϐχι (η περύπτωςη αυτό αναφϋρεται ωσ exploration).  

Η απϊντηςη εύναι ϐτι πρϋπει να τα ςυνδυϊςει και τα δϑο, αν θϋλει να μεγιςτοποιόςει 

τη ςυνολικό αμοιβό. Μια ςυνηθιςμϋνη τακτικό εύναι ςτην αρχό ο agent να ανακαλϑπτει 

τισ πλϋον ςυμφϋρουςεσ κινόςεισ (exploration) και ςτη ςυνϋχεια να εκμεταλλεϑεται την 

αποκτηθεύςα γνώςη επιλϋγοντασ τισ πιο ςυμφϋρουςεσ κινόςεισ (exploitation).  

Η διαδικαςύα τησ μϊθηςησ ςταματϊ ϐταν ο agent ειςϋλθει ςε μύα ειδικό κατϊςταςη, 

γνωςτό ωσ κατϊςταςη απορρϐφηςησ ό κατϊςταςη τερματιςμοϑ (absorbing state), 

ςτην οπούα οι μϐνεσ δυνατϋσ κινόςεισ οδηγοϑν και πϊλι ςτην ύδια κατϊςταςη και η 

αμοιβό κϊθε κύνηςησ εύναι μηδϋν.  

Μερικϋσ φορϋσ η αμοιβό δύνεται καθυςτερημϋνα ςτον agent (π. χ ςτο τϋλοσ μιασ 

ακολουθύασ ειςϐδων - εξϐδων). τισ περιπτώςεισ αυτϋσ ο μαθητόσ καλεύται να 
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αντιμετωπύςει το γνωςτϐ ωσ «ανϊθεςη προςωρινόσ πύςτωςησ» πρϐβλημα (temporal 

credit assignment problem). Καλεύται δηλαδό να εκτιμόςει κατϊ πϐςο οι διϊφορεσ 

εύςοδοι – ϋξοδοι ευθϑνονται, εύτε αρνητικϊ εύτε θετικϊ, για την τελικό αμοιβό. Σο 

πρϐβλημα τησ ανϊθεςησ προςωρινόσ πύςτωςησ εξακολουθεύ να θεωρεύται απϐ τα 

πλϋον δϑςκολα προβλόματα τησ ενιςχυτικόσ μϊθηςησ.  

3.2.1.4 Η  ιδιότητα Markov 

Οι καταςτϊςεισ του περιβϊλλοντοσ ϋτςι ϐπωσ παρουςιϊζονται ςτον agent δεν 

αποτελοϑν πλόρεισ περιγραφϋσ του περιβϊλλοντοσ. Τπϊρχει κρυμμϋνη πληροφορύα, η 

οπούα δεν παρουςιϊζεται μϋςω των καταςτϊςεων. Η γνώςη του agent για το 

περιβϊλλον εύναι ελλιπόσ, και γι’ αυτϐ δεν ευθϑνεται ο agent. Ο agent εύναι υπεϑθυνοσ 

να θυμϊται πρϊγματα που ϋχει μϊθει αλλϊ ςε καμύα περύπτωςη δεν μποροϑμε να τον 

κατηγορόςουμε για πρϊγματα που δεν θα μποροϑςε να μϊθει με τα διαθϋςιμα 

δεδομϋνα.  

Σο ιδανικϐ θα όταν η τρϋχουςα κατϊςταςη του περιβϊλλοντοσ να αντανακλοϑςε και 

τισ προγενϋςτερϋσ τησ καταςτϊςεισ. Μύα τϋτοια κατϊςταςη λϋμε ϐτι ϋχει την ιδιϐτητα 

Markov. Πιο φορμαλιςτικϊ, μια κατϊςταςη s ϋχει την ιδιϐτητα Markov αν ιςχϑει :  

Pr{s 
t+1 

= s', r
t+1 

= r |s
t 
,a

t 
,r

t 
,s

t-1
,a

t-1
,r

t-1
,…r

1
,s

0
,a

0
}=Pr{s 

t+1 
= s', r

t+1 
= r|s

t
,a

t
}  

Αν η παραπϊνω ςχϋςη ιςχϑει για ϐλα τα s’,r και τισ προηγοϑμενεσ κινόςεισ st,at,rt 

…r1,s0,a0 λϋμε ϐτι και το περιβϊλλον ϋχει την ιδιϐτητα Markov. υνεπώσ δοθϋντων τησ 

τρϋχουςασ κατϊςταςησ και τησ λαμβανϐμενησ κύνηςησ μποροϑμε να προβλϋψουμε την 

επϐμενη κατϊςταςη και την αναμενϐμενη αμοιβό.  

Η ιδιϐτητα Markov εύναι πολϑ ςημαντικό ςτο RL, καθώσ οι κινόςεισ και οι αμοιβϋσ που 

αποδύδονται εξαρτώνται μϐνο απϐ την τρϋχουςα κατϊςταςη. Ϊνα RL πρϐβλημα που 

ικανοποιεύ την ιδιϐτητα Markov ονομϊζεται Μαρκοβιανό Διαδικαςύα Αποφϊςεων 

(Markov Decision Process, MDP). την περύπτωςη που το ςϑνολο των καταςτϊςεων S 

και το ςϑνολο των κινόςεων A εύναι πεπεραςμϋνο, ονομϊζεται Πεπεραςμϋνη 

Μαρκοβιανό Διαδικαςύα Αποφϊςεων (Finite MDP). Σo παιχνύδι μασ αποτελεύ μια 

Πεπεραςμϋνη Μαρκοβιανό ∆ιαδικαςύα Αποφϊςεων. ∆οθϋντων μιασ κατϊςταςησ s και 

μιασ κύνηςησ a, η πιθανϐτητα μιασ κατϊςταςησ s’ εύναι:  

P 
a 

ss' = Pr{s t + 1 = s'|s t = s,a t = a}  

και η αναμενϐμενη αμοιβό εύναι:  

R 
a 

ss' = E{r t + 1|s t = s,a t = a, st + 1 = s}  

3.2.1.5 Συναρτόςεισ αξιολόγηςησ (value functions) 

Οι περιςςϐτεροι αλγϐριθμοι ενιςχυτικόσ μϊθηςησ βαςύζονται ςτην εκτύμηςη 
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ςυναρτόςεων αξιολϐγηςησ που εκτιμοϑν πϐςο καλϐ εύναι για τον agent να βρύςκεται 

ςε μια ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη. Σο “πϐςο καλϐ” καθορύζεται με βϊςη τισ μελλοντικϋσ 

αμοιβϋσ που αναμϋνεται να λϊβει ο agent. Επειδό οι αμοιβϋσ εξαρτώνται απϐ τισ 

κινόςεισ, οι ςυναρτόςεισ αξιολϐγηςησ ορύζονται ωσ προσ ςυγκεκριμϋνεσ ςτρατηγικϋσ π.  

H αξύα τησ κατϊςταςησ s μιασ ςτρατηγικόσ π, ςυμβολύζεται με V
π
(s), ιςοϑται με το 

ϊθροιςμα των αναμενϐμενων μελλοντικών αμοιβών ξεκινώντασ απϐ την κατϊςταςη s 

και ακολουθώντασ ςτη ςυνϋχεια τη ςτρατηγικό π. Πιο φορμαλιςτικϊ:  

V 
π 

(s) = E π {R 
t
|s

t 
= s} = Ε π{ 



0k

γ 
k 

* r
t + k + 1

| s
t 
= s } 

V 
π 

(s) : η ςυνϊρτηςη αξιολϐγηςησ καταςτϊςεων (state-value function) τησ ςτρατηγικόσ 

π. 

Επ : η αναμενϐμενη τιμό δεδομϋνου ϐτι ο agent ακολουθεύ την πολιτικό π. 

Με τον ύδιο τρϐπο, ορύζουμε την αξύα μιασ κύνηςησ a δεδομϋνησ τησ τρϋχουςασ 

κατϊςταςησ s και τη ςυμβολύζουμε με Qπ(s, a). To Qπ(s, a) αναφϋρεται ςτην ςτρατηγικό 

(policy) π και ιςοϑται με το ϊθροιςμα των αναμενϐμενων μελλοντικών αμοιβών 

ξεκινώντασ απϐ την κατϊςταςη s, επιτελώντασ την κύνηςη a και ακολουθώντασ ςτη 

ςυνϋχεια τη ςτρατηγικό π. 

Πιο φορμαλιςτικϊ: 

  

Q
π
(s,a) = E

π
{R

t 
|s

t 
= s,a

t 
= a} = Ε

π
{



0k

 γ 
k 

*r
t+k +1

| s
t 
= s,a

t 
=a} k =0  

Q
π 

(s, a) : η ςυνϊρτηςη αξιολϐγηςησ κινόςεων (action-value function) τησ ςτρατηγικόσ 

π.  

Οι ςυναρτόςεισ V 
π 

(s), Q
π 

(s, a) μποροϑν να υπολογιςτοϑν απϐ την εμπειρύα. Για 

παρϊδειγμα, ο agent θα μποροϑςε ακολουθώντασ την πολιτικό π να κρατϊει ϋνα μϋςο 

ϐρο με την αναμενϐμενη αμοιβό για κϊθε κατϊςταςη που ςυναντϊ. Καθώσ το πλόθοσ 

των επαναλόψεων θα ϋτεινε ςτο ϊπειρο ο μϋςοσ ϐροσ θα ςυνϋκλινε ςτην πραγματικό 

τιμό V 
π 

(s)  Η ύδια διαδικαςύα θα μποροϑςε να ακολουθηθεύ και ςτην περύπτωςη του 

Q
π 

(s, a) .  

Οι μϋθοδοι αυτϋσ ονομϊζονται Monte-Carlo μϋθοδοι, επειδό ακριβώσ εμπεριϋχουν 

μϋςουσ ϐρουσ τυχαύων παραδειγμϊτων. Ϊνα μειονϋκτημα τουσ εύναι ϐτι ςτην 

περύπτωςη πολλών καταςτϊςεων η πολυπλοκϐτητϊ τουσ αυξϊνεται ςημαντικϊ.  

Ϊνα πολϑ ςημαντικϐ χαρακτηριςτικϐ των V 
π 

(s) , Q
π 

(s, a) εύναι η αναδρομικό τουσ 

ιδιϐτητα (Εξύςωςη Bellman) που εκφρϊζει μύα ςχϋςη μεταξϑ μιασ κατϊςταςησ και των 

πιθανών αμϋςωσ επϐμενων καταςτϊςεων και ορύζεται ωσ εξόσ:  



  

 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ  - Τκήκα Μαζεκαηηθώλ – Γηπισκαηηθή Δξγαζία – Φξήζηνο Π. Καιαληδήο   42 

 

V 
π 

(s) =
a

 
π(s, a) 

s'

 P 
a 

ss'[ R 
a

ss ' +γ * V 
π 

( s ' )]  

 

s’: κϊποια απϐ τισ πιθανϋσ επϐμενεσ καταςτϊςεισ τησ s.  

Η ςυνϊρτηςη αξιολϐγηςησ V 
π 

(s) αποτελεύ τη μοναδικό λϑςη τησ εξύςωςησ Bellman, 

δυςτυχώσ ϐμωσ η πολυπλοκϐτητϊ τησ εύναι μεγϊλη. Για το λϐγο αυτϐ 

χρηςιμοποιοϑνται οι βϋλτιςτεσ ςυναρτόςεισ αξιολϐγηςησ.  

3.2.1.6 Βϋλτιςτεσ Συναρτόςεισ αξιολόγηςησ (optimal value functions) 

Για να επιλϑςουμε ϋνα πρϐβλημα reinforcement learning αρκεύ να βροϑμε μύα τακτικό 

που μακροπρϐθεςμα θα μασ εξαςφαλύςει ςυνολικϊ μεγϊλη αμοιβό. την περύπτωςη 

των πεπεραςμϋνων μαρκοβιανών διαδικαςιών αποφϊςεων (Finite MDP) μποροϑμε να 

ορύςουμε μια βϋλτιςτη τακτικό ωσ εξόσ:  

Μύα τακτικό π καλεύται βϋλτιςτη τακτικό (optimal policy π*) αν ιςχϑει:  

V 
π 

(s) ≥ V 
π' 

(s) για ϐλα τα sS. 

Οι ςυναρτόςεισ V 
π 

(s) , Q
π 

(s, a) ςτην περύπτωςη τησ βϋλτιςτησ τακτικόσ π* καλοϑνται 

βϋλτιςτη ςυνϊρτηςη αξιολϐγηςησ καταςτϊςεων (optimal state-value function) και 

βϋλτιςτη ςυνϊρτηςη αξιολϐγηςησ κινόςεων (optimal action-value function) αντύςτοιχα. 

υμβολύζονται με V
* 
(s) , Q

* 
(s, a) και ορύζονται ωσ εξόσ:  

V
* 
(s) = maxV 

π 
(s) για ϐλα τα sS  

Q
* 
(s,a) = max Qπ

π 
(s) γιαϐλα τα sS, aA(s) .  

H εξύςωςη Bellman ςτην περύπτωςη τησ βϋλτιςτησ τακτικόσ τροποποιεύται ωσ εξόσ:  

  

V* (s) = maxa  
s'

P a ss’ [RA
SS ' 

+γV* (s')] (Εξύςωςη βελτιςτοπούηςησ Bellman) 

Αν πρϐκειται για πεπεραςμϋνεσ MDP, η εξύςωςη βελτιςτοπούηςησ Bellman ϋχει 

μοναδικό λϑςη. Πρϐκειται για ϋνα ςϑςτημα μη γραμμικών εξιςώςεων ϐπου κϊθε 

εξύςωςη αντιςτοιχεύ ςε μια κατϊςταςη. Αν π.χ. υπϊρχουν Ν καταςτϊςεισ θα 

δημιουργηθεύ ϋνα ςϑςτημα Ν εξιςώςεων με Ν αγνώςτουσ. Επιλϑοντασ το ςϑςτημα των 

εξιςώςεων μπορεύ κανεύσ να βρει τη βϋλτιςτη τακτικό. Μύα τϋτοια επύλυςη ϐμωσ, 

περιλαμβϊνει εξοντωτικϐ ψϊξιμο ϐλων των πιθανών τακτικών και υπολογιςμϐ των 

πιθανοτότων εμφϊνιςόσ τουσ και τισ αξύασ τουσ ϐςον αφορϊ την αμοιβό που 

αναθϋτουν ςτον agent. Μια τϋτοια λϑςη εξαρτϊται απϐ τρεισ τουλϊχιςτον παρϊγοντεσ:  

 Ακριβό γνώςη του περιβϊλλοντοσ  

 Επαρκεύσ υπολογιςτικοϑσ πϐρουσ  

 Ιδιϐτητα Markov  
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που εύναι δϑςκολο να πληροϑνται ςτην πρϊξη. Για το λϐγο αυτϐ καταφεϑγουμε ςε 

προςεγγιςτικϋσ λϑςεισ.  

3.2.1.7 Βελτιςτοπούηςη και διαδικαςύα προςϋγγιςησ. 

Μϐλισ προαναφϋραμε πωσ η πολυπλοκϐτητα του υπολογιςμοϑ τησ βϋλτιςτησ τακτικόσ 

εύναι απαγορευτικό καθώσ η μνόμη που απαιτεύται για την προςϋγγιςη των 

ςυναρτόςεων αξιολϐγηςησ, των τακτικών και των μοντϋλων του περιβϊλλοντοσ εύναι 

τερϊςτια. Βϋβαια, ςτην περύπτωςη προβλημϊτων με μικρϐ, πεπεραςμϋνο ςϑνολο 

καταςτϊςεων μποροϑμε να υπολογύςουμε αυτϋσ τισ προςεγγύςεισ χρηςιμοποιώντασ 

πύνακεσ με μύα εύςοδο για κϊθε κατϊςταςη. Η περύπτωςη αυτό καλεύται περύπτωςη 

υπολογιζϐμενη ςε πύνακα (tabular case) και αναφϋρεται ςε προβλόματα με μικρϐ 

πλόθοσ καταςτϊςεων.  

την πρϊξη ωςτϐςο παρουςιϊζουν ενδιαφϋρον προβλόματα με μεγϊλο ςϑνολο 

καταςτϊςεων για την επύλυςη των οπούων θα πρϋπει να καταφεϑγουμε ςε 

προςεγγιςτικϋσ λϑςεισ. Για παρϊδειγμα, κατϊ την διαδικαςύα προςϋγγιςη τησ 

βϋλτιςτησ τακτικόσ, μπορεύ να υπϊρχουν πολλϋσ καταςτϊςεισ ςτισ οπούεσ ςπϊνια 

βρύςκεται ο agent, με αποτϋλεςμα η επιλογό μη βϋλτιςτων κινόςεων να επηρεϊζει 

ελϊχιςτα τη ςυνολικό αμοιβό που λαμβϊνει ο agent. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα 

αποτελεύ το TD-Gammon του Tesauro που παρϐλο που μπορεύ να ςυναγωνύζεται 

παγκϐςμιουσ πρωταθλητϋσ, αποτυγχϊνει ςε περιπτώςεισ καταςτϊςεων παιχνιδιοϑ 

που δεν εμφανύζονται ποτϋ ςτα παιχνύδια με τουσ πολϑ καλοϑσ παύκτεσ.  

Η φϑςη του RL επιτρϋπει την προςϋγγιςη εκεύνων των βϋλτιςτων τακτικών που 

εςτιϊζουν ςτη λόψη καλών αποφϊςεων για τισ πιο ςυχνϊ εμφανιζϐμενεσ καταςτϊςεισ 

και δύνουν λιγϐτερη ςημαςύα ςτισ καταςτϊςεισ που εμφανύζονται πιο ςπϊνια. Μερικϊ 

παραδεύγματα ςυναρτόςεων προςϋγγιςησ αποτελοϑν: τα perceptrons πολλών 

επιπϋδων (multi-layer perceptrons), τα ςτηριζϐμενα ςτη μνόμη ςυςτόματα (memory 

based systems), οι Radial basis functions, οι πύνακεσ ψαξύματοσ ςτοιχεύων (lookup 

tables) και ϊλλα.  

 

3.2.2 Μϊθηςη Χρονικών Διαφορών (Temporal difference learning) 

Η μϊθηςη χρονικών διαφορών (TD learning) θεωρεύται ωσ η πιο θεμελιώδησ και 

ενδιαφϋρουςα προςϋγγιςη ςτην ενιςχυτικό μϊθηςη. Οι TD μϋθοδοι εύναι γενικού 

αλγϐριθμοι μϊθηςησ που χρηςιμοποιοϑνται για μακροπρϐθεςμεσ προβλϋψεισ 

(prediction) ςε δυναμικϊ ςυςτόματα. Οι ρυθμύςεισ των παραμϋτρων του ςυςτόματοσ 

πρϐβλεψησ (predictor) γύνονται βϊςει τησ διαφορϊσ (ό λϊθουσ) μεταξϑ χρονικών 

διαδοχικών επιτυχημϋνων εκτιμόςεων (temporal successive predictions). Ϊτςι, η 

μϊθηςη ςτισ TD μεθϐδουσ παρουςιϊζεται ϐταν υπϊρχει over time αλλαγό ςτην 
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πρϐβλεψη και αποςκοπεύ ςτην μεύωςη τησ διαφορϊσ μεταξϑ τησ εκτύμηςησ του 

πρϊκτορα για την τρϋχουςα εύςοδο και τησ εκτύμηςησ του πρϊκτορα για την αμϋςωσ 

επϐμενη χρονικό ςτιγμό.  

Η μϊθηςη χρονικών διαφορών ςυνδυϊζει ιδϋεσ Monte Carlo με ιδϋεσ ∆υναμικοϑ 

Προγραμματιςμοϑ (Dynamic Programming). Όπωσ οι μϋθοδοι Monte Carlo, οι ΣD 

μϋθοδοι μαθαύνουν κατευθεύαν απϐ την εμπειρύα χωρύσ να χρειϊζεται να γνωρύζουν το 

μοντϋλο του περιβϊλλοντοσ. Ϊχοντασ κϊποια εμπειρύα ςχετικϊ με την τακτικό π, και οι 

δϑο μϋθοδοι ανανεώνουν τον υπολογιςμϐ τουσ V για την V 
π 

. Αν η κατϊςταςη που 

επιςκϋπτονται τη χρονικό ςτιγμό t δεν εύναι τελικό, τϐτε και οι δϑο μϋθοδοι 

ανανεώνουν τον υπολογιςμϐ τουσ για την V(st) βαςιζϐμενοι ςτισ ςυνϋπειεσ αυτόσ τησ 

επύςκεψησ.  

ε αντύθεςη ϐμωσ με τισ μεθϐδουσ Monte Carlo, οι ΣD μϋθοδοι δεν χρειϊζεται να 

περιμϋνουν μϋχρι το τϋλοσ του επειςοδύου για να καθορύςουν την αϑξηςη ςτην τιμό 

του V(st), αρκεύ να περιμϋνουν μϋχρι την επϐμενη χρονικό ςτιγμό. Ση χρονικό ςτιγμό 

t+1 ςχηματύζουν αυτϐματα ϋναν αντικειμενικϐ (εφικτϐ) ςτϐχο και κϊνουν την 

ανανϋωςη χρηςιμοποιώντασ την αμοιβό rt+1 και τον υπολογιςμϐ V(s t+1).  

Οι  ΣD μϋθοδοι δεν χρειϊζεται να περιμϋνουν την τελικό ϋξοδο για να αρχύςουν τη 

μϊθηςη, αλλϊ ανανεώνουν τουσ υπολογιςμοϑσ τουσ βαςιζϐμενοι εν μϋρει ςε ϊλλουσ 

υπολογιςμοϑσ που εύναι όδη γνωςτού. Για το λϐγο αυτϐ χαρακτηρύζονται μϋθοδοι 

αυτοδϑναμησ εκκύνηςησ (bootstrapping methods), ϐπωσ και οι μϋθοδοι ∆υναμικοϑ 

Προγραμματιςμοϑ.  

υνοψύζοντασ, λοιπϐν, οι TD μϋθοδοι ςυνδυϊζουν την δειγματοληψύα των Monte Carlo 

μεθϐδων με την αυτοδϑναμη εκκύνηςη (bootstrapping) των μεθϐδων ∆υναμικοϑ 

Προγραμματιςμοϑ αποκτώντασ πλεονεκτόματα και των δϑο μεθϐδων.  

3.2.2.1 Πλεονεκτόματα τησ Μϊθηςησ Χρονικών Διαφορών (TD learning) 

Οι μϋθοδοι μϊθηςησ χρονικών διαφορών (TD learning methods) εύναι αυξητικϋσ 

(incremental), με αποτϋλεςμα η πολυπλοκϐτητα υπολογιςμοϑ τουσ να εύναι μικρό. Η 

μϊθηςη ςυντελεύται μεταξϑ διαδοχικών χρονικών ςτιγμών και ϐχι ςτο τϋλοσ, ϐπωσ 

ςυμβαύνει με τισ Monte Carlo μεθϐδουσ.  

Επιπλϋον, οι TD μϋθοδοι χρηςιμοποιοϑν πιο αποδοτικϊ την εμπειρύα τουσ με 

αποτϋλεςμα να ςυγκλύνουν ταχϑτερα και να κϊνουν καλϑτερεσ προβλϋψεισ. Επύςησ δεν 

χρειϊζεται να γνωρύζουν το μοντϋλο του περιβϊλλοντοσ, ϐπωσ οι μϋθοδοι ∆υναμικοϑ 

Προγραμματιςμοϑ. Μαθαύνουν κατευθεύαν απϐ την εμπειρύα που ϋχουν ςχετικϊ με μια 

ςυγκεκριμϋνη ςτρατηγικό π και ανανεώνουν ςε κϊθε χρονικό ςτιγμό τον υπολογιςμϐ 

τουσ V για την V 
π 

.  
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την πραγματικϐτητα οι TD μϋθοδοι δεν χρηςιμοποιοϑνται μϐνο για τον υπολογιςμϐ 

ςυναρτόςεων προςϋγγιςησ, αλλϊ αποτελοϑν γενικϐτερεσ μεθϐδουσ για την μϊθηςη, 

τησ δυνατϐτητασ δηλαδό μακροπρϐθεςμων προβλϋψεων ςε δυναμικϊ ςυςτόματα. Για 

παρϊδειγμα μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για την πρϐβλεψη οικονομικών δεδομϋνων, 

καιρικών προτϑπων, τϊςεων αγορϊσ, ςυμπεριφορϊσ ζώων, αναγνώριςη φωνόσ. Και 

παρϊ το γεγονϐσ ϐτι οι εφαρμογϋσ τουσ εύναι όδη αρκετϋσ αξύζει να ςημειώςουμε πωσ 

οι δυνατϐτητεσ και η δυναμικό των TD μεθϐδων δεν ϋχει εξερευνηθεύ ακϐμη πλόρωσ.  

3.2.2.2 Μϊθηςη Χρονικών Διαφορών TD(λ) 

Μϋχρι ςτιγμόσ δεν ϋχουμε αναφερθεύ ουςιαςτικϊ ςτο γεγονϐσ ϐτι οι μϋθοδοι TD 

learning αποτελοϑν μια μορφό καθυςτερημϋνησ  ενιςχυτικόσ μϊθηςησ. Αντιθϋτωσ, 

ϋχουμε υποθϋςει πωσ ϐλεσ οι εκτιμόςεισ εύναι ιςοδϑναμεσ και δεν εξαρτώνται απϐ τη 

χρονικό ςτιγμό κατϊ την οπούα πραγματοποιόθηκαν. Σο ςωςτϐ θα όταν να λϊβουμε 

υπϐψη και το χρονικϐ παρϊγοντα. Ακριβώσ αυτϐ κϊνει ο παρϊγοντασ παρϊληψησ 

(forgetting factor) λ, μύα ευριςτικό παρϊμετροσ με τιμϋσ 0 ≤ λ ≤1. Σο λ καθορύζει το 

ρυθμϐ μεύωςησ τησ ανϊθεςησ πύςτωςησ (credit assignment) ςε μια ενϋργεια, δηλαδό 

καθορύζει κατϊ πϐςο ευθϑνονται οι προηγοϑμενεσ ςωςτϋσ εκτιμόςεισ για ϋνα λϊθοσ 

που ςυμβαύνει ςε μύα δεδομϋνη μεταγενϋςτερη χρονικό ςτιγμό. Ϊτςι, 

πολλαπλαςιϊζουμε τισ εκτιμόςεισ που ςυνϋβηςαν τη χρονικό ςτιγμό k με ϋναν 

παρϊγοντα βαρϑτητασ λ
k 
και η ανανϋωςη ϋχει πλϋον τη μορφό:  

∆w 
t 
= α(V

t+1 
-V

t
) 

t

k kw

kt VV
1
  

ϐπου 

α: ο ρυθμϐσ μϊθηςησ (learning rate)  

Vt: η πρϐβλεψη τη χρονικό ςτιγμό t  

V
w

V
k 

: το διϊνυςμα τελεςτόσ (gradient vector) τησ πρϐβλεψησ ωσ προσ το διϊνυςμα των 

βαρών του δικτϑου τη χρονικό ςτιγμό t  

λ: ο παρϊγοντασ παρϊληψησ (forgetting factor)  

Ασ εξετϊςουμε τι ςυμβαύνει για τισ διϊφορεσ τιμϋσ του λ:  

 Για λ=0, η απϐδοςη πύςτωςησ ςε μια ενϋργεια μειώνεται γρόγορα και ςτην ουςύα 

μϐνο η τελευταύα κατϊςταςη επηρεϊζεται. Ϊτςι το λϊθοσ που μπορεύ να ςυμβεύ μια 

δεδομϋνη χρονικό ςτιγμό δεν μεταφϋρεται ςε εκτιμόςεισ προγενϋςτερων χρονικών 

ςτιγμών.  

 Για λ=1, η απϐδοςη πύςτωςησ ςε μια ενϋργεια μειώνεται αργϊ και επηρεϊζεται 

ςχεδϐν ολϐκληρη η ακολουθύα καταςτϊςεων. Ϊτςι το λϊθοσ που μπορεύ να ςυμβεύ 

μια δεδομϋνη χρονικό μεταφϋρεται αναλλούωτο ςχεδϐν ςτισ προηγοϑμενεσ 

εκτιμόςεισ προκειμϋνου να τισ διορθώςει.  
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Μια κατϊλληλη τιμό του λ επιτρϋπει πιο γρόγορη ςϑγκλιςη. ∆εδομϋνου δε και του 

ρυθμοϑ μϊθηςησ α, αν ιςχϑει:  


k

α k =∞ ,    
k

α 
2 

k <∞   μποροϑμε να εύμαςτε ςύγουροι για τη ςϑγκλιςη.  

3.2.2.3 Βελτιςτοπούηςη και ςύγκλιςη 

Ϊςτω ϐτι η εμπειρύα που διαθϋτουμε εύναι πεπεραςμϋνη, δηλαδό μιλϊμε για τισ 

περιπτώςεισ Μαρκοβιανών διαδικαςιών. Μια κοινό αντιμετώπιςη μϋςω των μεθϐδων 

TD μϊθηςησ θα όταν να χρηςιμοποιόςουμε επανειλημμϋνα την ύδια εμπειρύα μϋχρι η 

μϋθοδοσ να ςυγκλύνει ςε μύα απϊντηςη. Αν V εύναι η ςυνϊρτηςη προςϋγγιςησ, οι 

αυξόςεισ υπολογύζονται ςε κϊθε χρονικό ςτιγμό t που επιςκεπτϐμαςτε μη τελικϋσ 

καταςτϊςεισ, αλλϊ η ςυνϊρτηςη V αλλϊζει μϐνο μύα φορϊ με το ϊθροιςμα των 

επιμϋρουσ αυξόςεων. Σϐτε η διαθϋςιμη εμπειρύα ςυνδυϊζεται με τη νϋα ςυνϊρτηςη 

προςϋγγιςησ και παρϊγουν μύα νϋα ολικό αϑξηςη. Η διαδικαςύα αυτό επαναλαμβϊνεται 

μϋχρι τη ςϑγκλιςη και ονομϊζεται ανανϋωςη παρτύδασ (batch updating), επειδό 

ακριβώσ οι ανανεώςεισ πραγματοποιοϑνται μετϊ την επεξεργαςύα κϊθε παρτύδασ 

εκπαιδευτικών παραδειγμϊτων.  

Η ϋννοια τησ επανϊληψησ που αναφϋραμε πριν δικαιολογεύ και το γεγονϐσ ϐτι οι 

μϋθοδοι TD learning ϋχουν, ςτην πρϊξη τουλϊχιςτον, μεγαλϑτερουσ ρυθμοϑσ μϊθηςησ. 

Απϐ τη ςτιγμό που αποςκοποϑν ςε ϋνα καλϑτερο τελικϐ αποτϋλεςμα εύναι προφανϋσ 

ϐτι και μετϊ απϐ κϊθε βόμα θα παρουςιϊζονται βελτιωμϋνεσ.  

Σύθεται πλϋον το ερώτημα για το αν οι TD(λ) μϋθοδοι ςυγκλύνουν. Σo 1988 o Sutton   

απϋδειξε ϐτι ςτην περύπτωςη Μαρκοβιανών διαδικαςιών οι αλγϐριθμοι TD(0), TD(1) 

ςυγκλύνουν ςτισ ςωςτϋσ τιμϋσ. Ο Dayan   επϋκτεινε τη θεωρύα του Sutton για 0 ≤ λ ≤ 1. 

την πρϊξη, η γενικϐτητα του TD(λ) επαληθεϑτηκε απϐ τον Tesauro, ο οπούοσ 

χρηςιμοπούηςε το 1992 τον αλγϐριθμο TD(λ) με λ=0 για να εκπαιδεϑςει ϋναν agent ςτο 

τϊβλι. όμερα, ϋχοντασ παύξει χιλιϊδεσ παιχνύδια το TD-Gammon του Tesauro 

θεωρεύται πλϋον ικανϐ να ανταγωνιςτεύ με επιτυχύα παγκϐςμιουσ πρωταθλητϋσ.  

την πρϊξη μϊλιςτα, ςε περιπτώςεισ Μαρκοβιανών διαδικαςιών ϋχει παρατηρηθεύ οι 

TD μϋθοδοι να ςυγκλύνουν πιο γρόγορα απϐ τισ μεθϐδουσ Monte Carlo.  

3.2.2.4 Μετϊ – καταςτϊςεισ (after states) ςτα παιχνύδια.  

Με τον ϐρο μετϊ -κατϊςταςη (after state) καλοϑμε τη διαμϐρφωςη τησ ςκακιϋρασ μετϊ 

την κύνηςη του παύκτη (agent). Οι ςυναρτόςεισ αποτύμηςησ αυτών των καταςτϊςεων 

καλοϑνται ςυναρτόςεισ αποτύμηςησ μετϊ-καταςτϊςεων (after states value functions). 

Οι καταςτϊςεισ αυτϋσ εμφανύζονται ςυνόθωσ ςτα παιχνύδια, ϐπου τυπικϊ γνωρύζουμε 

την ϊμεςη επύδραςη των κινόςεών μασ. Για παρϊδειγμα, ςτο παιχνύδι μασ, ξϋρουμε για 
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κϊθε πιθανό μασ κύνηςη ποια θα εύναι η διαμϐρφωςη τησ ςκακιϋρασ, αλλϊ δεν ξϋρουμε 

την κύνηςη του αντιπϊλου. Ωςτϐςο, μποροϑμε να εκμεταλλευτοϑμε αυτοϑ του εύδουσ 

την πληροφορύα μϋςω των ςυναρτόςεων αποτύμηςησ μετϊ-καταςτϊςεων που 

«παρϊγουν» μ’ αυτϐ τον τρϐπο μια πιο αποτελεςματικό και γρόγορη μϋθοδο μϊθηςησ. 

Ο λϐγοσ για τον οπούο η μϊθηςη εύναι πιο αποτελεςματικό εύναι προφανόσ: Απϐ πολλϋσ 

καταςτϊςεισ ακολουθώντασ διαφορετικϋσ κινόςεισ μποροϑμε να καταλόξουμε ςτην 

ύδια κατϊςταςη. τισ περιπτώςεισ μετϊ-καταςτϊςεων παρϐλο που τα ζεϑγη 

καταςτϊςεων-κινόςεων εύναι διαφορετικϊ, «παρϊγουν» την ύδια μετϊ –κατϊςταςη και 

για το λϐγο αυτϐ η ςυνϊρτηςη αποτύμηςησ θα πρϋπει να τουσ αποδώςει την ύδια τιμό.  

3.2.3 Ίχνη καταλληλότητασ (Eligibility traces) 

Δϑο εύναι οι βαςικού μηχανιςμού που χρηςιμοποιοϑνται ςτον τομϋα τησ ενιςχυτικόσ 

μϊθηςησ για την αντιμετώπιςη του προβλόματοσ καθυςτερημϋνησ αμοιβόσ (delay 

reward problem). Ο ϋνασ εύναι η μϊθηςη χρονικών διαφορών (temporal difference 

learning – TD) ςτην οπούα ϋχουμε όδη αναφερθεύ. Όπωσ εύδαμε, η TD μϊθηςη 

καταςκευϊζει εςωτερικϋσ αμοιβϋσ (rewards) που καθυςτεροϑν λιγϐτερο απϐ τισ 

πραγματικϋσ εξωτερικϋσ. Σο μειονϋκτημα ϐμωσ των TD μεθϐδων εύναι ϐτι για να 

εξαλεύψουν πλόρωσ την καθυςτϋρηςη θα πρϋπει οι διαδικαςύεσ να εύναι Μαρκοβιανϋσ, 

γεγονϐσ που δϑςκολα ιςχϑει ςτην πρϊξη. υνόθωσ, υπϊρχει πϊντα κϊποια 

καθυςτϋρηςη μεταξϑ μιασ πρϊξησ και τησ απϐδοςησ πύςτωςησ ς’ αυτό, και ςχεδϐν 

πϊντα υπϊρχει καθυςτϋρηςη πριν ολοκληρωθεύ η μϊθηςη.  

Ο δεϑτεροσ μηχανιςμϐσ εύναι τα ύχνη καταλληλϐτητασ (eligibility traces). 

Φρηςιμοποιόθηκαν για πρώτη φορϊ ςτον τομϋα τησ Ενιςχυτικόσ Μϊθηςησ το 1972 

απϐ τον Klopf και απϐ τϐτε χρηςιμοποιοϑνται ςε πολλϊ RL ςυςτόματα.  

Η ιδϋα εύναι απλό, κϊθε φορϊ που επιςκεπτϐμαςτε μια κατϊςταςη s κρατϊμε ϋνα 

προςωρινϐ αρχεύο, ϋνα ύχνοσ (trace), που εξαςθενεύ ςταδιακϊ ςτα επϐμενα βόματα. 

το ύχνοσ αυτϐ ςημειώνουμε ϐτι ϋχουμε επιςκεφτεύ την κατϊςταςη s, η οπούα 

ονομϊζεται πλϋον κατϊλληλη (eligible). Η πύςτωςη που θα αποδοθεύ ςτην κατϊςταςη s 

εξαρτϊται απϐ το αν η επϐμενη κατϊςταςη ςτην οπούα θα μεταβοϑμε εύναι καλό ό 

κακό.  

Σα ύχνη καταλληλϐτητασ μποροϑν να ςυνδυαςτοϑν με ςχεδϐν ϐλεσ τισ TD μεθϐδουσ 

μϊθηςησ π.χ. τον αλγϐριθμο TD(λ), την Q-μϊθηςη και τον αλγϐριθμο Sarsa.  

3.2.3.1 TD(λ) και Monte Carlo μϋθοδοι. 

Όταν οι TD μϋθοδοι ςυνδυϊζονται με τα ύχνη καταλληλϐτητασ, παρϊγουν μια 

οικογϋνεια μεθϐδων με χαρακτηριςτικϊ TD μεθϐδων μϊθηςησ και Monte Carlo 

μεθϐδων. Για το λϐγο αυτϐ εξϊλλου, θεωρεύται ϐτι τα ύχνη καταλληλϐτητασ μειώνουν 

το χϊςμα μεταξϑ των μεθϐδων TD και Monte Carlo. Η προςϋγγιςη αυτό ϐςον αφορϊ 
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ςτα ύχνη καταλληλϐτητασ εύναι θεωρητικό και ονομϊζεται «προςϋγγιςη προσ τα 

εμπρϐσ»  (forward view).  

Τπϊρχει και μύα ϊλλη προςϋγγιςη που αντιμετωπύζει τα ύχνη καταλληλϐτητασ πιο 

πρακτικϊ και ονομϊζεται «προςϋγγιςη προσ τα πύςω» (backward view). Βϊςει αυτόσ τα 

ύχνη καταλληλϐτητασ «αποτελοϑν» ϋνα εύδοσ εγγραφόσ ςτην οπούα αποθηκεϑεται η 

ςυχνϐτητα εμφϊνιςησ ενϐσ γεγονϐτοσ, π.χ. πϐςεσ φορϋσ επιςκεφτόκαμε μύα 

ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη s. Η κατϊςταςη s ονομϊζεται κατϊλληλη (eligible) και τησ 

αποδύδεται πύςτωςη ανϊλογα με το πϐςο καλό ό κακό εύναι η κατϊςταςη που τη 

διαδϋχεται. Σονύζουμε ωςτϐςο πωσ και οι δϑο προςεγγύςεισ ϐςον αφορϊ ςτα ύχνη 

καταλληλϐτητασ εύναι ιςοδϑναμεσ. 

Ασ θεωρόςουμε το πρϐβλημα του υπολογιςμοϑ τησ ςυνϊρτηςησ αξιολϐγηςησ V
π 

απϐ 

ϋνα ςϑνολο παραδειγμϊτων βϊςει μιασ τακτικόσ π. Οι Monte Carlo μϋθοδοι θα 

δημιουργοϑςαν ϋνα διϊγραμμα ενημϋρωςησ (backup diagram), για κϊθε κατϊςταςη 

λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ πιςτώςεισ απϐ την ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη και μϋχρι το 

τϋλοσ του επειςοδύου. Οι TD μϋθοδοι απϐ την ϊλλη θα δημιουργοϑςαν το διϊγραμμα 

ενημϋρωςησ χρηςιμοποιώντασ κϊποιεσ απϐ τισ αμϋςωσ επϐμενεσ πιςτώςεισ, αλλϊ ϐχι 

απαραύτητα ϐλεσ. Οι μϋθοδοι αυτού εύναι γνωςτού ωσ TD μϋθοδοι n-βημϊτων (n-step TD 

methods). 

3.2.3.2 TD(λ): προςϋγγιςη προσ τα εμπρόσ (forward view) 

Σα διαγρϊμματα ενημϋρωςησ (backup diagram) μποροϑν να δημιουργηθοϑν ϐχι μϐνο 

μετϊ απϐ κϊποιο βόμα n αλλϊ και μετϊ το μϋςο ϐρο κϊποιων βημϊτων. Ο αλγϐριθμοσ 

TD (λ) μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ ϋνασ τρϐποσ υπολογιςμοϑ του μϋςου ϐρου n-

διαγραμμϊτων ενημϋρωςησ. Ο μϋςοσ ϐροσ περιϋχει ϐλα τα διαγρϊμματα ενημϋρωςησ n-

βημϊτων καθϋνα πολλαπλαςιαςμϋνο με ϋναν παρϊγοντα λ
n-1 

, 0 ≤ λ ≤ 1. Σο διϊγραμμα 

ενημϋρωςησ που προκϑπτει καλεύται λ-επιςτροφό (λ-return) και δύνεται απϐ τη ςχϋςη:  
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ϐπου:  

Ο παρϊγοντασ Rt
(n) 

καλεύται επιςτροφό n-βημϊτων τη χρονικό ςτιγμό t (n-step return). 

Ο παρϊγοντασ (1-λ) εξαςφαλύζει ϐτι το ϊθροιςμα των βαρών εύναι 1. 

Όςον αφορϊ ςτην ακολουθύα των βαρών (χόμα 3.3) η επιςτροφό 1-βόματοσ ϋχει το 

μεγαλϑτερο βϊροσ (1-λ), ακολουθεύ η επιςτροφό 2-βημϊτων με βϊροσ (1-λ)λ
2 

κ. ο. κ. Σο 

βϊροσ ξεθωριϊζει κατϊ λ ςε κϊθε βόμα. Όταν φτϊςουμε ςε μύα τελικό κατϊςταςη, ϐλεσ 

οι επιςτροφϋσ n-βημϊτων ιςοϑνται με Rt.  
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χόμα 3.3: Η ακολουθύα των βαρών ςτην λ-επιςτροφό ςε κϊθε ϋνα απϐ τα n-βόματα. 

Ο αλγϐριθμοσ που χρηςιμοποιεύ τη λ-επιςτροφό για τη δημιουργύα των διαγραμμϊτων 

ενημϋρωςησ καλεύται αλγϐριθμοσ λ-επιςτροφόσ (λ-return algorithm). ε κϊθε βόμα 

υπολογύζει μύα αϑξηςη ∆Vt(st) ςτην αξύα τησ κατϊςταςησ ςτην οπούα βρύςκεται το 

ςϑςτημα τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό βϊςει τησ ςχϋςησ:  

∆ Vt ( st ) = a [Rλ
t − Vt ( st ) ] 

Όςον αφορϊ ςτισ ϊλλεσ καταςτϊςεισ η αϑξηςη για τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό 

εύναι 0.  

Η προςϋγγιςη αυτό ονομϊζεται «προςϋγγιςη προσ τα εμπρϐσ» (forward view) επειδό 

για κϊθε κατϊςταςη που επιςκεπτϐμαςτε κοιτϊμε τισ αντύςτοιχεσ μελλοντικϋσ αμοιβϋσ 

και καταςτϊςεισ και αποφαςύζουμε πωσ θα τα ςυνδυϊςουμε καλϑτερα (χόμα 3.4). 

Αφοϑ ανανεώςουμε τη ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη δεν χρειϊζεται να αςχοληθοϑμε ξανϊ 

μαζύ τησ. υνεχύζουμε επαναλαμβϊνοντασ την ύδια διαδικαςύα για την επϐμενη 

κατϊςταςη κ. ο. κ.  

 

 

χόμα 3.4: Η προσ τα εμπρόσ προςϋγγιςη του TD(λ) 
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3.2.3.3 TD(λ) : προςϋγγιςη προσ τα πύςω (backward view) 

Η «προςϋγγιςη προσ τα εμπρϐσ» που εύδαμε μϐλισ πριν εύναι δϑςκολα υλοποιόςιμη 

καθώσ απαιτεύ ςε κϊθε βόμα γνώςη του τι θα γύνει ςτα επϐμενα βόματα. Σο πρϐβλημα 

αυτϐ ϋρχεται να επιλϑςει η «προςϋγγιςη προσ τα πύςω» (backward view).  

Βϊςει αυτόσ το ύχνοσ καταλληλϐτητασ για μια κατϊςταςη s τη χρονικό ςτιγμό t δύνεται 

απϐ τη ςχϋςη:  

  γ*λ* et-1(s)+1, αν s=st 

et(s) = 

  γ*λ* et-1(s), διαφορετικϊ 

ϐπου:  

et(s): το ύχνοσ για την κατϊςταςη s τη χρονικό ςτιγμό t.  

λ: ο παρϊγοντασ παρϊληψησ (forgetting factor) με τιμϋσ 0 ≤ λ ≤ 1  

γ: η παρϊμετροσ του ρυθμοϑ μεύωςησ, μια ςταθερϊ με τιμϋσ 0≤γ<1 που εύναι γνωςτό 

ωσ παρϊμετροσ εξαςθϋνιςησ του ύχνουσ (trace decay parameter). Σο ύχνοσ 

καταλληλϐτητασ ςτην περύπτωςη αυτό ονομϊζεται ύχνοσ ςυςςώρευςησ (accumulating 

trace), επειδό ακριβώσ αυξϊνεται κϊθε φορϊ που επιςκεπτϐμαςτε μύα κατϊςταςη και 

εξαςθενεύ ςταδιακϊ ςτη ςυνϋχεια ϐταν δεν επιςκεπτϐμαςτε τη ςυγκεκριμϋνη 

κατϊςταςη.  

ε κϊθε βόμα τα ύχνη καταλληλϐτητασ καταγρϊφουν ποιεσ καταςτϊςεισ ϋχουμε 

επιςκεφτεύ πιο πρϐςφατα, ϐπου το πρϐςφατα καθορύζεται απϐ τον παρϊγοντα γ*λ. 

Μεγαλϑτερη πύςτωςη δύνεται ςτισ πιο πρϐςφατεσ και ςτισ πιο ςυχνϊ εμφανιζϐμενεσ 

καταςτϊςεισ. Σα ύχνη καταλληλϐτητασ δεύχνουν κατϊ κϊποιο τρϐπο το βαθμϐ ςτον 

οπούο μια κατϊςταςη εύναι κατϊλληλη (eligible) για να τησ εφαρμοςτοϑν αλλαγϋσ ϐςον 

αφορϊ ςτη μϊθηςη.  

Η ανανϋωςη γύνεται βϊςει τησ ςχϋςησ:  

∆ V
t 
( s ) = a *δ 

t 
* e

t 
( s ),  s   S 

την «προσ τα πύςω προςϋγγιςη» του TD(λ) εύμαςτε προςανατολιςμϋνοι ςτο 

παρελθϐν. ε κϊθε χρονικό ςτιγμό ελϋγχουμε το τρϋχον TD-λϊθοσ και το ςχετύζουμε με 

ϐλεσ τισ προηγοϑμενεσ καταςτϊςεισ ανϊλογα με το ύχνοσ καταλληλϐτητασ τησ κϊθε 

κατϊςταςησ τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό. Οποιαδόποτε αλλαγό δηλαδό εξαρτϊται 

απϐ το τρϋχον TD-λϊθοσ ςε ςυνδυαςμϐ με τα ύχνη καταλληλϐτητασ προηγοϑμενων 

καταςτϊςεων (χόμα  3.5).  
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χόμα 3.5 : Η προσ τα πύςω προςϋγγιςη του TD(λ). 

3.2.3.4 Μορφϋσ των ιχνών καταλληλότητασ 

Τπϊρχουν δϑο εύδη ιχνών καταλληλϐτητασ: τα ύχνη ςυςςώρευςησ (accumulating 

traces), ςτα οπούα αναφερθόκαμε λύγο κατϊ την ανϊλυςη τησ προσ τα πύςω 

προςϋγγιςησ του TD(λ), και τα ύχνη αντικατϊςταςησ (replacing traces).  

τα ύχνη ςυςςώρευςησ (accumulating traces) το ύχνοσ καταλληλϐτητασ μεγαλώνει 

κϊθε φορϊ που μπαύνουμε ςε μύα νϋα κατϊςταςη. Μεγαλϑτερη πύςτωςη δύνεται ςτισ 

πιο πρϐςφατεσ και ςτισ πιο ςυχνϊ εμφανιζϐμενεσ καταςτϊςεισ. Ο τϑποσ βϊςει του 

οπούου υπολογύζονται τα ύχνη ςτην περύπτωςη αυτό εύναι ο ακϐλουθοσ:  

 

 

  γ*λ* et-1(s)+1, αν s=st 

et(s) = 

  γ*λ* et-1(s), διαφορετικϊ 

ϐπου  

et(s): το ύχνοσ για την κατϊςταςη s τη χρονικό ςτιγμό t.  

λ: ο παρϊγοντασ παρϊληψησ (forgetting factor) με τιμϋσ 0 ≤ λ ≤ 1   

γ: η παρϊμετροσ του ρυθμοϑ μεύωςησ, μια ςταθερϊ με τιμϋσ 0≤γ<1.  

τα ύχνη αντικατϊςταςησ (replacing traces) το ύχνοσ καταλληλϐτητασ αρχικοποιεύται 

με 1 κϊθε φορϊ που μπαύνουμε ςε μύα νϋα κατϊςταςη χωρύσ να λαμβϊνονται υπϐψη 

τυχϐν προηγοϑμενεσ τιμϋσ. Σο νϋο ύχνοσ καταλληλϐτητασ αντικαθιςτϊ το παλιϐ. Σα 

ύχνη αντικατϊςταςησ δύνουν μεγαλϑτερη πύςτωςη ςτισ πιο πρϐςφατεσ καταςτϊςεισ 

γεγονϐσ που μπορεύ να επιφϋρει ςημαντικό βελτύωςη.  Ο τϑποσ βϊςει του οπούου 

υπολογύζονται τα ύχνη καταλληλϐτητασ ςτην περύπτωςη αυτό εύναι ο ακϐλουθοσ:  

 

  1, αν s=st 

et(s) = 

  γ*λ* et-1(s), διαφορετικϊ 
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Ασ υποθϋςουμε ϐτι ϋχουμε επιςκεφθεύ μύα κατϊςταςη και την ξανϊ επιςκεπτϐμαςτε 

αμϋςωσ μετϊ πριν το ύχνοσ απϐ την προηγοϑμενη επύςκεψη προλϊβει να εξαςθενόςει 

ςτο μηδϋν. Αν χρηςιμοποιοϑςαμε ύχνη ςυςςώρευςησ το ύχνοσ θα μεγϊλωνε λϐγω τησ 

αϑξηςησ ςτη ςυχνϐτητα επύςκεψησ και θα ξεπερνοϑςε το 1, αντιθϋτωσ αν 

χρηςιμοποιοϑςαμε ύχνη αντικατϊςταςησ το ύχνοσ θα εύχε αρχικοποιηθεύ ςτο 1.  

Παρϐλο που τα ύχνη αντικατϊςταςησ δεν διαφϋρουν πολϑ απϐ τα ύχνη ςυςςώρευςησ η 

βελτύωςη που επιφϋρουν ςτο ρυθμϐ μϊθηςησ εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικό. Οι μϋθοδοι 

που χρηςιμοποιοϑν ύχνη αντικατϊςταςησ καλοϑνται μϋθοδοι αντικατϊςταςησ ύχνουσ 

(replace -trace methods).  

3.2.3.5 Θϋματα υλοπούηςησ 

Εύναι εϑλογο να αναρωτηθεύ κανεύσ κατϊ πϐςο τα ύχνη καταλληλϐτητασ αυξϊνουν την 

πολυπλοκϐτητα δεδομϋνου ϐτι ςε κϊθε βόμα θα πρϋπει να ανανεώνουμε τϐςο την αξύα 

τησ εκϊςτοτε κατϊςταςησ ϐςο και το ύχνοσ καταλληλϐτητασ αυτόσ. Η απϊντηςη εύναι 

πωσ χρηςιμοποιώντασ ύχνη καταλληλϐτητασ η πολυπλοκϐτητα αυξϊνεται, απ’ την 

ϊλλη ϐμωσ η μϊθηςη εύναι πιο γρόγορη και αποτελεςματικό.  

Εξϊλλου, το πρϐβλημα αυτϐ δεν εύναι τϐςο ςημαντικϐ, καθώσ ςτην πλειοψηφύα των 

περιπτώςεων τα ύχνη καταλληλϐτητασ εύναι ςχεδϐν μηδϋν για ϐλεσ τισ καταςτϊςεισ 

πλην αυτών που ϋχουμε επιςκεφθεύ πρϐςφατα. Μϐνο οι τελευταύεσ λύγεσ καταςτϊςεισ 

χρειϊζεται να ανανεωθοϑν, αφοϑ τυχϐν ανανϋωςη ςτισ υπϐλοιπεσ δε θα ϋχει 

ουςιαςτικϊ αποτελϋςματα.  

την πρϊξη ανανεώνουμε μϐνο τισ λύγεσ πιο πρϐςφατα επιςκεπτϐμενεσ καταςτϊςεισ 

ςτισ οπούεσ τα ύχνη καταλληλϐτητασ εύναι μη μηδενικϊ, με αποτϋλεςμα η υπολογιςτικό 

πολυπλοκϐτητα να μειώνεται ςημαντικϊ.  

 

3.2.4 Νευρωνικϊ Δύκτυα. 

3.2.4.1 Οριςμόσ και Ειςαγωγό Νευρωνικών Δικτύων 

Σα νευρωνικϊ δύκτυα εύναι ιςχυρϊ εργαλεύα και τεχνικϋσ που αναπτϑςςουν διϊφορα 

μοντϋλα προβλϋψεων, ταξινομόςεων, διαβαθμύςεων και αναγνωρύςεων. Ϊχουν την 

ιδιϐτητα να μαθαύνουν απϐ μϐνα τουσ βαςιζϐμενα ςε δεδομϋνα ςτοιχεύα που 

ονομϊζονται πρϐτυπα εκπαύδευςησ. Εφαρμϐζονται ςε πολλοϑσ τομεύσ και ςε 

περιπτώςεισ ϐπου η ςχϋςη μεταξϑ διαφϐρων δεδομϋνων ςτοιχεύων και ςυμβϊντων δεν 

εύναι γνωςτό και για την οπούα ϋνα αντιπροςωπευτικϐ ςϑνολο ιςτορικών 

παραδειγμϊτων για αυτό την ϊγνωςτη ςχϋςη εύναι διαθϋςιμο. Ϊχουν εϑκολα δε 

αντικαταςτόςει τα παραδοςιακϊ ςυςτόματα που χρηςιμοποιοϑν ςτατιςτικϋσ και 
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γραμμικϋσ ό μη γραμμικϋσ μεθϐδουσ και ολοκληρώνονται με ϋμπειρα ςυςτόματα ωσ 

προ-επεξεργαςτϋσ ό μετα-επεξεργαςτϋσ τουσ. Επύςησ προςαρμϐζονται και αυτο-

οργανώνονται ςε καινοϑργια ςτοιχεύα ό δεδομϋνα ϐπωσ αυτϊ ςυγκεντρώνονται ςε 

πραγματικϐ χρϐνο επεξεργϊζοντϊσ τα χωρύσ την ανϊγκη επανα-εκμϊθηςησ με 

προηγοϑμενα παραδεύγματα. Μποροϑν επύςησ να γενικοποιοϑν ώςτε θϐρυβοι, 

αβεβαιϐτητεσ και αςόμαντεσ πληροφορύεσ ςτα δεδομϋνα ςτοιχεύα να μην επηρεϊζουν 

την απϐδοςό τουσ. 

3.2.4.2 Μϊθηςη και Ανϊκληςη 

Η πιο ςημαντικό ιδιϐτητα ενϐσ νευρωνικοϑ δικτϑου εύναι η ικανϐτητϊ του να μαθαύνει 

απ’ το περιβϊλλον του και ϋτςι να βελτιώνει την απϐδοςό του μϋςω τησ μϊθηςησ. Η 

βελτύωςη γύνεται ςταδιακϊ με το χρϐνο, ςϑμφωνα με κϊποιο προκαθοριςμϋνο μϋτρο 

γνωςτϐ ωσ ο ρυθμϐσ μϊθηςησ (learning rate). Η μϊθηςη επιτυγχϊνεται μϋςω μιασ 

επαναλαμβανϐμενησ διαδικαςύασ ανανϋωςησ των βαρών των ςυνδϋςεων του δικτϑου. 

Θεωρητικϊ, το δύκτυο αποκτϊ περιςςϐτερη γνώςη για το περιβϊλλον του μετϊ απϐ 

κϊθε επανϊληψη τησ διαδικαςύασ μϊθηςησ.  

Βϊςει του οριςμοϑ των Mendel και McClaren η μϊθηςη ςτα νευρωνικϊ δύκτυα ορύζεται 

ωσ εξόσ:  

Μϊθηςη εύναι μια διαδικαςύα με την οπούα προςαρμϐζονται οι ελεϑθεροι παρϊμετροι 

ενϐσ νευρωνικοϑ δικτϑου μϋςω μιασ ςυνεχοϑσ διαδικαςύασ διϋγερςησ απϐ το 

περιβϊλλον ςτο οπούο βρύςκεται το δύκτυο. Σο εύδοσ τησ μϊθηςησ καθορύζεται απϐ τον 

τρϐπο με τον οπούο πραγματοποιοϑνται οι αλλαγϋσ των παραμϋτρων.  

Ο παραπϊνω οριςμϐσ αφόνει να εννοηθεύ ϐτι η διαδικαςύα μϊθηςησ αποτελεύται απϐ 

τα ακϐλουθα βόματα:  

 Σο νευρωνικϐ δύκτυο «διεγεύρεται» απϐ ϋνα περιβϊλλον.  

 Σο νευρωνικϐ δύκτυο υφύςταται αλλαγϋσ ςαν ςυνϋπεια αυτόσ τησ διϋγερςησ.  

 Σο νευρωνικϐ δύκτυο απαντϊ με ϋνα καινοϑριο τρϐπο ςτο περιβϊλλον λϐγω των 

αλλαγών που ςυνϋβηςαν ςτην εςωτερικό του δομό.  

3.2.4.3 Perceptron 

Σο perceptron εύναι μια απλό τοπολογύα δικτϑου πρϐςθιασ τροφοδϐτηςησ χωρύσ 

κρυφϊ επύπεδα. Η πιο απλό μορφό perceptron εύναι το ςτοιχειώδεσ perceptron το 

οπούο περιλαμβϊνει ϋνα και μοναδικϐ τεχνητϐ νευρώνα ϐπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα 

(χόμα 3.6). Σο perceptron παύρνει ωσ εύςοδο ϋνα διϊνυςμα πραγματικών τιμών, 

υπολογύζει ϋνα γραμμικϐ ςυνδυαςμϐ των ειςϐδων και δύνει ωσ ϋξοδο 1 αν το 

αποτϋλεςμα εύναι μεγαλϑτερο απϐ κϊποιο κατώφλι θ ό 0 διαφορετικϊ. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα δοθϋντων των ειςϐδων x1,x2,…,xn και του κατωφλύου θ η ϋξοδοσ ο 
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(x1,x2,…,xn) υπολογύζεται απϐ το perceptron βϊςει του τϑπου:  

 

  1, αν w1*x1+…….+ wn*xn > θ 

 

ο (x1,x2,…,xn)= 

 

 0, αλλιώσ 

 

χόμα 3.6: Perceptron 

 

Σα wi εύναι τα βϊρη των ςυνδϋςεων. Πρϐκειται για ςταθερϋσ που αντικατοπτρύζουν 

κατϊ πϐςο η εύςοδοσ xi επηρεϊζει την ϋξοδο του perceptron. κοπϐσ του perceptron 

εύναι να ταξινομόςει τισ ειςϐδουσ ςε μύα απϐ τισ κλϊςεισ εξϐδου.  

Η εκμϊθηςη του perceptron ςυνύςταται ςτον υπολογιςμϐ των βαρών wi. Κϊθε 

διϊνυςμα ειςϐδου παρουςιϊζεται επαναληπτικϊ ςτο perceptron μϋχρι να ταξινομηθεύ 

ςωςτϊ. Σο θεώρημα ςϑγκλιςησ του perceptron λϋει πωσ η διαδικαςύα μϊθηςησ 

ςυγκλύνει αν το ςϑνολο διαχωρύςιμεσ με μια ευθεύα, ςτην περύπτωςη αυτό λϋμε ϐτι το 

ςϑνολο των εκπαιδευτικών των παραδειγμϊτων που χρηςιμοποιοϑνται για την 

εκπαύδευςη του δικτϑου εύναι γραμμικϊ διαχωρύςιμο  ςχόμα (χόμα 3.7) 
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χόμα 3.7: Γραμμικϊ διαχωρύςιμο ςύνολο εκπαιδευτικών παραδειγμϊτων 

το   ςχόμα (χόμα 3.7) φαύνεται πωσ οι δϑο κλϊςεισ εύναι παραδειγμϊτων ειςϐδου 

εύναι γραμμικϊ διαχωρύςιμο και το perceptron μπορεύ να τα ταξινομόςει ςωςτϊ. Η 

ευθεύα που διαχωρύζει τισ δϑο κλϊςεισ ονομϊζεται ϐριο απϐφαςησ (decision boundary) 

και η μορφό τησ καθορύζεται απϐ το θ. την αντύθετη περύπτωςη, ϐταν δηλαδό τα 

εκπαιδευτικϊ παραδεύγματα ειςϐδου δεν εύναι γραμμικϊ διαχωρύςιμα, χόμα 3.8 η 

ταξινϐμηςη εύναι πιο δϑςκολη και δεν μπορεύ να γύνει με χρόςη ενϐσ απλοϑ perceptron. 

την περύπτωςη αυτό, χρειϊζονται πιο πολϑπλοκεσ δομϋσ νευρωνικών δικτϑων που 

ονομϊζονται perceptrons πολλών επιπϋδων.  

 

χόμα 3.8: Μη γραμμικϊ διαχωρύςιμο ςύνολο εκπαιδευτικών παραδειγμϊτων 

3.2.4.4 Κατανοώντασ τα νευρωνικϊ δύκτυα. 

Σα νευρωνικϊ αποτελοϑνται απϐ επιμϋρουσ μονϊδεσ που λειτουργοϑν παρϊλληλα. Η 

ςυνϊρτηςη του δικτϑου καθορύζεται ωσ επύ το πλεύςτον απϐ τισ ςυνδϋςεισ μεταξϑ των 

perceptrons. Μποροϑμε να εκπαιδεϑςουμε το νευρωνικϐ ώςτε να εκτελεύ μύα 

ςυγκεκριμϋνη ςυνϊρτηςη ρυθμύζοντασ τα βϊρη μεταξϑ των ςυνδϋςεων.  

υνόθωσ τα νευρωνικϊ εκπαιδεϑονται ώςτε μύα ςυγκεκριμϋνη εύςοδοσ να οδηγεύ ςε 

μύα ςυγκεκριμϋνη ϋξοδο, ϐπωσ φαύνεται ςτο χόμα 3.9. τη ςυνϋχεια το νευρωνικϐ 

ρυθμύζεται βϊςει μιασ ςϑγκριςησ τησ τρϋχουςασ εξϐδου με την επιθυμητό ϋξοδο, μϋχρι 

να ταιριϊξουν.  
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χόμα 3.9: Λειτουργύα ενόσ νευρωνικού. 

Η μϊθηςη επιτυγχϊνεται εφαρμϐζοντασ ϋνα ςϑνολο απϐ διανϑςματα εκπαύδευςησ ωσ 

εύςοδο ςτο νευρωνικϐ. Η προβολό ϐλων των διανυςμϊτων εκπαύδευςησ ςτο νευρωνικϐ 

λϋγεται κϑκλοσ (epoch). Η διαδικαςύα μϊθηςησ προχωρϊει απϐ epoch ςε epoch, μϋχρι 

να ςταθεροποιηθοϑν τα βϊρη του δικτϑου και το λϊθοσ εξϐδου να τεύνει ςε κϊποια 

ελϊχιςτη τιμό. Μια καλό πρακτικό εύναι να θϋτουμε τα διανϑςματα εκπαύδευςησ ςε μια 

τυχαύα ςειρϊ απϐ μύα epoch ςε μύα ϊλλη, ϋτςι αποφεϑγουμε τον κύνδυνο να γύνουν 

λιγϐτεροι κϑκλοι απϐ ϐτι πρϋπει.  

Τπϊρχουν δϑο εύδη εκπαύδευςησ: η εκπαύδευςη παρτύδασ (batch training) και η 

αυξητικό εκπαύδευςη (incremental training).  

την εκπαύδευςη παρτύδασ η ανανϋωςη των βαρών πραγματοποιεύται ςτο τϋλοσ τησ 

εμφϊνιςησ ϐλων των διανυςμϊτων εκπαύδευςησ που αποτελοϑν ϋνα epoch. H 

ανανϋωςη των βαρών γύνεται βϊςει τησ ςχϋςησ:  

w
nw

v

i
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ϐπου Eav: το μϋςο τετραγωνικϐ λϊθοσ που δύνεται απϐ τη ςχϋςη:  
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την αυξητικό εκπαύδευςη, απ’ την ϊλλη η ανανϋωςη των βαρών πραγματοποιεύται 

μετϊ την εμφϊνιςη κϊθε μεμονωμϋνου εκπαιδευτικοϑ διανϑςματοσ. Η μϋςη αλλαγό 

των βαρών του δικτϑου για ϐλα τα διανϑςματα (πλόθοσ Ν π.χ.) ενϐσ epoch δύνεται απϐ 

τη ςχϋςη:  
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Σο πλεονϋκτημα τησ αυξητικόσ εκπαύδευςησ εύναι ϐτι χρειϊζεται λιγϐτερη μνόμη για 

κϊθε ςϑνδεςη και δεδομϋνου ϐτι τα διανϑςματα προβϊλλονται ςτο δύκτυο με τυχαύα 

ςειρϊ το ψϊξιμο ςτο χώρο των βαρών μετατρϋπεται ςε ςτοχαςτικό διαδικαςύα 

γλιτώνοντασ ϋτςι τον αλγϐριθμο απϐ την παγύδα των τοπικών ελαχύςτων. Η 

εκπαύδευςη παρτύδασ απϐ την ϊλλη δύνει πιο ςωςτό εκτύμηςη του gradient vector. 

Καταλόγουμε λοιπϐν, ςτο ϐτι η φϑςη του προβλόματοσ που θϋλουμε να 

αντιμετωπύςουμε καθορύζει και το εύδοσ τησ εκπαύδευςησ που πρϋπει να 

χρηςιμοποιόςουμε.  

3.2.4.5 Το πρόβλημα τησ Ανϊθεςησ Πύςτωςησ (Credit Assignment) 

Σο πρϐβλημα τησ Ανϊθεςησ Πύςτωςησ ορύζεται ωσ το πρϐβλημα τησ απϐδοςησ επαύνου 

(reward) ό μομφόσ (blame) για τα ςυνολικϊ αποτελϋςματα ςε κϊθε μια εςωτερικό 

απϐφαςη που πόρε το ςϑςτημα και εύχε επύδραςη ς’ αυτϊ τα αποτελϋςματα. Πολλϋσ 

φορϋσ οι εςωτερικϋσ αποφϊςεισ καθορύζουν ποιεσ ενϋργειεσ γύνονται και ςτη ςυνϋχεια 

οι ενϋργειεσ αυτϋσ επηρεϊζουν ϊμεςα το τελικϐ αποτϋλεςμα. ’ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ 

μποροϑμε να διαςπϊςουμε το πρϐβλημα τησ ανϊθεςησ πύςτωςησ ςε δϑο 

υποπροβλόματα:  

Ανϊθεςη πύςτωςησ για τα αποτελϋςματα ςτισ ενϋργειεσ (temporal credit 

assignment): το πρϐβλημα αυτϐ ςχετύζεται με τισ περιπτώςεισ ϐπου γύνονται πολλϋσ 

ενϋργειεσ απϐ το ςϑςτημα μϊθηςησ και οδηγοϑν ςε ςυγκεκριμϋνα αποτελϋςματα. Θα 

πρϋπει να αποφαςιςτεύ ποιεσ απϐ τισ ενϋργειεσ αυτϋσ όταν ςτην πραγματικϐτητα 

υπεϑθυνεσ για τα αποτελϋςματα ώςτε οι ενϋργειεσ αυτϋσ να ανταμειφθοϑν ανϊλογα.  

Ανϊθεςη πύςτωςησ για τισ ενϋργειεσ ςτισ εςωτερικϋσ αποφϊςεισ (structural 

credit assignment): το πρϐβλημα αυτϐ ςχετύζεται με ςυςτόματα μϊθηςησ πολλών 

ςτοιχεύων, ϐπου υπϊρχει το πρϐβλημα να αποφαςιςτεύ ποιο ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο 

πρϋπει να μεταβϊλλει τη ςυμπεριφορϊ του και πϐςο ώςτε να βελτιωθεύ η ςυνολικό 

απϐδοςη του ςυςτόματοσ.  

Τπϊρχουν αρκετού αλγϐριθμοι μϊθηςησ που διαφϋρουν ωσ προσ τον τρϐπο με τον 

οπούο υπολογύζουν την ανανϋωςη των βαρών. Απϐ τουσ πιο δημοφιλεύσ κανϐνεσ 

ανανϋωςησ των βαρών εύναι o κανϐνασ του perceptron (perceptron rule) και ο κανϐνασ 

του δϋλτα (delta rule).  

3.2.4.6 Ο κανόνασ του perceptron (Perceptron rule) 

Η βαςικό ιδϋα εύναι η εξόσ: ξεκινϊμε με αυθαύρετα βϊρη και ςτη ςυνϋχεια 

ενεργοποιοϑμε το perceptron εφαρμϐζοντασ τα διανϑςματα εκπαύδευςησ. την 

περύπτωςη που κϊποιο απϐ τα παραδεύγματα αυτϊ δεν ταξινομεύται ςωςτϊ, 

αλλϊζουμε τα βϊρη του δικτϑου. Η παραπϊνω διαδικαςύα επαναλαμβϊνεται ωσ ϐτου 
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το perceptron ταξινομόςει ςωςτϊ ϐλα τα παραδεύγματα ειςϐδου. Σα βϊρη 

ανανεώνονται ςε κϊθε βόμα βϊςει τησ ςχϋςησ:  

w
i 
← w

i 
+η ( t − o ) x

i
 

ϐπου:  

t: η επιθυμητό ϋξοδοσ (desired response). Εύναι t=1, αν η εύςοδοσ ανόκει ςτην κλϊςη 1 

και t=0 διαφορετικϊ.  

o: η πραγματικό ϋξοδοσ (actual response)  

x: το διϊνυςμα ειςϐδου  

η: ο ρυθμϐσ μϊθηςησ (learning rate). 

Πρϐκειται για μια θετικό ςταθερϊ με μικρό τιμό (<1). Ο ρϐλοσ τησ 

εύναι να αλλϊζει το βαθμϐ ςτον οπούο τα βϊρη ανανεώνονται ςε κϊθε βόμα. 

Ασ δοϑμε τώρα αν ο κανϐνασ αυτϐσ ςυγκλύνει ςτα ςωςτϊ βϊρη εξετϊζοντασ κϊποιεσ 

ακραύεσ περιπτώςεισ:  

 Αν το νευρωνικϐ ταξινομεύ ςωςτϊ το παρϊδειγμα ειςϐδου, τϐτε τα βϊρη του 

δικτϑου θα παραμεύνουν αμετϊβλητα.  

 Αν η ϋξοδοσ του νευρωνικοϑ εύναι –1, ενώ η επιθυμητό ϋξοδοσ εύναι +1, τϐτε τα βϊρη 

θα πρϋπει να αυξηθοϑν. Πρϊγματι η παρϊςταςη η(t-o)xi εύναι θετικό, ςυνεπώσ η νϋα 

τιμό του wi εύναι μεγαλϑτερη.  

 την αντύθετη περύπτωςη, αν η ϋξοδοσ του νευρωνικοϑ εύναι +1, ενώ η επιθυμητό 

ϋξοδοσ εύναι -1, τϐτε τα βϊρη θα πρϋπει να μειωθοϑν. Πρϊγματι η παρϊςταςη η(t-

o)xi εύναι αρνητικό, ςυνεπώσ η νϋα τιμό του wi εύναι μικρϐτερη.  

Ο κανϐνασ του perceptron αποδεικνϑεται ϐτι ςυγκλύνει πϊντα ϐταν το ςϑνολο των 

εκπαιδευτικών παραδειγμϊτων ειςϐδου εύναι γραμμικϊ διαχωρύςιμο και ο ρυθμϐσ 

μϊθηςησ εύναι αρκετϊ μικρϐσ.  

3.2.4.7 Ο κανόνασ του δϋλτα (Delta rule) 

Εύδαμε ϐτι ο κανϐνασ του perceptron ςυγκλύνει με την προϒπϐθεςη ϐτι το ςϑνολο των 

εκπαιδευτικών παραδειγμϊτων ειςϐδου εύναι γραμμικϊ διαχωρύςιμο. Για την 

περύπτωςη ϐμωσ που το ςϑνολο των εκπαιδευτικών παραδειγμϊτων ειςϐδου δεν εύναι 

γραμμικϊ διαχωρύςιμο χρηςιμοποιεύται ο κανϐνασ του δϋλτα, ο οπούοσ ςυγκλύνει ςτην 

πιο καλό προςϋγγιςη τησ επιθυμητόσ εξϐδου.  

 

Η βαςικό ιδϋα ςτηρύζεται ςτην ελαχιςτοπούηςη του λϊθουσ ςτουσ νευρώνεσ εξϐδου. 

Χϊχνουμε δηλαδό, εκεύνα τα βϊρη wij για τα οπούα η διαφορϊ τησ πραγματικόσ εξϐδου 

απϐ την επιθυμητό ϋξοδο του δικτϑου εύναι η ελϊχιςτη δυνατό.  

Προκειμϋνου να βροϑμε ςτο χώρο των πιθανών λϑςεων τη λϑςη εκεύνη που 

ελαχιςτοποιεύ το λϊθοσ ςτουσ νευρώνεσ εξϐδου χρηςιμοποιοϑμε τη μϋθοδο ταχϑτερησ 
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καθϐδου (steepest descent method), η οπούα ϋχει ςαν ςτϐχο τη ςυνεχό αναζότηςη 

βϋλτιςτησ λϑςησ. Όπωσ φαύνεται και ςτο χόμα 3.10, οι διορθώςεισ για να εύναι 

επιτυχημϋνεσ θα πρϋπει να γύνονται ςε κατεϑθυνςη αντύθετη του διανϑςματοσ τελεςτό 

(gradient vector) δE/∆w.  

 

χόμα 3.10: Σο διϊνυςμα τελεςτόσ (gradient vector) δE/∆w 

Σo διϊνυςμα τελεςτόσ (gradient vector) εύναι ϋνασ παρϊγοντασ ευαιςθηςύασ (sensitivity 

factor) που καθορύζει την κατεϑθυνςη ϋρευνασ ςτο χώρο των βαρών (weight space) για 

το ςυνοπτικϐ βϊροσ w. Σα βϊρη ανανεώνονται βϊςει τησ ςχϋςησ:  
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το μεύον ερμηνεϑεται ςαν πτώςη του διανϑςματοσ τελεςτό ςτο χώρο των βαρών. Σο Ε 

εύναι το τετραγωνικϐ λϊθοσ τησ εξϐδου και δύνεται απϐ τη ςχϋςη: 

2)(
2
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dDd d OtE   

 

 

υνοψύζοντασ, ο κανϐνασ delta δουλεϑει ωσ εξόσ: Επιλϋγουμε ϋνα τυχαύο διϊνυςμα 

βαρών και εφαρμϐζουμε ϐλα τα εκπαιδευτικϊ παραδεύγματα ςτο νευρωνικϐ. 

Τπολογύζουμε το ∆w και ανανεώνουμε τισ τιμϋσ των βαρών. Επαναλαμβϊνουμε την 

παραπϊνω διαδικαςύα για ϐλα τα παραδεύγματα ειςϐδου. Ο αλγϐριθμοσ τελικϊ 

ςυγκλύνει ςτο διϊνυςμα βαρών με το μικρϐτερο λϊθοσ, ανεξϊρτητα απϐ το αν τα 

παραδεύγματα που χρηςιμοποιοϑνται για την εκπαύδευςη του δικτϑου εύναι γραμμικϊ 

διαχωρύςιμα ό ϐχι, με την προϒπϐθεςη βϋβαια ϐτι ο ρυθμϐσ μϊθηςησ εύναι μικρϐσ.  

Αν το η εύναι πολϑ μεγϊλο, υπϊρχει ο κύνδυνοσ να υπερβοϑμε το ελϊχιςτο και για το 

λϐγο αυτϐ ςυχνϊ μειώνουμε την τιμό του η καθώσ το πλόθοσ των βημϊτων για την 

αναζότηςη του ελαχύςτου αυξϊνεται.  



  

 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ  - Τκήκα Μαζεκαηηθώλ – Γηπισκαηηθή Δξγαζία – Φξήζηνο Π. Καιαληδήο   60 

 

3.2.4.8 Ο ρυθμόσ μϊθηςησ (learning rate) 

Ασ εξετϊςουμε πιο λεπτομερειακϊ την επύδραςη του ρυθμοϑ μϊθηςησ λ. Όςο πιο μικρϐ 

εύναι το λ, τϐςο πιο μικρϋσ θα εύναι ςε κϊθε επανϊληψη του ςυνϐλου των 

εκπαιδευτικών παραδειγμϊτων οι αλλαγϋσ ςτα βϊρη του δικτϑου και τϐςο πιο ομαλό 

θα εύναι η ςϑγκλιςη. Αυτϐ ϐμωσ ϋχει ςαν αντύτιμο πιο αργϐ ρυθμϐ μϊθηςησ. Απϐ την 

ϊλλη, αν αυξόςουμε το λ προκειμϋνου να επιταχϑνουμε το ρυθμϐ μϊθηςησ, οι μεγϊλεσ 

αλλαγϋσ που θα υπϊρξουν ςτα βϊρη μπορεύ να οδηγόςουν ςε ϋνα αςταθϋσ δύκτυο.  

Μια απλό μϋθοδοσ να αυξόςουμε το λ και ταυτϐχρονα να αποφϑγουμε τον κύνδυνο τησ 

αςτϊθειασ εύναι να χρηςιμοποιόςουμε κατϊ την ανανϋωςη των βαρών του δικτϑου και 

ϋναν ϐρο ορμόσ (momentum term) α. Πρϐκειται ςυνόθωσ για ϋναν θετικϐ αριθμϐ που 

καθορύζει πϐςο μεγϊλη εύναι η αλλαγό του βϊρουσ ςτον επϐμενο υπολογιςμϐ. Η 

ανανϋωςη των βαρών γύνεται πλϋον ωσ εξόσ:  

∆w(n) = a *∆w(n −1) +ηt(n)(o(n))
i
 

Η ςυμπερύληψη του momentum ςτον αλγϐριθμο backpropagation αποτελεύ μια μικρό 

αλλαγό ϐςον αφορϊ την τροποπούηςη των βαρών, αλλϊ ϋχει πολλϋσ θετικϋσ επιδρϊςεισ 

ςτη μϊθηςη του αλγορύθμου και μπορεύ να εμποδύςει τον τερματιςμϐ τησ διαδικαςύασ 

ςε ϋνα τοπικϐ ελϊχιςτο.  

3.2.4.9 Συνϊρτηςη κατωφλιού 

Η επιρροό που προκαλεύ κϊθε εύςοδοσ ςτην ϋξοδο του νευρωνικοϑ, υπολογύζεται 

πολλαπλαςιϊζοντασ την εύςοδο με το βϊροσ τησ ςϑνδεςησ. Σα επιμϋρουσ γινϐμενα 

αθρούζονται παρϊγοντασ τη ςυνολικό ενεργοπούηςη τησ ειςϐδου (unit activation). 

Εξετϊζοντασ την ενεργοπούηςη αυτό υπολογύζουμε την ανταπϐκριςη του νευρωνικοϑ 

(output response). Ϊςτω ϋχουμε ϋνα απλϐ perceptron με n ειςϐδουσ x1,x2, …xn με τιμϋσ 0 

και 1 και βϊρη w1,w2,…wn.(χόμα 3.11)  

 

χόμα 3.11: Παρϊδειγμα νευρωνικού 
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Η ϋξοδοσ του δύνεται απϐ τη ςχϋςη: 

      1, αν w1*x1+…..+wn*xn>θ 

Ο(x1,x2,….,xn) =   

      0, αλλιώσ 

 

ϐπου θ εύναι το κατώφλι, γνωςτϐ ωσ bias (ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ ιςοϑται με μηδϋν). 

Η ςυνϊρτηςη κατωφλύου ονομϊζεται ςυχνϊ και βηματικό ςυνϊρτηςη (step function) ό 

ψαλιδιςτόσ (hard limiter) –για προφανεύσ λϐγουσ.  

την περύπτωςη πραγματικών πολϑπλοκων νευρώνων και ϐχι του απλοϑ perceptron 

που αναφϋραμε μϐλισ πριν αντύ να υπολογύςουμε μια δυαδικό ϋξοδο, η ενεργοπούηςη 

τησ ειςϐδου ςυναθρούζεται με το κατώφλι θ και το αποτϋλεςμα περνϊει μϋςα απϐ μύα 

ςιγμοειδό ςυνϊρτηςη  τησ μορφόσ:  

))*....*(1(/1)*....*( 1111 nnnn xwxwexwxwoy   

Η ϋξοδοσ τησ ςιγμοειδοϑσ εύναι ϋνασ πραγματικϐσ αριθμϐσ μεταξϑ 0 και 1 και ϐχι 

δυαδικό ϐπωσ ςτην περύπτωςη του απλοϑ perceptron. Η ςιγμοειδόσ ςυνϊρτηςη 

καλεύται και ςυνϊρτηςη πολτοπούηςησ (squashing function), επειδό ακριβώσ 

αντιςτοιχεύ την εύςοδο ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο εϑροσ τιμών. Με τον τρϐπο αυτϐ 

επιτυγχϊνουμε την αντιςτούχηςη πολλών τιμών τησ ειςϐδου ςε περιοριςτικϋσ τιμϋσ τησ 

εξϐδου.  

3.2.4.10 Perceptrons πολλών επιπϋδων (Multilayer perceptrons) 

ε πολλϊ προβλόματα του πραγματικοϑ κϐςμου, αντιμετωπύζουμε το πρϐβλημα των 

ελλιπών δεδομϋνων ό των δεδομϋνων που εμπεριϋχουν θϐρυβο, και γι’ αυτϐ εύναι 

ςημαντικϐ να μποροϑμε να κϊνουμε λογικϋσ προβλϋψεισ ςχετικϊ με την πληροφορύα 

που δεν ϋχουμε. Σο ϋργο αυτϐ εύναι πολϑ δϑςκολο καθώσ δεν υπϊρχει μύα καλό θεωρύα 

για την ανακαταςκευό τησ πληροφορύασ. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ η λϑςη εύναι πιθανϐ 

να προϋρχεται απϐ τα νευρωνικϊ δύκτυα και πιο ςυγκεκριμϋνα απϐ τα Perceptrons 

πολλών επιπϋδων (multi layer perceptrons-MLP), τα οπούα εύναι μια γενύκευςη του 

απλοϑ perceptron.  

Σα MLP εύναι ανεκτικϊ ςτην παρουςύα θορϑβου: μικρϋσ αλλαγϋσ ςτην εύςοδο ενϐσ 

νευρώνα (λϐγω θορϑβου) δεν επηρεϊζουν δραματικϊ την ϋξοδο του δικτϑου.  

Ϊνα τϋτοιο δύκτυο αποτελεύται απϐ τρύα τουλϊχιςτον επύπεδα: το επύπεδο ειςϐδου 

(input layer), το κρυμμϋνο επύπεδο (hidden layer) και το επύπεδο εξϐδου (output 

layer). Η ςυνόθησ αρχιτεκτονικό ενϐσ τϋτοιου δικτϑου φαύνεται ςτο χόμα 3.12.  
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χόμα 3.12: Η ςυνόθησ αρχιτεκτονικό ενόσ backpropagation δικτύου 

Φαρακτηριςτικό εύναι η παρουςύα των κρυμμϋνων επιπϋδων (hidden layers) και οι 

ςυνδϋςεισ αυτών με τα επύπεδα ειςϐδου και εξϐδου. Οι ςυνδϋςεισ εύναι εμπρϐςθιεσ 

(feed-forward), δεν υπϊρχουν δηλαδό ςυνδϋςεισ απϐ τα κρυμμϋνα επύπεδα προσ τα 

επύπεδα ειςϐδου, και χαρακτηρύζονται απϐ κϊποια βϊρη.  

Η ϐλη πληροφορύα αποθηκεϑεται ςτα βϊρη των ςυνδϋςεων, τα οπούα προςαρμϐζονται 

ανϊλογα με την εύςοδο του δικτϑου.  

O αλγϐριθμοσ που χρηςιμοποιεύται ςτην πλειοψηφύα των multiplayer perceptrons 

εύναι ο αλγϐριθμοσ τησ πύςω διϊδοςησ του λϊθουσ (error back propagation algorithm).  

Η διαδικαςύα τησ πύςω διϊδοςησ του λϊθουσ αποτελεύται απϐ δϑο περϊςματα 

διαμϋςου των διαφορετικών επιπϋδων του δικτϑου: ϋνα πϋραςμα προσ τα εμπρϐσ 

(forward pass) και ϋνα πϋραςμα προσ τα πύςω (backward pass).  

 το εμπρϐσ πϋραςμα ϋνα διϊνυςμα ειςϐδου (input vector) εφαρμϐζεται ςτουσ 

νευρώνεσ ειςϐδου του δικτϑου και η επύδραςό του διαδύδεται μϋςα ςτο δύκτυο απϐ 

επύπεδο ςε επύπεδο (layer by layer). Ϊνα ςϑνολο απϐ εξϐδουσ παρϊγεται, αυτό εύναι 

η πραγματικό ανταπϐκριςη του δικτϑου (actual response of the network). Κατϊ τη 

διϊρκεια αυτοϑ του περϊςματοσ τα βϊρη του δικτϑου εύναι ςταθερϊ.  

 το πϋραςμα προσ τα πύςω τα βϊρη προςαρμϐζονται βϊςει του κανϐνα διϐρθωςησ 

του λϊθουσ (error correction rule). Πιο ςυγκεκριμϋνα, η πραγματικό ανταπϐκριςη 

του δικτϑου αφαιρεύται απϐ την επιθυμητό ανταπϐκριςη του δικτϑου και 

υπολογύζεται το λϊθοσ, το οπούο διαδύδεται προσ τα πύςω ςτο δύκτυο αντύθετα απϐ 

την κατεϑθυνςη των ςυνδϋςεων (γι’ αυτϐ ονομϊςτηκε και αλγϐριθμοσ τησ πύςω 

διϊδοςησ του λϊθουσ). Tα βϊρη προςαρμϐζονται ϋτςι ώςτε η πραγματικό 

ανταπϐκριςη του δικτϑου να πληςιϊςει την επιθυμητό απϐδοςη του δικτϑου.  

Επιςημαύνουμε ϐτι κατϊ την παρουςύαςη ςτο νευρωνικϐ οποιουδόποτε εκπαιδευτικοϑ 

 



  

 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ  - Τκήκα Μαζεκαηηθώλ – Γηπισκαηηθή Δξγαζία – Φξήζηνο Π. Καιαληδήο   63 

 

παραδεύγματοσ, το διϊνυςμα ειςϐδου παραμϋνει ςταθερϐ (fixed) και αυτϐ ιςχϑει για 

ϐςο διαρκοϑν τα δϑο περϊςματα του αλγορύθμου.  

Ϊνα απϐ τα βαςικϊ μειονεκτόματα των Multi layer perceptrons εύναι η εξαιρετικϊ 

δϑςκολη θεωρητικό τουσ ανϊλυςη, γεγονϐσ που οφεύλεται ςτην υψηλό διαςϑνδεςη 

του δικτϑου και ςτην παρουςύα μιασ κατανεμημϋνησ μορφόσ μη γραμμικϐτητασ λϐγω 

τησ ςιγμοειδοϑσ ςυνϊρτηςησ. Ακϐμη ϋνα πρϐβλημα εύναι η παρουςύα των κρυφών 

νευρώνων που δυςκολεϑει τη διαδικαςύα μϊθηςησ, γιατύ κατϊ κϊποιο τρϐπο αυτό 

πρϋπει να αποφαςύςει για το ποια χαρακτηριςτικϊ των διανυςμϊτων ειςϐδου πρϋπει 

να παραςταθοϑν απϐ τουσ κρυφοϑσ νευρώνεσ. Ϊτςι η ϋρευνα πρϋπει να διεξϊγεται ςε 

ϋνα πολϑ μεγαλϑτερο χώρο απϐ πιθανϋσ ςυναρτόςεισ και να γύνεται μια επιλογό 

μεταξϑ εναλλακτικών αναπαραςτϊςεων του διανϑςματοσ ειςϐδου.  

3.2.4.11 Αλγόριθμοσ Backpropagation 

O backpropagation αλγϐριθμοσ αποτελεύ ςταθμϐ ςτα νευρωνικϊ δύκτυα καθώσ παρϋχει 

μια υπολογιςτικϊ αποδοτικό μϋθοδο για την εκπαύδευςη perceptrons πολλών 

επιπϋδων. Ακϐμη και μη γραμμικϊ διαχωρύςιμα προβλόματα, ϐπωσ αυτϐ τησ 

αναγνώριςησ τησ φωνόσ, επιλϑονται μϋςω του παραπϊνω αλγορύθμου. Περιγρϊψαμε 

ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο τη διαδικαςύα τησ πύςω διϊδοςησ του λϊθουσ, ασ δοϑμε 

ϐμωσ πιο αναλυτικϊ τι ςυμβαύνει. Όπωσ εύπαμε και πριν, ο backpropagation βαςύζεται 

ςτη μϊθηςη μϋςω του λϊθουσ, διορθώνει δηλαδό το ςφϊλμα ςτουσ νευρώνεσ εξϐδου 

με ςτϐχο την ελαχιςτοπούηςό του. Με τον ϐρο ςφϊλμα εννοοϑμε το ϊθροιςμα των 

επιμϋρουσ ςφαλμϊτων των νευρώνων εξϐδου, δηλαδό το ϊθροιςμα των αποκλύςεων 

των εξϐδων του νευρωνικοϑ απϐ τισ αντύςτοιχεσ επιθυμητϋσ εξϐδουσ (target output).  

∆ύνεται απϐ τη ςχϋςη:  

 

2)(
2

1
kd

Dd outputsk

kd OtE   
 

 

ϐπου  

Outputs: το ςϑνολο των νευρώνων εξϐδου του δικτϑου  

tkd: η επιθυμητό ϋξοδοσ (desired output)  

okd: η πραγματικό ϋξοδοσ (actual output)  

Ο Backpropagation ψϊχνει ςτο χώρο των πιθανών λϑςεων εκεύνη τη λϑςη που 

ελαχιςτοποιεύ το λϊθοσ ςτουσ νευρώνεσ εξϐδου του δικτϑου. Σο μειονϋκτημα εύναι ϐτι 

μπορεύ να υπϊρχουν πολλϊ τοπικϊ ελϊχιςτα, με αποτϋλεςμα η ςϑγκλιςό του 

αλγορύθμου να γύνεται ωσ προσ κϊποιο τοπικϐ ελϊχιςτο και ϐχι ωσ προσ το ολικϐ 

ελϊχιςτο. Ευτυχώσ, αυτϐ δεν φαύνεται να επηρεϊζει πολϑ την απϐδοςη του, ςτην 

πρϊξη ςτην πλειοψηφύα των περιπτώςεων τα αποτελϋςματα εύναι εξαιρετικϊ.  
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Αν και οι κρυφού νευρώνεσ δεν εύναι ϊμεςα προςπελϊςιμοι ωςτϐςο μοιρϊζονται 

ευθϑνη για κϊθε λϊθοσ που ςυμβαύνει ςτην ϋξοδο του δικτϑου. Σο ζότημα εύναι το πώσ 

θα επιβϊλλουμε ποινό (penalize) ό θα επιβραβεϑςουμε (reward) τουσ κρυφοϑσ 

νευρώνεσ για το μερύδιο τησ ευθϑνησ τουσ. Σο πρϐβλημα αυτϐ εύναι το Πρϐβλημα τησ 

Ανϊθεςησ Πύςτωςησ (Credit-Assignment Problem), το οπούο αναφϋραμε παραπϊνω.  

 

3.3 Αυτόνομο παιχνύδι – Ανϊπτυξη και  Σεχνικϋσ που χρηςιμοποιόθηκαν. 

 

3.3.1 Εφαρμογό τησ Ενιςχυτικόσ μϊθηςησ ςτο παιχνύδι. 

Οι προςεγγύςεισ που ακολουθόθηκαν κατϊ την δημιουργύα του παιχνιδιοϑ ϐπωσ 

αναφϋρονται ςτην ςχετικό εργαςύα [4].    

 

Η φύςη του παιχνιδιού  

 Σο παιχνύδι αποτελεύ μια Πεπεραςμϋνη Μαρκοβιανό Διαδικαςύα Αποφϊςεων (Finite 

MDP), καθώσ το  ςϑνολο των καταςτϊςεων S και το ςϑνολο των κινόςεων A του 

παιχνιδιοϑ εύναι πεπεραςμϋνο και οι  κινόςεισ και οι αμοιβϋσ που αποδύδονται 

εξαρτώνται μϐνο απϐ την τρϋχουςα κατϊςταςη του παιχνιδιοϑ. Η  προγενϋςτερη (a 

priori) γνώςη του παιχνιδιοϑ ςυνύςταται μϐνο ςτουσ κανϐνεσ του παιχνιδιοϑ.  Σο 

ςϑνολο των καταςτϊςεων S εύναι ϐλεσ οι πιθανϋσ διαμορφώςεισ τησ ςκακιϋρασ που 

μποροϑν να  ςυμβοϑν κατϊ τη διεξαγωγό του παιχνιδιοϑ. Σο ςϑνολο των κινόςεων Α 

εύναι ϐλεσ οι δυνατϋσ κινόςεισ  ϐπωσ προκϑπτουν απϐ τουσ κανϐνεσ κύνηςησ των 

πιονιών.  

 

Κωδικοπούηςη παιχνιδιού   

Η κωδικοπούηςη του παιχνιδιοϑ πρϋπει να εύναι μικρό και αποτελεςματικό. Συχϐν 

μεγϊλη κωδικοπούηςη  αυξϊνει το μϋγεθοσ του χώρου των καταςτϊςεων και μειώνει 

το ρυθμϐ μϊθηςησ. Απϐ την ϊλλη τυχϐν μικρό  κωδικοπούηςη εγκυμονεύ τον κύνδυνο 

απώλειασ κϊποιασ πληροφορύασ ςημαντικόσ για τη μϊθηςη.   

 

Η αμοιβό (reward)  

 Σο ςϑςτημα αλληλεπιδρϊ με το περιβϊλλον μϊθηςησ μϋςω των αμοιβών που λαμβϊνει 

για τισ κινόςεισ  που επιλϋγει. Η απϐδοςη τησ αμοιβόσ (reward) γύνεται ωσ εξόσ:  

 Αν η κατϊςταςη εύναι τελικό, ο νικητόσ επιβραβεϑεται με +100 και ο ϊλλοσ παύκτησ 

τιμωρεύται με -100.   

 Αν εύναι η ςειρϊ του λευκοϑ παύκτη και ο λευκϐσ μπορεύ να κερδύςει, τϐτε ο λευκϐσ 

επιβραβεϑεται  με +2. Αν μπορεύ να κερδύςει ο μαϑροσ, ο λευκϐσ τιμωρεύται με –2, 

ενώ αν μποροϑν να κερδύςουν και  οι δϑο δύνουμε αμοιβό –1 και ςτουσ δϑο.   
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 Αν εύναι η ςειρϊ του μαϑρου παύκτη και ο μαϑροσ μπορεύ να κερδύςει, τϐτε ο μαϑροσ 

επιβραβεϑεται  με +2. Αν μπορεύ να κερδύςει ο λευκϐσ, ο μαϑροσ τιμωρεύται με –2, 

ενώ αν μποροϑν να κερδύςουν και  οι δϑο δύνουμε αμοιβό –1 και ςτουσ δϑο.   

 Για τισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ η αμοιβό υπολογύζεται ωσ εξόσ:  Βρύςκουμε κϊθε 

φορϊ τη διαφορϊ των πιονιών των δϑο αντιπϊλων (οι παύκτεσ μπορεύ να ϋχαςαν 

κϊποια πιϐνια κατϊ τη διεξαγωγό του παιχνιδιοϑ) και την πολλαπλαςιϊζουμε με 

τον παρϊγοντα  1/(αρχικό πλόθοσ πιονιών). Αν π.χ. αρχικϊ ο κϊθε παύκτησ εύχε 10 

πιϐνια και η διαφορϊ των  πιονιών εύναι -6 για το λευκϐ παύκτη, δηλαδό ο λευκϐσ 

ϋχει 6 λιγϐτερα πιϐνια απϐ το μαϑρο, τϐτε  θα δοθεύ ςτο λευκϐ αμοιβό -0,6  και ςτον 

μαϑρο 0,6 (αυτό την αμοιβό την αντιςτοιχύζουμε  ςτο διϊςτημα απϐ (-100,100)). 

 

Επιλογό των κινόςεων  

 Σο παιχνύδι θα πρϋπει να χρηςιμοποιόςει την αμοιβό (reward) για την εκπαύδευςό του. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα  θα πρϋπει να αξιολογόςει τισ κινόςεισ του βϊςει τησ αμοιβόσ που 

του επϋφεραν και να μϊθει να επιλϋγει  εκεύνεσ τισ κινόςεισ που θα του επιφϋρουν τη 

μεγαλϑτερη αμοιβό.  Ψςτϐςο το ςϑςτημα δε θα πρϋπει να επιλϋγει πϊντα τισ κινόςεισ 

που ϋχουν τη μεγαλϑτερη αμοιβό γιατύ  ϋτςι δεν εξερευνεύ νϋεσ κινόςεισ που πιθανϐν 

να ϋχουν μεγαλϑτερη αμοιβό ςτο μϋλλον, γι’ αυτϐ ςτην περύπτωςη μασ η επιλογό των 

κινόςεων καθορύζεται ωσ εξόσ:  Σο ςϑςτημα επιλϋγει κινόςεισ χρηςιμοποιώντασ μια 

ϊπληςτη ςτρατηγικό (ε- greedy policy) με  ε=0.9. Αυτϐ ςημαύνει πωσ ςτο 90% των 

περιπτώςεων το ςϑςτημα επιλϋγει εκεύνεσ τισ κινόςεισ που ϋχουν  τη μεγαλϑτερη 

αναμενϐμενη αμοιβό, δηλαδό εκμεταλλεϑεται την γνώςη που όδη κατϋχει 

(exploitation) και  ςτο υπϐλοιπο 10% των περιπτώςεων το ςϑςτημα επιλϋγει τυχαύεσ 

κινόςεισ, δηλαδό ριςκϊρει  εξερευνώντασ νϋεσ κινόςεισ (exploration).   

Η παρϊμετροσ του ρυθμού μεύωςησ 

Όςον αφορϊ ςτην παρϊμετρο του ρυθμοϑ μεύωςησ γ (discount rate parameter), η 

οπούα καθορύζει την  αξύα των μελλοντικών αμοιβών, χρηςιμοποιόθηκε η τιμό =0.95 

προκειμϋνου το ςϑςτημα να λαμβϊνει  ςοβαρϊ υπϐψη του τισ μελλοντικϋσ αμοιβϋσ, 

προςδοκώντασ ϋτςι το ςϑςτημα να εύναι πιο δύκαιο και να  υιοθετόςει μια 

μακροπρϐθεςμη ςτρατηγικό. Η τιμό αυτό δικαιολογεύται και απϐ το γεγονϐσ ϐτι το 

παιχνύδι  μασ εύναι πεπεραςμϋνου διακριτοϑ χρϐνου.   

 

O Αλγόριθμοσ TD (λ)  

 Φρηςιμοποιόθηκε ο αλγϐριθμοσ μϊθηςησ χρονικών διαφορών (temporal difference 

learning algorithm)  TD (λ) και πιο ςυγκεκριμϋνα η on-line ϋκδοςη του ϐπου η 

ανανϋωςη λαμβϊνει χώρα ςε κϊθε βόμα. Για τον  παρϊγοντα παρϊληψησ (forgetting 

factor) λ που καθορύζει μϋχρι ποιο ςημεύο ιςχϑει η ανϊθεςη πύςτωςησ  (credit 
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assignment) χρηςιμοποιόθηκε η τιμό λ=0.5, προκειμϋνου το λϊθοσ που μπορεύ να 

ςυμβεύ μια  δεδομϋνη χρονικό να μεταφερθεύ μϐνο ςτισ τελευταύεσ 6-7 κινόςεισ του 

παιχνιδιοϑ.   

 

Ίχνη καταλληλότητασ 

 Φρηςιμοποιόθηκαν τα ύχνη αντικατϊςταςησ (replacing traces) και ϐχι τα ύχνη 

ςυςςώρευςησ (accumulating  traces) καθώσ τα τελευταύα ϋχουν κϊποια γνωςτϊ 

μειονεκτόματα με πιο ςημαντικϐ το πρϐβλημα ϐτι μια  επαναλαμβανϐμενη λϊθοσ 

κύνηςη εμποδύζει τη μϊθηςη (το ύχνοσ τησ κακόσ κύνηςησ αυξϊνεται). Σα ύχνη  

καταλληλϐτητασ ανανεώνονται ςε κϊθε βόμα.   

 

Πολυπλοκότητα παιχνιδιού 

 Η πολυπλοκϐτητα του παιχνιδιοϑ εξαρτϊται απϐ τισ εξόσ βαςικϋσ παραμϋτρουσ: τη 

διϊςταςη τησ ςκακιϋρασ n, τη διϊςταςη τησ  βϊςησ α και το πλόθοσ των πιονιών β. Ϊνα 

ϊνω ϐριο για τισ πιθανϋσ καταςτϊςεισ του παιχνιδιοϑ εύναι:   

 

)1()1()()2( 2

0 0

2 jian ji

i

i j

ji  

 

 
 

  (1) 

 

 

Τπολογιςμόσ βϋλτιςτησ ςτρατηγικόσ   

Για μεγϊλεσ τιμϋσ των παραμϋτρων n,α, β η πολυπλοκϐτητα του παιχνιδιοϑ αυξϊνεται 

δραματικϊ, με  αποτϋλεςμα η χρόςη ενϐσ πύνακα αντιςτούχιςησ να μην εύναι αποδοτικό. 

Αναφϋρθηκε ϐτι οι πύνακεσ χρηςιμοποιοϑνται ςτην περύπτωςη προβλημϊτων με μικρϐ, 

πεπεραςμϋνο ςϑνολο καταςτϊςεων, καθώσ η μνόμη που απαιτεύται για την 

προςϋγγιςη των ςυναρτόςεων αξιολϐγηςησ, των τακτικών και των μοντϋλων του 

περιβϊλλοντοσ εύναι τερϊςτια. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ χρηςιμοποιοϑνται ϊλλοι 

μϋθοδοι μια εκ των οπούων εύναι και τα νευρωνικϊ δύκτυα, που χρηςιμοποιόθηκαν και 

ςτη ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό. 

 

3.3.2 Νευρωνικό  δύκτυο.  

 

Η αρχιτεκτονικό του δικτύου. 

Φρηςιμοποιόθηκαν δϑο νευρωνικϊ δύκτυα, ϋνα για κϊθε παύκτη, εξαιτύασ του ϐτι ο 

χώροσ των καταςτϊςεων  του ενϐσ παύκτη, λειτουργεύ ανεξϊρτητα απϐ το χώρο των 

καταςτϊςεων του ϊλλου παύκτη. Ϊτςι κϊθε  παύκτησ ϋχει να μϊθει ϋνα μοναδικϐ χώρο 

καταςτϊςεων και μια ςυγκεκριμϋνη διαρρϑθμιςη τησ ςκακιϋρασ  για τον ϋνα παύκτη δε 
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θα εμφανιςτεύ ποτϋ ςτον ϊλλο παύκτη. Ο αλγϐριθμοσ που χρηςιμοποιόθηκε για την  

εκπαύδευςη εύναι ο backpropagation.   

Η αρχιτεκτονικό καθενϐσ εκ των δϑο νευρωνικών δικτϑων φαύνεται ςτο ακϐλουθο 

ςχόμα (χόμα 3.13): 

 

χόμα 3.13: Η αρχιτεκτονικό του νευρωνικού δικτύου για κϊθε παύκτη 

Σο κϊθε νευρωνικϐ αποτελεύται απϐ τρύα επύπεδα νευρώνων:   

 το επύπεδο ειςϐδου (input layer) που περιϋχει 2*(n2-2*a2+5) νευρώνεσ   

 το κρυμμϋνο επύπεδο (hidden layer) που περιϋχει n2-2*a2+5 νευρώνεσ   

 το επύπεδο εξϐδου (output layer) που περιϋχει 1 νευρώνα.  ϐπου:  

n: η διϊςταςη τησ ςκακιϋρασ, a: η διϊςταςη τησ βϊςησ.   

 

Η εύςοδοσ του δικτύου. 

Ψσ εύςοδοσ ςτο νευρωνικϐ χρηςιμοποιόθηκε μια αναπαρϊςταςη τησ ςκακιϋρασ μϋςω 

των πιονιών των  δϑο αντιπϊλων. Προκειμϋνου ϐμωσ να μπορϋςει να χρηςιμοποιηθεύ η 

αναπαρϊςταςη αυτό ωσ εύςοδοσ το  νευρωνικϐ ϋπρεπε να μετατραπεύ ςε δυαδικό 

μορφό. Η μετατροπό ϋγινε ωσ εξόσ: Για καθϋνα απϐ τα  DIMBOARD2-2*DIMBASE2 

τετρϊγωνα τησ ςκακιϋρασ υπϊρχουν 2 τιμϋσ, μύα για κϊθε παύκτη, που εύτε εύναι  και οι 

δϑο μηδϋν εύτε κϊποια απϐ τισ δϑο (ανϊλογα με τον παύκτη) εύναι ϋνα – το ϋνα ςημαύνει 

πωσ υπϊρχει  πιϐνι ςτο ςυγκεκριμϋνο τετραγωνϊκι. Μετρόςαμε επύςησ πϐςα πιϐνια 

εύναι ακϐμη μϋςα ςτη βϊςη και  χρηςιμοποιόςαμε 4 νευρώνεσ για κϊθε παύκτη για να 

δηλώςουμε το ποςοςτϐ των πιονιών που εύναι  ακϐμη μϋςα ςτη βϊςη. Τπϊρχουν 2 

ακϐμη νευρώνεσ, ϋνασ για κϊθε παύκτη που γύνονται ϋνα ϐταν αυτϐσ  εύναι ο νικητόσ. 

υνολικϊ δηλαδό χρηςιμοποιόθηκαν 2(DIMBOARD2-2*DIMBASE2+5) νευρώνεσ ειςϐδου,  

(DIMBOARD2-2*DIMBASE2+5) κρυμμϋνοι νευρώνεσ και 1 νευρώνασ εξϐδου.   Όπου 

DIMBOARD εύναι το μϋγεθοσ τησ ςκακιϋρασ, και DIMBASΕ το μϋγεθοσ τησ βϊςησ. 

 

Τπολογιςμόσ τησ αξύασ τησ ειςόδου 
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Δοθεύςασ μύασ αναπαρϊςταςησ των πιονιών το νευρωνικϐ υπολογύζει την αξύα αυτόσ 

τησ ειςϐδου και το αποτϋλεςμα φαύνεται ςτη ϋξοδο. Ο υπολογιςμϐσ τησ αξύασ μύασ 

ειςϐδου πραγματοποιεύται  με τη βοόθεια μιασ ςιγμοειδοϑσ ςυνϊρτηςησ τησ μορφόσ: 







i jijw
e
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1
)(  (2) 

 

που παύρνει τιμϋσ ςτο διϊςτημα [0-1] ςε δϑο βόματα: 

1. Πρώτα υπολογύζεται η αξύα των νευρώνων του κρυμμϋνου επιπϋδου μϋςω τησ 

ςυνϊρτηςησ  
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ϐπου: 

 hiddenNode [j]: η τιμό κϊποιου κρυμμϋνου κόμβου j 

inputNode [i]: η τιμό κϊποιου κόμβου ειςόδου 

ν[i][j]: το βϊροσ τησ ςύνδεςησ μεταξύ του επιπϋδου ειςόδου και του κρυμμϋνου επιπϋδου 

(βϊροσ πρώτου επιπϋδου) 

2. τη ςυνϋχεια υπολογύζεται η αξύα των νευρώνων του επιπϋδου εξϐδου μϋςω 

τησ ςυνϊρτηςησ:  
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ϐπου :  

outputNode[k]: η τιμό κϊποιου κόμβου εξόδου k 

W[j][k]: το βϊροσ τησ ςύνδεςησ μεταξύ του κρυμμϋνου επιπϋδου και του επιπϋδου εξόδου 

( βϊροσ δεύτερου επιπϋδου) 

Σο βόμα 1 και 2εύναι γνωςτϊ ωσ η φϊςη τησ ενεργοπούηςησ τησ ϋμπροςθεν διαςπορϊσ 

(activation forward propagation phase) 

 

Τπολογιςμόσ του λϊθουσ του νευρώνα εξόδου 

τη ςυνϋχεια υπολογύζεται το λϊθοσ ςτουσ νευρώνεσ εξϐδου μϋςω τησ ςυνϊρτηςησ: 

error[k] = reward[k] + γ * οutputNode[k]- oldOutputNode[k] 

Όπου  

error[k]: το λϊθοσ για τον κόμβο k του επιπϋδου εξόδου 

reward[k]: η αμοιβό (reward) που λαμβϊνει agent για την απόφαςη του  

γ: o ρυθμόσ μεύωςησ του λϊθουσ  
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outputNode[k]: η τιμό κϊποιου κόμβου εξόδου k 

oldOutputNode[k]: χρηςιμοποιεύται για την ανανϋωςη των βαρών  

 

Ανανϋωςη των βαρών δικτύου  

Ακολουθεύ η ανανϋωςη των βαρών των ςυνδϋςεων του νευρωτικοϑ. Για τα μεν βϊρη 

του δεϑτερου επιπϋδου η ανανϋωςη πραγματοποιεύται μϋςω τησ ςυνϊρτηςησ:  

w[j][k]=w[j][k]+{β*error[k] *ew[j][k]} 

Όπου:  

β: ο ρυθμόσ μϊθηςησ του δεύτερου επιπϋδου που δύνεται από την ςχϋςη: 

shiddenNode

1
  (5) 

ew[j][k]: το eligibility trace τησ εξόδου  

 

Για τα δε βϊρη του πρώτου επιπϋδου η ανανϋωςη πραγματοποιεύται μϋςω τησ 

ςυνϊρτηςησ: 

V:[j][k]=v[i][j]+{α*error[k]*ev[i][j][k]} 

Όπου: 

α: ο ρυθμϐσ μϊθηςησ του πρώτου επιπϋδου που δύνεται απϐ τη ςχϋςη: 

inputNodes
a

1
  (6) 

ev[i][j][k]: eligibility trace του κρυμμϋνου επύπεδου  

Σο βόμα αυτϐ εύναι γνωςτϐ ωσ η φϊςη τησ προσ τα πύςω διαςπορϊσ του λϊθουσ (error 

backward  propagation phase) 

Διαδικαςύα μϊθηςησ 

Πριν αρχύςει το νευρωνικϐ να μαθαύνει τα βϊρη αρχικοποιοϑνται με τυχαύεσ μικρϋσ 

τιμϋσ. Η μϊθηςη ςυντελεύται ωσ εξόσ: Σο νευρωνικϐ ενεργοποιεύται με κϊποια εύςοδο 

και υπειςϋρχεται ςτη φϊςη τησ ενεργοπούηςησ τησ ϋμπροςθεν διαςπορϊσ (activation 

forward propagation phase): υπολογύζονται οι τιμϋσ των κρυμμϋνων επιπϋδων και των 

επιπϋδων εξϐδου μϋςω μιασ ςιγμοειδοϑσ ςυνϊρτηςησ ενεργοπούηςησ (sigmoid 

activation function).  

Μετϊ τη φϊςη τησ ενεργοπούηςησ τησ ϋμπροςθεν διαςπορϊσ (activation forward 

propagation phase) ακολουθεύ η φϊςη τησ προσ τα πύςω διαςπορϊσ του λϊθουσ (error 

backward propagation phase) ϐπου υπολογύζεται το λϊθοσ για το επύπεδο εξϐδου. τη 

ςυνϋχεια τα βϊρη των ςυνδϋςεων του νευρωνικοϑ (πρώτο και δεϑτερο επύπεδο) 

ανανεώνονται. 

 

Μοντελοπούηςη των παικτών ςτο υπϊρχον παιχνύδι 
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Κϊθε παύκτησ αποτελεύ μοναδικό οντϐτητα για το ςϑςτημα (πιςτοποιεύται μϋςω του 

αναγνωριςτικοϑ του (login)) και ϋχει το δικϐ του μοντϋλο ςτο οπούο αποθηκεϑονται 

πληροφορύεσ ϐπωσ: 

 Σο πλόθοσ των χαμϋνων παιχνιδιών. 

 Σο πλόθοσ των κερδιςμϋνων παιχνιδιών. 

 Σο πλόθοσ των κινόςεων για τα κερδιςμϋνα παιχνύδια 

 Σο πλόθοσ των κινόςεων για τα χαμϋνα παιχνύδια 

 Ο μϋςοσ ϐροσ τησ αξύασ των κινόςεων του παύκτη ανϊ παιχνύδι 

 Η μϋςη τετραγωνικό διαφορϊ απϐ τισ καλϑτερεσ κϊθε φορϊ προτεινϐμενεσ κινόςεισ 

του νευρωνικοϑ. 

 Η μϋςη τετραγωνικό διαφορϊ απϐ τισ χειρϐτερεσ κϊθε φορϊ προτεινϐμενεσ κινόςεισ 

του νευρωνικοϑ. 

Κϊθε παύκτησ κατατϊςςεται ςε ϋνα μοντϋλο ανϊλογα με το πλόθοσ των παιχνιδιών 

που ϋχει παύξει και τα αποτελϋςματα αυτών των παιχνιδιών υποθϋτονται τϋςςερα 

πιθανϊ μοντϋλα, τα ακϐλουθα: 

Άγνωςτοσ (Unknown): ϋνασ παύκτησ θεωρεύται αγνώςτου μοντϋλου αν το πλόθοσ 

των ςυνολικών παιχνιδιών που ϋχει παύξει εύναι μικρϐτερο του 4. 

Αρχϊριοσ (Beginner): ϋνασ παύκτησ θεωρεύται αρχϊριοσ αν το ποςοςτϐ των 

κερδιςμϋνων παιχνιδιών ςτο ςϑνολο των παιχνιδιών που ϋχει παύξει ο παύκτησ εύναι 

μικρϐτερο ό ύςο του 40%. 

Προχωρημϋνοσ (Advanced): ϋνασ παύκτησ θεωρεύται προχωρημϋνοσ αν το ποςοςτϐ 

των κερδιςμϋνων παιχνιδιών ςτο ςϑνολο των παιχνιδιών που ϋχει παύξει ο παύκτησ 

εύναι μεγαλϑτερο του 40% και μικρϐτερο ό ύςο του 80%. 

Ειδικόσ (Expert): ϋνασ παύκτησ θεωρεύται ειδικϐσ αν το ποςοςτϐ των κερδιςμϋνων 

παιχνιδιών ςτο ςϑνολο των παιχνιδιών που ϋχει παύξει ο παύκτησ εύναι μεγαλϑτερο του 

80%. 

Μετϊ απϐ κϊθε παιχνύδι το μοντϋλο ενημερώνεται με τα νϋα δεδομϋνα. 

 

3.3.3 Έλεγχοσ του υπϊρχοντοσ παιχνιδιού –μϋςω πειραμϊτων.  

 

Ο ϋλεγχοσ του παιχνιδιοϑ που ϋγινε [3] με πϊνω απϐ 4.000.000 παιχνύδια, μϋςω 

πειραματικόσ διαδικαςύασ, οδόγηςαν ςτα κϊτωθι τεχνικϊ ςυμπερϊςματα:  

 

1.Νευρωνικό Δύκτυο 

Η απϐδοςη του νευρωτικοϑ δεν εύναι επαρκόσ γεγονϐσ που περιορύζει ςημαντικϊ τισ 

δυνατϐτητεσ του παιχνιδιοϑ. Θα πρϋπει να εξεταςτεύ η δομό και το εύδοσ του 

νευρωνικοϑ δικτϑου. Επύςησ θα μποροϑςε να αλλϊξει το πλόθοσ των νευρώνων του 
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επιπϋδου ειςϐδου ό και του κρυφοϑ επιπϋδου ϐπωσ επύςησ και ο ρυθμϐσ μϊθηςησ του 

νευρωνικοϑ. 

 

2.Εκπαύδευςη  νευρωνικού δικτύου  

Ϊχοντασ ξεπερϊςει κατϊ πολϑ τα 4.000.000 εύμαςτε ςε θϋςη να υποςτηρύζουμε ϐτι η 

απϐδοςη τησ εφαρμογόσ με την ςημερινό τησ μορφό δεν μπορεύ να  οφεύλεται κατϊ 

κϑριο λϐγο ςτο πλόθοσ των πειραμϊτων. το ςημεύο αυτϐ αξύζει να αναφϋρουμε ϐτι ο 

χρηςιμοποιοϑμενοσ αλγϐριθμοσ πύςω-διϊδοςησ του λϊθουσ (back propagation 

algorithm) εύναι ιδιαύτερα αργϐσ. Εμεύσ ϋχουμε διεξϊγει ϋναν ςημαντικϐ αριθμϐ 

παιχνιδιών ϋχοντασ μελετόςει τη δυναμικό του παιχνιδιοϑ για προκαθοριςμϋνο 

μϋγεθοσ ςκακιϋρασ και για διϊφορεσ τιμϋσ των παραμϋτρων μϊθηςησ και των 

παραμϋτρων του νευρωνικοϑ δικτϑου. Ίςωσ ςτο ςημεύο αυτϐ θα ϋπρεπε να ληφθεύ 

υπϐψη μεταβαλλϐμενο μόκοσ ςκακιϋρασ. 

 

3.Γραφικό περιβϊλλον 

Σο υπϊρχον γραφικϐ περιβϊλλον του παιχνιδιοϑ εύναι ιδιαύτερα απλϐ. Επειδό ϐμωσ η 

εμφϊνιςη και η ευχρηςτύα ενϐσ περιβϊλλοντοσ παύζουν ςημαντικϐ ρϐλο ςτην αποδοχό 

του απϐ τουσ τελικοϑσ χρόςτεσ, οι οπούοι επηρεϊζουν ςε μεγϊλο βαθμϐ την επιτυχύα 

του, θα πρϋπει να ςχεδιαςτεύ και να υλοποιηθεύ ϋνα νϋο γραφικϐ περιβϊλλον για το 

χρόςτη. Σο εν λϐγω περιβϊλλον θα πρϋπει να κϊνει πρϊξη τισ αρχϋσ του  -friendly user 

interface-, δηλαδό να εύναι ελκυςτικϐ ϐςον αφορϊ ςτην εμφϊνιςό του, εϑκολο ςτην 

πλοόγηςη και λειτουργικϐ ωσ προσ τη χρόςη του. 

 

4.Μεταφορϊ ςτο διαδύκτυο 

την παροϑςα φϊςη οι πραγματικού παύκτεσ του παιχνιδιοϑ εύναι λύγοι γεγονϐσ που δε 

μασ επιτρϋπει να βγϊλουμε γενικϊ ςυμπερϊςματα. Μια πιθανό μεταφορϊ του 

παιχνιδιοϑ ςτο διαδύκτυο θα μποροϑςε να λϑςει το πρϐβλημα και να μασ προςφϋρει 

επαρκϋσ υλικϐ για παραπϋρα μελϋτη τησ ςυμπεριφορϊσ των παικτών. την παροϑςα 

φϊςη τα ςτοιχεύα των παικτών, τα επιμϋρουσ παιχνύδια και τα ςτατιςτικϊ των 

παιχνιδιών αποθηκεϑονται ςε αρχεύα, γεγονϐσ που θα πρϋπει να αλλϊξει για λϐγουσ 

καλϑτερησ διαχεύριςησ. Μια πιθανό λϑςη εύναι η δημιουργύα μιασ βϊςησ δεδομϋνων. 

 

την εργαςύα αυτό [3] αναφϋρθηκαν ςκϋψεισ για την παραπϋρα εξϋλιξη του παιχνιδιοϑ 

που αφοροϑν: 

 Σον ςχεδιαςμϐ και υλοπούηςη ενϐσ νϋου γραφικοϑ περιβϊλλοντοσ για την 

εφαρμογό με ςκοπϐ την ευχρηςτύα και την φιλικϐτητα προσ τον χρόςτη. 

 Σην πιθανό μεταφορϊ του παιχνιδιοϑ ςτο διαδύκτυο για να λϑςει το πρϐβλημα και 
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να προςφϋρει επαρκϋσ υλικϐ για παραπϋρα μελϋτη τησ ςυμπεριφορϊσ των παικτών. 

 Σην αποθόκευςη των ςτοιχεύων, που κρατοϑνται απϐ το πρϐγραμμα ςε μορφό 

αρχεύων, ςε βϊςη δεδομϋνων. 

 Σην επανεξϋταςη τησ δομόσ και το εύδοσ του νευρωνικοϑ δικτϑου, και προτεύνεται  η 

αλλαγό του πλόθουσ των νευρώνων του επιπϋδου ειςϐδου ό και του κρυφοϑ 

επιπϋδου ϐπωσ επύςησ και ο ρυθμϐσ μϊθηςησ του νευρωνικοϑ. 
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4. Επιλεγμϋνεσ τεχνολογύεσ δικτυακών εφαρμογών. 

 

4.1 Αρχιτεκτονικϋσ δικτυακών εφαρμογών. 

 

O προγραμματιςμϐσ ςτο Internet διαφϋρει μεν ςε πολλϊ ςημεύα απϐ τον 

πατροπαρϊδοτο προγραμματιςμϐ, μοιϊζει ϐμωσ ςε αρκετϊ ϊλλα. Οι διαφορϋσ ξεκινοϑν 

απϐ την ύδια τη φϑςη του Internet και τον τρϐπο επικοινωνύασ με τουσ διακομιςτϋσ. ε 

αντύθεςη με τισ απλϋσ εφαρμογϋσ που εκτελοϑνται αυτϐνομα ςε ϋνα ανεξϊρτητο PC ό 

ςτο τοπικϐ δύκτυο μιασ εταιρεύασ, οι εφαρμογϋσ ςτο Internet ϋχουν μια διαφορετικό 

αρχιτεκτονικό πελϊτη-διακομιςτό (client server). Ωλλωςτε, το ύδιο το Internet ϋχει 

ςτηριχτεύ ςε αυτόν ακριβώσ τη δομό. Κϊθε PC που ςυνδϋεται με το Internet αποτελεύ 

ϋναν κϐμβο ςε αυτϐ το παγκϐςμιο δύκτυο. Η επικοινωνύα γύνεται με ϋνα πρϐγραμμα 

αναζότηςησ (browser), πληκτρολογώντασ τη διεϑθυνςη του διακομιςτό. Αυτό η 

διεϑθυνςη αντιςτοιχεύ ςε ϋνα PC, ςτο ςκληρϐ δύςκο του οπούου βρύςκονται 

αποθηκευμϋνεσ οι πληροφορύεσ και οι ιςτοςελύδεσ. Σο ςυγκεκριμϋνο PC, μϋςα απϐ το 

πρωτϐκολλο HTTP, αναλαμβϊνει να εξυπηρετόςει τισ αιτόςεισ που ϋρχονται απϐ τα 

προγρϊμματα αναζότηςησ των ϊλλων υπολογιςτών που ϋχουν ςυνδεθεύ με αυτϐ μϋςα 

απϐ το Internet. Ο διακομιςτόσ, χρηςιμοποιώντασ πϊντα το πρωτϐκολλο HTTP, 

επιςτρϋφει τα δεδομϋνα ςτον πελϊτη. Αυτό η διαδικαςύα επαναλαμβϊνεται ςυνεχώσ 

ςε ϐλεσ τισ εφαρμογϋσ ςτο Internet.  

Αυτό την αρχιτεκτονικό θα πρϋπει να ακολουθόςουν οι εφαρμογϋσ που 

δημιουργοϑνται για το Internet και αποτελοϑνται απϐ δϑο τμόματα, ϋνα πρϐγραμμα 

αναζότηςησ (πελϊτησ) και ϋνα πρϐγραμμα εξυπηρϋτηςησ ςτο Web. την πιο απλό 

υλοπούηςη η εφαρμογό εύναι ςτατικό. Σο πρϐγραμμα αναζότηςησ (browser) ζητεύ 

ιςτοςελύδεσ και τισ εμφανύζει ςτην οθϐνη. Δεν υπϊρχει καμύα επεξεργαςύα, εκτϐσ απϐ 

τη μεταφορϊ των δεδομϋνων που υλοποιεύται μϋςω του διακομιςτό. Σα πρϊγματα 

γύνονται πιο ενδιαφϋροντα, ϐταν θελόςει κανεύσ να προςθϋςει λογικό ςτην εφαρμογό, 

να αναζητόςει και να αποθηκεϑςει ςτοιχεύα ςε μια βϊςη δεδομϋνων. Με ϊλλα λϐγια, 

μια εφαρμογό για το Internet ϋχει τη δυνατϐτητα να καλϑψει ϐλεσ τισ περιπτώςεισ, 

ϐπωσ ςυμβαύνει με τισ αυτϐνομεσ εφαρμογϋσ που εκτελοϑνται ςτον τοπικϐ δύςκο.  

 

4.1.1 Μοντϋλο Πελϊτη / Εξυπηρετητό  (Client/Server Μοντϋλο)  

Σο Client/Server μοντϋλο εύναι ϋνα απϐ τα πιο ςυχνϊ χρηςιμοποιοϑμενα μοντϋλα ςτο 

Διαδύκτυο. ϑμφωνα με αυτϐ πολλού πελϊτεσ (clients) εξυπηρετοϑνται απϐ ϋναν 

εξυπηρετητό (server). Σο μοντϋλο αυτϐ ταιριϊζει ςτισ online εφαρμογϋσ ϐπου πολλού 

χρόςτεσ με τη βοόθεια του browser ζητϊνε πληροφορύεσ απϐ ϋνα ςυγκεκριμϋνο 

δικτυακϐ τϐπο. 
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Ανϊλογα με την επεξεργαςύα που γύνεται ςτον Client,  ο client ονομϊζεται κατϊ 

περύπτωςη: thin clients ό thick clients. 

 Thin clients (φτωχϐσ πελϊτησ): περιϋχουν μϐνο το τμόμα του GUI. O server εύναι 

υπεϑθυνοσ και για την λογικό τησ εφαρμογόσ και για την διαχεύριςη των 

δεδομϋνων ϐπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα (χόμα 4.1). 

 Thick clients (πλοϑςιοσ πελϊτησ): περιϋχουν το GUI, αλλϊ και τμόμα (ό ολϐκληρη) 

τησ λογικόσ τησ εφαρμογόσ. Ο server εύναι υπεϑθυνοσ για ϐτι απομϋνει ϐπωσ 

φαύνεται ςτο ςχόμα (χόμα 4.2). 

 

χόμα 4.1: Thick Clients 

  

 

χόμα 4.2: Thin clients 
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4.1.1.1 Αρχιτεκτονικό three-tier 

Η αρχιτεκτονικό three-tier ϋρχεται ϋνα βόμα μακρϑτερα απϐ το thin client ϐπωσ 

εμφανύζεται ςτο ςχόμα  (χόμα 4.3).  

 

χόμα 4.3: Three-tier 

την αρχιτεκτονικό αυτό υπϊρχουν ξεχωριςτϊ μηχανόματα για: (presentation tier), 

μεςαύο επύπεδο (middle tier), επύπεδο διαχεύριςησ δεδομϋνων (data 

management tier) (χόμα 4.4) και  με διϊφορεσ τεχνολογύεσ (χόμα 4.5). 

 

χόμα 4.4: Αρχιτεκτονικό για three-tier 

Presentation tier: ςυνόθωσ εύναι κϊποιο web-based GUI, χρηςιμοποιεύται η HTML ςαν 

Database System 

Application Server 

 

Client Program (Web Browser) 
Presentation tier 

(επίπεδο παποςζίαζηρ) 

 

Middle tier 

(μεζαίο επίπεδο) 

 

Data management-tier 

(επίπεδο διασείπιζηρ δεδομένυν) 

Client

Application Logic

Three-tier

Client

...NetworkDBMS Network

Client

Application Logic

Client

...Network

DBMS

Network

Application Logic

Application Logic

DBMS

Middle-tier replication and access to multiple data sources



  

 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ  - Τκήκα Μαζεκαηηθώλ – Γηπισκαηηθή Δξγαζία – Φξήζηνο Π. Καιαληδήο   76 

 

γλώςςα παρουςύαςησ δεδομϋνων και Applet. Εδώ γύνεται η εύςοδοσ δεδομϋνων και τα 

requests χρηςτών προσ το middle tier μϋςω HTML φορμών και Applet, ακϐμα 

παρουςιϊζει απαντόςεισ που καταςκευϊζονται ςτο middle tier.  

Middle tier: εκτελεύ την λογικό τησ εφαρμογόσ, αναπτϑςςεται ςε κϊποια 

προγραμματιςτικό γλώςςα (C++, Java, …), ελϋγχει τα δεδομϋνα ειςϐδου, την ςωςτό 

ροό τησ κϊθε διαδικαςύασ, την πρϐςβαςη ςτην ΒΔ και γεννϊει δυναμικϊ HTML ςελύδεσ 

με βϊςη τα αποτελϋςματα των queries απϐ την ΒΔ. Τλοποιεύ ϐλουσ τουσ ρόλουσ ςε μια 

εφαρμογό: πχ. πελϊτησ, πωλητόσ, administrator, guest.  

Data management tier: τυπικϊ κϊποιο DBMS 

 

χόμα 4.5: Σεχνολογύεσ ανα tier 

4.1.1.2 Πλεονεκτόματα three-tier. 

Σα πλεονεκτόματα τησ αρχιτεκτονικόσ three-tier εύναι: 

 Ετερογενό ςυςτόματα: χρόςη των καλϑτερων πλατφϐρμων και εργαλεύων για 

κϊθε ξεχωριςτϐ tier. 

 Ευκολότερη ςυντόρηςη: αλλαγϋσ ςε ϋνα tier δεν επηρεϊζουν αναγκαςτικϊ και τα 

ϊλλα. 

 Thin clients: φθηνού, μϐνο για παρουςύαςη πληροφορύασ. 

 Πρόςβαςη ςτα δεδομϋνα: για εφαρμογϋσ που χρειϊζονται πρϐςβαςη ςε πολλϋσ 

πηγϋσ, το middle tier διαχειρύζεται κεντρικϊ ϐλα τα connections ςτισ διϊφορεσ ΒΔ. 

 Κλιμϊκωςη ςε πολλούσ clients: ο κώδικασ του middle tier μπορεύ να τρϋχει ςε 

πολλϊ μηχανόματα ταυτϐχρονα. 

 Ομοιοτυπύα (replication) και ςτο επύπεδο του data management tier αν εύναι 
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απαραύτητο. 

 Ευκολότερη ανϊπτυξη λογιςμικού: εϑκολη η αλλαγό/ςυντόρηςη τησ λογικόσ τησ 

εφαρμογόσ. 

4.1.1.3 Οι ρόλοι του Client και Server. 

Οι ρϐλοι του client και του server εύναι αςϑμμετροι.  

Ο server ξεκινϊει πρώτοσ και ςυνόθωσ κϊνει τα εξόσ βόματα: 

 Ανούγει ϋνα κανϊλι επικοινωνύασ και πληροφορεύ τον τοπικϐ host για την 

δυνατϐτητα του να δεχτεύ αιτόςεισ client ςε μύα γνωςτό διεϑθυνςη. 

 Περιμϋνει να ϋρθει μύα client αύτηςη ςτην γνωςτό διεϑθυνςη. 

 την περύπτωςη του iterative server, εξυπηρετεύ την αύτηςη και ςτϋλνει την 

απϊντηςη. 

την περύπτωςη του concurrent server, μύα νϋα διεργαςύα γεννιϋται για να 

διαχειριςτεύ την αύτηςη του client (fork, exec system calls).  

 Πηγαύνει πύςω ςτο δεϑτερο βόμα και περιμϋνει (sleep) να ϋρθει μύα νϋα αύτηςη 

client για εξυπηρϋτηςη. 

τα παραπϊνω βόματα υπονοεύται ϐτι: 

1. Σο ςϑςτημα διατηρεύ ςε ουρϊ τισ αιτόςεισ των client που φθϊνουν ενώ ο server 

εξυπηρετεύ μύα  προηγοϑμενη αύτηςη 

2. Η κϑρια διεργαςύα του server υπϊρχει, ενϐςω το host μηχϊνημα "τρϋχει". 

Ο client κϊνει ςυνόθωσ τα εξόσ βόματα: 

 Ανούγει ϋνα κανϊλι επικοινωνύασ και ςυνδϋεται ςε μύα ςυγκεκριμϋνη γνωςτό 

διεϑθυνςη ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο host (δηλ. ςτον server). 

 τϋλνει μηνϑματα αύτηςησ εξυπηρϋτηςησ ςτον server και λαμβϊνει τισ απαντόςεισ. 

υνεχύζει να ςτϋλνει ϐςο αυτϐ εύναι απαραύτητο. 

 Κλεύνει το κανϊλι επικοινωνύασ και ολοκληρώνει την εκτϋλεςη του (terminate) 

Μποροϑμε επύςησ να διαιρϋςουμε τισ διεργαςύεσ του server ςε δϑο τϑπουσ: 

1. Όταν η αύτηςη του client μπορεύ να εξυπηρετηθεύ απϐ τον server ςε ϋνα γνωςτϐ, 

μικρϐ χρονικϐ διϊςτημα τϐτε ο server την εξυπηρετεύ ο ύδιοσ (iterative, 

επαναληπτικϐσ). 

Όταν ο server ανούγει ϋνα κανϊλι επικοινωνύασ και περιμϋνει μύα αύτηςη client, το 

ονομϊζουμε passive ϊνοιγμα. Αντύθετα ο client εκτελεύ active ϊνοιγμα καθώσ 

αναμϋνει ϐτι ο server τον περιμϋνει.  

2. Όταν το χρονικϐ διϊςτημα για την εξυπηρϋτηςη τησ αύτηςησ εξαρτϊται απϐ την ύδια 

την αύτηςη, ο server την εξυπηρετεύ με concurrent (παρϊλληλο) τρϐπο (concurrent 

server). Ϊνασ concurrent server καλεύ μύα ϊλλη διεργαςύα να εξυπηρετόςει καθεμύα 

αύτηςη client, ϋτςι ώςτε ο κϑριοσ server  να εύναι ϋτοιμοσ να εξυπηρετόςει την 
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επϐμενη αύτηςη client.  

4.2 Σεχνολογικϋσ Πλατφϐρμεσ και Προγραμματιςτικϊ Εργαλεύα.  

 

4.2.1 JAVA  

Η Java εύναι μύα γλώςςα προγραμματιςμοϑ υψηλοϑ επιπϋδου. Αναπτϑχθηκε απϐ την 

εταιρεύα Sun microsystems και γρόγορα ϋλαβε μεγϊλη δημοςιϐτητα λϐγω τησ μεγϊλησ 

χρηςιμϐτητϊσ τησ ςτην ανϊπτυξη (κυρύωσ Web) εφαρμογών.   

Φαρακτηρύζεται απϐ τα εξόσ :  

 Η Java εύναι αντικειμενοςτραφόσ. Σο γεγονϐσ αυτϐ διευκολϑνει την ανϊπτυξη 

επαναχρηςιμοποιόςιμου κώδικα. Η ύδια η Java παρϋχει ϋνα ςημαντικϐ αριθμϐ 

κλϊςεων που επιταχϑνουν την ανϊπτυξη κώδικα.  

 Παρϊγει κώδικα μεταφϋρςιμο ςε οποιαδόποτε αρχιτεκτονικό. Ο μεταγλωττιςτόσ 

τησ Java δεν παρϊγει κώδικα για την αρχιτεκτονικό ενϐσ ςυγκεκριμϋνου 

ςυςτόματοσ, αλλϊ για την εικονικό μηχανό τησ Java (Java Virtual Machine). Μια 

εφαρμογό λοιπϐν αυτόσ τησ γλώςςασ μπορεύ να τρϋξει ςε οποιαδόποτε πλατφϐρμα, 

χωρύσ καμιϊ μετατροπό. Επομϋνωσ, ο κώδικασ δημιουργεύται αλλϊ και 

μεταγλωττύζεται μονϊχα μια φορϊ.  

 Παρϊγει ςταθερϐ αλλϊ και αξιϐπιςτο κώδικα. Η Java περιορύζει τα 

προγραμματιςτικϊ λϊθη που μπορεύ να οδηγόςουν ςε εφαρμογϋσ αςταθεύσ και 

αναξιϐπιςτεσ. Παρϋχει μηχανιςμοϑσ ελϋγχου λαθών και παραβϊςεων μνόμησ κατϊ 

την εκτϋλεςη (run-time errors), που θα μποροϑςαν να οδηγόςουν ςε αςτϊθεια το 

ςϑςτημα, φροντύζει για την αποδϋςμευςη τησ μνόμησ (ϑπαρξη garbage collector), 

αφαιρώντασ απϐ τον προγραμματιςτό αυτό την ευθϑνη, ενώ τϋλοσ ο χειριςμϐσ των 

εξαιρϋςεων απλοποιεύ τη διαχεύριςη λαθών και την ανϊνηψη απϐ αυτϊ. Η ϋλλειψη 

δεικτών, χωρύσ να μειώνει τη δϑναμό τησ, απλοποιεύ την ανϊπτυξη του κώδικα και 

απαλλϊςςει τισ εφαρμογϋσ απϐ τισ απρϐβλεπτεσ καταςτϊςεισ που εμφανύζεται ςε 

προγρϊμματα C και C++.  

 Εύναι δυναμικό και κατανεμημϋνη. Φαρακτηρύζοντασ την Java δυναμικό, 

αναφερϐμαςτε ςτη δυνατϐτητα δυναμικόσ φϐρτωςησ μιασ κλϊςησ ςτον Java 

μεταφραςτό οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό κατϊ την εκτϋλεςη. Επύςησ, μασ δύνει τη 

δυνατϐτητα να αποκτόςουμε δυναμικϊ πληροφορύεσ για μια κλϊςη ςτο χρϐνο 

εκτϋλεςησ. Η Java χαρακτηρύζεται, επύςησ, κατανεμημϋνη, χϊρη ςτην υποςτόριξη 

που παρϋχει ςε επύπεδο δικτϑου. Εδώ πρϋπει να αναφερθοϑμε ςτο Remote Method 

Invocation (RMI) Application Interface (API), το οπούο επιτρϋπει ςε ϋνα Java 

πρϐγραμμα να καλϋςει μεθϐδουσ απομακρυςμϋνων αντικειμϋνων ςαν να όταν 

τοπικϊ.  
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 Επιπλϋον η Java περιϋχει τα λεγϐμενα Java APIs (Application Programming 

Interfaces). Ϊνα Java API εύναι μύα ςυλλογό απϐ ϋτοιμα προγρϊμματα. Σο κϊθε API 

παρϋχει μύα ολϐκληρη βιβλιοθόκη με κλϊςεισ που καλϑπτουν τισ 

προγραμματιςτικϋσ ανϊγκεσ για ϋνα ςυγκεκριμϋνο πεδύο εφαρμογών. Για 

παρϊδειγμα υπϊρχουν τα παρακϊτω APIs : AWT API (Abstract Window Toolkit, για 

graphical User Interfaces), JDBC API (Java DataBase Connectivity) για ςϑνδεςη με 

βϊςεισ δεδομϋνων), Commerce API, Security API, Management API, RMI ΑPI 

(Remote Method Invocation), JavaBeans API, Servlet API (για καταςκευό 

εφαρμογών που τρϋχουν αντύ ςτον browser ,ϐπωσ κϊνουν τα applets, ςτον Web 

Server) και πολλϊ ϊλλα. Σο γεγονϐσ αυτϐ αφενϐσ διευκολϑνει τον προγραμματιςτό, 

αφοϑ του παρϋχει ϋνα βαςικϐ υπϐβαθρο, πϊνω ςτο οπούο θα δημιουργόςει τισ δικϋσ 

του εφαρμογϋσ, αφετϋρου ελαχιςτοποιεύ τισ πιθανϐτητεσ κακόσ επικοινωνύασ 

μεταξϑ των τμημϊτων του κώδικα. Σαυτϐχρονα, οδηγεύ ςε ευανϊγνωςτο κώδικα 

και ςύγουρα ςτην καλϑτερη και βαθϑτερη εκμϊθηςη του προγραμματιςτικοϑ 

περιβϊλλοντοσ.  

 υνοδεϑεται απϐ πλόρη και κατατοπιςτικό τεκμηρύωςη (documentation), η οπούα 

παρϋχεται δωρεϊν μϋςω του World Wide Web.  

Με την Java γρϊφονται δϑο ειδών προγρϊμματα :  

 Ανεξϊρτητεσ εφαρμογϋσ (applications) που τρϋχουν ςε οποιαδόποτε πλατφϐρμα 

που περιϋχει την JVM.  

 Εφαρμογϋσ που τρϋχουν ςτουσ Web browsers και ονομϊζονται applets. Καθώσ ϋνασ 

browser μεταφρϊζει μύα HTML ςελύδα, μϐλισ ςυναντόςει το tag τησ HTML <applet> 

ανακτϊ απϐ τον server ϋνα πρϐγραμμα Java (όδη μεταφραςμϋνο) και μϋςω του 

interpreter του browser το μετατρϋπει ςε bytecodes και κατϐπιν το εκτελεύ. Ϊτςι οι 

HTML ςελύδεσ παϑουν να εύναι πλϋον ςτατικϋσ και αποκτοϑν δυναμικϐτητα ςτον 

υπολογιςτό του browser, εκτελώντασ ς’ αυτϐν πλόθοσ χρόςιμων λειτουργιών που 

θα όταν αδϑνατο να επιτευχθοϑν διαφορετικϊ.  

Mε τον compiler τησ Java το πρϐγραμμα μετατρϋπεται ςε μια ενδιϊμεςη μορφό κώδικα 

που ονομϊζεται Java bytecode. Ϊπειτα με τον interpreter τησ Java κϊθε εντολό του 

προγρϊμματοσ ςε Java bytecode μεταφρϊζεται ςε γλώςςα μηχανόσ και κατϐπιν τρϋχει 

ςε υπολογιςτό οποιαςδόποτε πλατφϐρμασ. Ο interpreter αυτϐσ τησ Java ονομϊζεται 

Java Virtual Machine (JVM).  

H JVM επιτρϋπει ςτα προγρϊμματα Java το πολϑτιμο χαρακτηριςτικϐ “write once, run 

anywhere”. Αυτϐ εύναι κι ϋνα απϐ τα ςημαντικϐτερα πλεονεκτόματα τησ Java ϋναντι 

των ϊλλων γλωςςών προγραμματιςμοϑ. Ο προγραμματιςτόσ γρϊφει το πρϐγραμμα 

και το μεταφρϊζει (compile) ςε Java bytecodes ςε οποιονδόποτε υπολογιςτό που 

περιϋχει Java compiler. Ϊπειτα οι Java bytecodes εκτελοϑνται ςε οποιονδόποτε 
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υπολογιςτό που περιϋχει την JVM (Java interpreter) ϐπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα (χόμα 

4.6) 

 

χόμα 4.6: Εκτϋλεςη προγρϊμματοσ Java. 

 

4.2.2 JDBC API  

Ο προγραμματιςμϐσ εφαρμογών για πρϐςβαςη ςε βϊςεισ δεδομϋνων πϊντα 

αποτελοϑςε για τον developer μύα δϑςκολη υπϐθεςη. Τπϊρχουν εκατοντϊδεσ προώϐντα 

(programming interfaces) που επιτρϋπουν την πρϐςβαςη των εφαρμογών ςτισ βϊςεισ 

δεδομϋνων. Σο μειονϋκτημϊ τουσ ϐμωσ εύναι ϐτι το καθϋνα απ’ αυτϊ μιλϊει ςτην 

εφαρμογό του προγραμματιςτό τη δικό του γλώςςα. Επομϋνωσ κϊθε φορϊ που ο 

προγραμματιςτόσ επιχειροϑςε τη ςϑνδεςη τησ εφαρμογόσ του με μια βϊςη 

διαφορετικοϑ τϑπου (π.χ. SQL Server, Oracle) όταν αναγκαςμϋνοσ να γρϊψει απϐ την 

αρχό την εφαρμογό του ϋτςι ώςτε αυτό να «μιλϊει» το καινοϑριο interface προσ την 

βϊςη. Κϊτι τϋτοιο ϐμωσ όταν αρκετϊ κοπιαςτικϐ και αποςπϊ τον developer απϐ το 

κυρύωσ ϋργο του. Σην απϊντηςη ς’ αυτϐ το πρϐβλημα ϋρχεται να δώςει η Java και 

μϊλιςτα με τρϐπο επαναςτατικϐ. Πρϐκειται για το JDBC ΑPI που η Javasoft (τησ Sun 

Microsystems) περιϋλαβε ςτα APIs τησ πλατφϐρμασ προγραμματιςμοϑ Java. Σο JDBC 

API επαληθεϑει τον ιςχυριςμϐ τησ Java : “write once, compile once, run everywhere”.  

Σο JDBC ΑPI (Java DataBase Connectivity) εύναι ϋνα απϐ τα ιςχυρϐτερα και πιο 

ολοκληρωμϋνα APIs τησ Java. Παρϋχει ςτον προγραμματιςτό τη δυνατϐτητα να 

ςυνδϋςει την εφαρμογό του με βϊςεισ δεδομϋνων διαφϐρων τϑπων χωρύσ να χρειαςτεύ 

να τροποποιόςει το πρϐγραμμϊ του κϊθε φορϊ που ςυνδϋει την εφαρμογό του ςε μια 

διαφορετικό βϊςη. Παρεμβϊλλει και ενεργεύ ωσ middleware ανϊμεςα ςτισ Java 
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εφαρμογϋσ και τισ ςχεςιακϋσ (relational) βϊςεισ. Σο JDBC εύναι ϋνα interface για 

πρϐςβαςη ςε βϊςεισ δεδομϋνων (database access interface) που χρηςιμοποιεύ standard 

SQL ερωτόςεισ. Προςφϋρει ςτον προγραμματιςτό την ϊνεςη να γρϊφει ϋνα πρϐγραμμα 

που να ςτϋλνει μια SQL ερώτηςη ςε μια ςχεςιακό βϊςη δεδομϋνων, να πϊρει 

μεταπληροφορύα απϐ την βϊςη δεδομϋνων, να τα τροποποιόςει και να τα 

μορφοποιόςει ϐπωσ αυτϐσ θϋλει,  εύτε πρϐκειται για SQL Server εύτε για Oracle εύτε για 

Access εύτε για οποιαδόποτε ϊλλη πλατφϐρμα. Η μϐνη φροντύδα του προγραμματιςτό 

εύναι να επιλϋγει κϊθε φορϊ που ςυνδϋεται ςε μια βϊςη τον κατϊλληλο driver για να 

καταλαβαύνει το JDBC τι εύδουσ βϊςη πρϐκειται να προςπελϊςει ώςτε να φορτώνει τισ 

απαραύτητεσ ρουτύνεσ.  

Η μεγϊλη επιτυχύα και λειτουργικϐτητα του JDBC οδηγεύ καθημερινϊ ϋνα μεγϊλο 

αριθμϐ καταςκευαςτριών εταιριών ςυςτημϊτων client-server, database και 

middleware να υιοθετόςουν και να ενςωματώςουν την τεχνολογύα JDBC ςτα προώϐντα 

τουσ.  

To JDBC υποςτηρύζει τϋςςερισ κατηγορύεσ προγραμμϊτων οδόγηςησ:  

Τπϊρχουν διϊφοροι τϑποι JDBC Drivers (1, 2, 3 ό 4).  

1. Ο τύποσ 1: εύναι μύα γϋφυρα (bridge) για την επικοινωνύα του JDBC με το ODBC. Για 

παρϊδειγμα το λεγϐμενο JDBC-ODBC bridge, εύναι ϋνασ Driver που παρϋχεται με την 

Java και παρϋχει την δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςε πηγϋσ δεδομϋνων ODBC (ϐπωσ π.χ. 

η Access τησ Microsoft).  

2. Ο τύποσ 2 εύναι ϋνασ driver γραμμϋνοσ ςε μύα ϊλλη γλώςςα προγραμματιςμοϑ 

(native code) ςυγκεκριμϋνη για κϊθε ΔΒΔ που παρϋχει ϋνα εξωτερικϐ ςτρώμα Java 

για τον προγραμματιςμϐ εφαρμογών Java. Μπορεύ να ϋχει καλϑτερη απϐδοςη απϐ 

ϋνα driver γραμμϋνο ςε Java λϐγω τησ χρόςησ κώδικα μεταφραςμϋνου για ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο λειτουργικϐ ςϑςτημα, ϋχει ϐμωσ το μειονϋκτημα ϐτι κϊποιο λϊθοσ 

ςτον κώδικα αυτϐ θα μποροϑςε να κρεμϊςει ολϐκληρο το ΔΒΔ και ϐχι μϐνο την 

δικό μασ εφαρμογό.  

3. Ο τύποσ 3: εύναι ϋνασ driver γραμμϋνοσ ςε Java που επικοινωνεύ χρηςιμοποιώντασ 

ϋνα γενικϐ πρωτϐκολλο δικτϑου, με ϋνα ενδιϊμεςο ςυςτατικϐ (middleware 

component) το οπούο επικοινωνεύ με το ΔΒΔ. Σο ενδιϊμεςο αυτϐ ςυςτατικϐ μπορεύ 

να χρηςιμοποιόςει οποιοδόποτε τϑπο Driver για να επικοινωνόςει με το ΔΒΔ.  

4. Ο τύποσ 4: εύναι ϋνασ driver γραμμϋνοσ εξ ολοκλόρου ςε Java που χρηςιμοποιεύ 

απευθεύασ το πρωτϐκολλο επικοινωνύασ ενϐσ ςυγκεκριμϋνου ΔΒΔ και ϋτςι 

επικοινωνεύ απευθεύασ με το ΔΒΔ.  

 

4.2.3 MySQL  

Η MySQL εύναι ϋνα αρκετϊ διαδεδομϋνο, ύςωσ το πιο διαδεδομϋνο ϑςτημα Διαχεύριςησ 
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Βϊςεων Δεδομϋνων (ΔΒΔ), που εύναι ελεϑθερο για χρόςη. Η MySQL εύναι ϋνα αρκετϊ 

καλϐ ΔΒΔ που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την αποθόκευςη μεγϊλου ϐγκου 

ςτοιχεύων και εύναι κατϊλληλη για χρόςη ακϐμα και απϐ επιχειρόςεισ και οργανιςμοϑσ. 

Απϐ την ϊποψη του χρόςτη η MySQL ϋχει δϑο ςημαντικϊ μειονεκτόματα ςε ςχϋςη με 

ϊλλα εμπορικϊ ΔΒΔ:  

• Δεν υποςτηρύζει εμφωλευμϋνεσ εντολϋσ SELECT (sub-selects)  

• Δεν υποςτηρύζει χαρακτόρεσ Unicode. Παρϐλα αυτϊ εύναι δυνατϐν να γρϊψουμε 

Ελληνικϊ, λϋγοντασ ςτον JDBC Driver να μετατρϋψει τουσ Unicode χαρακτόρεσ τησ Java 

ςτην επιθυμητό κωδικοπούηςη (π.χ. ISO-8859-7) ϐταν επικοινωνεύ με το ΔΒΔ.  

 

4.2.4 Servlet engine  

Ϊνασ Web Server εύναι ϋνα πρϐγραμμα που δϋχεται HTTP requests και επιςτρϋφει ωσ 

απϊντηςη HTML αρχεύα. Οι δημοφιλϋςτεροι εύναι ο Apache Web Server (τησ Apache 

Foundation) και ο IIS (τησ Microsoft). Ειδικϐτερα για τα servlets, υπϊρχει μύα 

προκαθοριςμϋνη αρχιτεκτονικό ποϑ αποκαλεύται servlet container. Αυτό ςυνυπϊρχει 

μϋςα ςτην γενικό αρχιτεκτονικό του εκϊςτοτε server και εδώ θα περιγρϊψομε την 

περύπτωςη του Tomcat. 

4.2.4.1 Apache Tomcat 

Ο Tomcat εύναι η μηχανό JSP/Servlet που απαιτεύται για κϊθε εύδουσ διαδικτυακϋσ 

εφαρμογϋσ. Ο Tomcat ϋρχεται με ϊδεια ανοιχτοϑ λογιςμικοϑ απϐ την Apache Software. 

Ο Tomcat εύναι, μεταξϑ των ϊλλων, ϋνασ servlet container, δηλαδό ϋνα περιβϊλλον 

μϋςα απϐ το οπούο εκτύθενται ςτο διαδύκτυο ϐςα εκτελοϑν τα διϊφορα απϐ αυτϐν 

φιλοξενοϑμενα servlets. Ο Tomcat τρϋχει ςε ϋνα περιβϊλλον ενϐσ κοινοϑ web ό HTTP 

server, ςτην ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη του Apache. Αυτϐσ εύναι ενςωματωμϋνοσ ςτον 

Tomcat και αςχολεύται ςτο να δϋχεται και αποςτϋλλει HTTP μηνϑματα. O Tomcat (και 

μϋςα ςε αυτϐν ο Apache) ξεκινϊ / ςταματϊ με το batch file startup / shutdown μϋςα 

ςτο C:\jakarta-tomcat-3.3.2\bin. Σα πλεονεκτόματα του Tomcat εύναι: 

 Ο Tomcat εύναι ϋνασ servlet container – υπερςϑνολο ενϐσ web server  

 Εύναι ϋνασ εξυπηρετητόσ που «ακοϑει» εξ’οριςμοϑ ςτην πϐρτα 8080 

 Ο Tomcat υποςτηρύζει Servlets και JSPs 

 Μπορεύ να διαχειρύζεται και ςτατικϋσ ςελύδεσ (απλϋσ HTML) 

τον πυρόνα του προγρϊμματοσ εύναι η μηχανό servlet (που ονομϊζεται CATALINA), η 

οπούα δρα ςαν το κορυφαύο πϊνω επύπεδο container ϐλων των ςτιγμιϐτυπων 

(instances) του Tomcat. το ςχόμα που ακολουθεύ φαύνεται η αρχιτεκτονικό του ςε 

μορφό XML. 
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Εικόνα 4.1:  Αρχιτεκτονικό του Tomcat 

4.2.5 Servlets - JSPs 

H τεχνολογύα JSPs-Servlets επιτρϋπει την ανϊπτυξη και εϑκολη ςυντόρηςη, δυναμικών 

web ςελύδων, οι οπούεσ εύναι ανεξϊρτητεσ πλατφϐρμασ υλοπούηςησ.  

Προκϊτοχϐσ τουσ θεωρεύται το Common Gateway Interface (CGI), το οπούο 

χρηςιμοποιεύται ακϐμα και ςόμερα για την δυναμικό παραγωγό ςελύδων. Η κϑρια 

διαφορϊ τουσ εύναι ϐτι τα CGI  πρϋπει να επανεκκινοϑνται για κϊθε κλόςη request ενώ 

τα servlets επαναχρηςιμοποιοϑνται ςυνεχώσ για να εξυπηρετόςουν πολλϋσ κλόςεισ 

ενώ κϊθε request διαχειρύζεται απϐ ϋνα νϋο thread, με αποτϋλεςμα τα servlets να 

ξεπερνϊνε τα προβλόματα scalability που αντιμετωπύζουν τα CGI-based ςυςτόματα. 

Με τα Servlets μποροϑμε να αναπτϑξουμε πολϑ ιςχυρϋσ Web εφαρμογϋσ που ϋχουν τα 

εξόσ πλεονεκτόματα: 

 Βαςύζονται και αναπτϑςςονται ςτην Java και ϐχι ςε μύα script γλώςςα. Ϊτςι οι 

προγραμματιςτϋσ των Servlets ϋχουν πρϐςβαςη ςτο Java API και τισ μεγϊλεσ 

δυνατϐτητεσ που δύνει.  

 Εύναι πολϑ εϑκολο να προςθϋςουμε state ςε εφαρμογϋσ διαδικτϑου. Σο HTTP εύναι 

ϋνα stateless πρωτϐκολλο. Αυτϐ ςημαύνει πωσ ςε κϊθε get που κϊνει ο χρόςτησ ενϐσ 

browser για μύα ιςτοςελύδα, για τον web server εύναι ςαν να ξεκινϊ απϐ την αρχό. 

Με τα Servlets υπϊρχει η ϋννοια τησ ςυνεδρύασ (session) με την οπούα μποροϑμε να 

κρατόςουμε πληροφορύεσ που ςχετύζονται με την ςυνεδρύα του χρόςτη με το 

ςϑςτημα που μποροϑν να διατηροϑνται ανϊμεςα απϐ διαδοχικϊ get.  

 Μποροϑμε να ϋχουμε πρϐςβαςη ςε βϊςεισ δεδομϋνων μϋςω του JDBC API τησ Java, 

πρϊγμα που εύναι απαραύτητο για ϐλεσ ςχεδϐν τισ διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ των 

επιχειρόςεων. 

 Ϊχουμε ανεξαρτηςύα απϐ Λειτουργικϐ ϑςτημα, μια και τα Servlets εκτελοϑνται 
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απϐ την Java Virtual Machine. 

 Ϊχουμε καλϑτερη επύδοςη (performance) απϐ ϊλλεσ τεχνολογύεσ, ϐπωσ για 

παρϊδειγμα το CGI (Common Gateway Interface), διϐτι το μοντϋλο διεργαςιών που 

χρηςιμοποιεύται για τα Servlets εύναι αιςθητϊ καλϑτερο ϋναντι αυτών των 

τεχνολογιών.  

Σα Servlets εύναι πιο κατϊλληλα για εκεύνα τα ςυςτατικϊ μιασ WEB εφαρμογόσ που 

ϋχουν αρκετό προγραμματιςτικό λογικό (π.χ. δημιουργοϑν αντικεύμενα, προςπελϊζουν 

βϊςεισ δεδομϋνων κλπ.) και ελϊχιςτα ό καθϐλου ςτοιχεύα απϐκριςησ προσ τον χρόςτη. 

Επιπλϋον τυπικϊ ςε μύα WEB εφαρμογό ϋχουμε και Servlets και JSPs. Σα Servlets 

υποδϋχονται τισ αιτόςεισ του χρόςτη, και τισ επεξεργϊζονται, ενώ για την εμφϊνιςη 

τησ απϐκριςησ χρηςιμοποιοϑνται οι JSP. Ϊτςι διαχωρύζεται εντελώσ το επύπεδο 

παρουςύαςησ (presentation layer) ςτο οπούο χρηςιμοποιοϑνται HTML και JSPs ςελύδεσ, 

με αυτϐ τησ επιχειρηματικόσ λογικόσ (business logic) ςτο οπούο χρηςιμοποιοϑνται 

Servlets, Java Beans κλπ.  

τα  JSPs παρϋχεται η δυνατϐτητα ανϊμιξησ ςτατικοϑ με δυναμικϐ περιεχϐμενο ςτισ 

web ςελύδεσ, δηλαδό ουςιαςτικϊ τα JSPs μποροϑν να θεωρηθοϑν ωσ προγρϊμματα Java 

ενςωματωμϋνα ςε html κώδικα. Σο JSP μοντϋλο προγραμματιςμοϑ επιτρϋπει την 

εκτϋλεςη, μϋςω Java scriptlets, δηλώςεων και εκφρϊςεων, οι οπούεσ βρύςκονται 

αναμεμιγμϋνεσ με τον ςτατικϐ html κώδικα ςτην ύδια ςελύδα. Σαυτϐχρονα ϋνα JSP 

μπορεύ να εκτελεύ applets.   

 

4.2.6 HTML. 

H HTML (Hypertext Markup Language), εύναι μύα γλώςςα η οπούα «λϋει» ςτον 

υπολογιςτό πωσ θα πρϋπει να εμφανύςει μύα ιςτοςελύδα, χρηςιμοποιεύται για την 

δημιουργύα ςτατικών ςελύδων και εκτϋλεςη applet. Σα αρχεύα ςτα οπούα γρϊφεται 

αυτό η γλώςςα εύναι απλϊ αρχεύα κειμϋνου (ASCII), τα οπούα μποροϑν να 

δημιουργηθοϑν ακϐμη και με το Notepad (ημειωματϊριο), των Windows ϋχοντασ 

απλώσ την κατϊληξη .htm ό .html . Περιλαμβϊνουν μϋςα τα λεγϐμενα tags, τα οπούα 

χρηςιμοποιοϑνται ςε κϊποιο πρϐγραμμα εμφϊνιςησ ιςτοςελύδων (π.χ.Internet 

Explorer), για να δημιουργηθοϑν και να εμφανιςτοϑν οι ιςτοςελύδεσ.  

 

4.2.7 Applet. 

Σα applets εύναι προγρϊμματα γραμμϋνα ςε Java και μποροϑν να εκτελεςτοϑν μϋςα 

απϐ τον Web Browser. Για την εκτϋλεςό τουσ εύναι απαραύτητη η ϑπαρξη του JRE (Java 

Runtime Environment). 
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4.3 Θϋματα αςφαλεύασ ςτην Java. 

 

Για λϐγουσ αςφαλεύασ οι εφαρμογϋσ Web Start εκτελοϑνται εξ’ οριςμοϑ μϋςα ςτο 

αςφαλϋσ περιβϊλλον τησ Java γνωςτϐ ωσ Secure Java Sandbox. Όλα τα μη 

υπογεγραμμϋνα αρχεύα jar εκτελοϑνται ςτο περιοριςμϋνο περιβϊλλον του sandbox, το 

οπούο ςημαύνει ϐτι δεν ϋχουν πρϐςβαςη ςε τοπικϊ ό δικτυακϊ αρχεύα. Ποιο 

ςυγκεκριμϋνα οι περιοριςμού μιασ τϋτοιασ εφαρμογόσ εύναι: 

 Η εφαρμογό δεν ϋχει πρϐςβαςη ςτον τοπικϐ ςκληρϐ δύςκο. 

 Όλα τα jar αρχεύα που αποτελοϑν την εφαρμογό θα πρϋπει να φορτωθοϑν απϐ τον 

ύδιο server.  

 Η εφαρμογό  μπορεύ να κϊνει δικτυακό ςϑνδεςη μϐνο με τον server απ’ ϐπου 

φορτώθηκε. 

 Η εφαρμογό ϋχει περιοριςμϋνη πρϐςβαςη ςε παραμϋτρουσ του ςυςτόματοσ (ϐπωσ 

ϋνα applet). 

Η γρόγορη ανϊπτυξη ϐμωσ τησ Java οφεύλεται ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτα applet. Η 

αςφϊλεια των applet εξελύχθηκε με την ανϊπτυξη τησ Java και ςόμερα εύναι πηγό 

ςυχνόσ ςϑγχυςησ εξαιτύασ των πολλών εκδϐςεων τησ Java, των εμπορικϊ διαθϋςιμων 

browsers και των plug-ins. Ϊνα απϐ τα μεγαλϑτερα προβλόματα για αυτοϑσ που 

αςχολοϑνται με την Java εύναι οι περιοριςμού αςφαλεύασ των applet. Οι ςυγγραφεύσ 

applet θϋλουν να ϋχουν τη δυνατϐτητα να ςυνδεθοϑν με ϊλλουσ υπολογιςτϋσ του 

δικτϑου ό να ϋχουν πρϐςβαςη ςε αρχεύα ςτον ςκληρϐ δύςκο. Θα όταν καλϐ αν η Java 

όταν ςε θϋςη να καθιερώςει κϊποιο επύπεδο εμπιςτοςϑνησ για κϊθε applet που 

φορτώνει. Αυτϐ γύνεται με τισ ψηφιακϋσ υπογραφϋσ  

Η διαδικαςύα υπογραφόσ ενϐσ applet  εύναι βαςιςμϋνη ςτο ςϑςτημα κρυπτογρϊφηςησ 

δημϐςιου κλειδιοϑ, το οπούο εύναι βαςιςμϋνο ςε τϋςςερισ θεμελιώδεισ ϋννοιεσ. Αυτού οι 

τϋςςερισ ςτυλοβϊτεσ τησ κρυπτογρϊφηςησ δημϐςιου κλειδιοϑ εύναι:  

 δημϐςια και ιδιωτικϊ ζευγϊρια κλειδιών, ϐπου παρϋχουν ϋνα μϋςο για ανταλλαγό 

μηνυμϊτων 

 ψηφιακϊ πιςτοποιητικϊ, ϐπου εξαςφαλύζουν την αυθεντικϐτητα και του αποςτολϋα 

και του δϋκτη 

  αρχϋσ πιςτοποιητικών, όπου εξαςφαλύζει την ιςχϑ των ψηφιακών πιςτοποιητικών 

 αλγόριθμοι κρυπτογρϊφηςησ, ϐπου «ανακατώνουν» το μόνυμα. 

Ϊνα ψηφιακϐ πιςτοποιητικϐ εύναι ϋνα ςημεύο λογιςμικοϑ που χρηςιμεϑει ωσ μια 

μορφό προςδιοριςμοϑ, παρϐμοια με τον τρϐπο με τον οπούο η ϊδεια οδόγηςησ 

χρηςιμοποιεύται για να επικυρώςει την ταυτϐτητα του οδηγοϑ. υχνϊ αναγνωριςμϋνο 

ωσ μορφό ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, το ψηφιακϐ πιςτοποιητικϐ χρηςιμοποιεύται για 

να επικυρώςει την ταυτϐτητα ενϐσ ατϐμου ό μιασ εταιρύασ. Εύναι ευθϑνη του δϋκτη 
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πιςτοποιητικών να ελϋγξει ϐτι ο αποςτολϋασ εύναι νϐμιμοσ πριν να δεχτεύ οποιαδόποτε 

επικύνδυνα αιτόματα.  

Η υπογραφό του κώδικα τησ Java ςημαύνει την ψηφιακό υπογραφό ςε ολϐκληρο το 

applet, ςτα αρχεύα εικϐνασ, τα αρχεύα δεδομϋνων, τα class files, κ.λπ., που 

αποθηκεϑονται υπϐ μορφό αρχεύου jar. Αυτϐσ ο μηχανιςμϐσ εξαςφαλύζει ϐτι η 

προϋλευςη του applet μπορεύ να ελεγχθεύ και ϐτι δεν ϋχει τροποποιηθεύ, δεδομϋνου ϐτι 

υπογρϊφηκε. Ακϐμα κι αν τροποποιόθηκε αφ' ϐτου εςτϊλη  θα αποτϑχει ςτη 

διαδικαςύα επαλόθευςησ τησ ψηφιακόσ υπογραφόσ. 

Η υπογραφό ενϐσ applet εύναι ςημαντικό επειδό ο τελικϐσ χρόςτησ βεβαιώνεται ϐτι ο 

κώδικασ που εκτελεύ εύναι απϐ τον υπογρϊφοντα, και ϐχι κϊποια ϊλλη οντϐτητα με την 

κακϐβουλη πρϐθεςη. Επιπλϋον, ϋχουμε πρϐςβαςη ςε επιπλϋον πϐρουσ ϋξω απϐ το 

«sandbox» τησ Java. υγκεκριμϋνα, μϐλισ υπογραφεύ, το applet μπορεύ να αποκτόςει 

πρϐςβαςη ςτισ ακϐλουθεσ λειτουργύεσ: 

 Εκτϋλεςη ενϐσ client-side προγρϊμματοσ   

 Ανϊγνωςη απϐ και γρϊψιμο ςτα αρχεύα που αποθηκεϑονται ςτον client   

 Αποςτολό μιασ εκτϑπωςησ ςε ϋναν τοπικϐ εκτυπωτό   

 Πρϐςβαςη του ςυςτόματοσ   Clipboard  

 Ανϊγνωςη των ιδιοτότων ςυςτημϊτων του client (π.χ.ϐνομα χρηςτών)   

 Καθοριςμϐσ τησ δομόσ ενϐσ αντικειμϋνου (τομεύσ, μϋθοδοι, τιμϋσ, κ.λπ....)  με τη  

 χρηςιμοπούηςη του API   

 και ϊλλα... 

Μια ϊλλη τεχνικό που θα μποροϑςε να ϊρει κϊποιουσ περιοριςμοϑσ για τα «μη-

ϋμπιςτα» applets που τρϋχουν ςε ϋνα web browser, εύναι η ςυνδεςό τουσ με τον host 

απϐ τον οπούο «κατεβϊςτηκαν» μϋςω των εντολών δικτϑωςησ τησ Java.  
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5. Μεταφορϊ τησ εφαρμογόσ ςε δικτυακό περιβϊλλον. 

 

το κεφϊλαιο αυτϐ θα αναλυθοϑν οι απαιτόςεισ τησ νϋασ εφαρμογόσ, θα 

τεκμηριωθοϑν οι επιλογϋσ που ϋγιναν κατϊ το ςχεδιαςμϐ και υλοπούηςη τησ 

εφαρμογόσ και θα αναφερθοϑν ςτοιχεύα απϐ την υλοπούηςη. 

 

5.1 Ανϊλυςη των απαιτόςεων τησ νϋασ εφαρμογόσ. 

 

5.1.1 Στοιχεύα τησ παλιϊσ υλοπούηςησ. 

Η Τπϊρχουςα Εφαρμογό (παιχνύδι) λειτουργοϑςε ςε τοπικϐ επύπεδο (stand-alone) και 

κρατοϑςε ςτον τοπικϐ δύςκο (ςυγκεκριμϋνα ςτο φϊκελο εκτϋλεςησ του 

προγρϊμματοσ) κϊποια αρχεύα. Ωλλα αρχεύα όταν απαραύτητα για την εκτϋλεςη του 

προγρϊμματοσ  και ϊλλα απαραύτητα για  μετϋπειτα  χρόςη (ϐπωσ μελϋτη του προφύλ 

των παιχτών, το αποτϋλεςμα κϊθε παρτύδασ κλπ). 

Σα αρχεύα αυτϊ όταν: 

 την πρώτη εκτϋλεςη  δημιουργοϑςε  4  αρχεύα με τα βϊρη του νευρωνικού,  2 

αρχεύα  (για κϊθε παύκτη Human / Computer) με ονϐματα αντύςτοιχα:   

 whWWeights, whVWeights για τον Ωνθρωπο (White παύκτη)   

 και blWWeights, blVWeights για τον Τπολογιςτό (black παύκτη).  

ε κϊθε παιχνύδι τα αρχεύα ενημερώνονταν κατϊλληλα.  

 Model.txt: με πληροφορύεσ για κϊθε παύχτη (κερδιςμϋνα παιχνύδια, χαμϋνα, 

κινόςεισ για τα κερδιςμϋνα, κινόςεισ για τα χαμϋνα, κινόςεισ για ϐλα, μϋςοσ ϐροσ 

των κινόςεων του παύχτη για κϊθε παιχνύδι, πϐςεσ κινόςεισ ϋχει κϊνει ςε κϊθε 

παιχνύδι, αν ϋχει κερδύςει ό ϐχι ςε κϊθε παιχνύδι, την απϐκλιςη απϐ τισ χειρϐτερεσ 

κινόςεισ που του πρϐτεινε το νευρωνικϐ, την απϐκλιςη απϐ τισ καλϑτερεσ κινόςεισ 

που του πρϐτεινε το νευρωνικϐ). 

 Weka.txt: κρατοϑςε για τον νικητό (τα  ςτοιχεύα 8,2,10 - ϐπου 8 εύναι το μϋγεθοσ 

τησ ςκακιϋρασ, 2 το μϋγεθοσ τησ βϊςησ και 10 ο αριθμϐσ των πιονιών - και μετϊ τον 

αριθμϐ των κινόςεων ανϊ παιχνύδι, την μϋςη αξύα των κινόςεων, την απϐκλιςη απϐ 

την απϐκλιςη απϐ τισ χειρϐτερεσ κινόςεισ που του πρϐτεινε το νευρωνικϐ, την 

απϐκλιςη απϐ τισ καλϑτερεσ κινόςεισ που του πρϐτεινε το νευρωνικϐ, το ϐνομα του 

παύκτη). 

Για κϊθε παιχνύδι δημιουργοϑςε ακϐμα τα εξόσ αρχεύα: 

 ώρα_loginπαύχτη8210_game.txt: περιεύχε ϐλεσ τισ κινόςεισ των παιχτών (ϐπου 

loginπαύχτη εύναι ο κωδικϐσ του παύχτη και 8210 εύναι αντύςτοιχα 8 το μϋγεθοσ τησ 

ςκακιϋρασ, 2 το μϋγεθοσ τησ βϊςησ και 10 ο αριθμϐσ των πιονιών). 
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 ωραstats.txt: ϐπου αποθηκευϐταν το πλόθοσ των κινόςεων κϊθε παιχνιδιοϑ και ο 

νικητόσ. 

5.1.2 Απαιτόςεισ από τη νϋα υλοπούηςη. 

Οι απαιτόςεισ απϐ τη νϋα υλοπούηςη τησ εφαρμογόσ εύναι: 

 Να μεταφερθεύ η εφαρμογό ςτο διαδύκτυο.  

 Να κρατόςουμε ϐλα τα ςτοιχεύα που δημιουργοϑςε  η παλιϊ εφαρμογό. 

 Σαυτϐχρονα θα πρϋπει να ςχεδιαςτεύ και να υλοποιηθεύ ϋνα νϋο γραφικϐ 

περιβϊλλον για την εφαρμογό με ςκοπϐ την ευχρηςτύα και την φιλικϐτητα προσ τον 

χρόςτη. 

 Ακϐμα χρειαζϐμαςτε να ϋχει τη δυνατϐτητα οποιοςδόποτε παύχτησ (ό επιςκϋπτησ) 

τησ ςελύδασ να μπορεύ να παύρνει πληροφορύεσ για τουσ παύχτεσ, (π.χ αριθμϐ 

κερδιςμϋνων παιχνιδιών κλπ) και για τα παιχνύδια (πϐτε ξεκύνηςε και τελεύωςε ϋνα 

παιχνύδι, ποιοσ νύκηςε κλπ).  

 Πολϑτιμο θα όταν ακϐμα να δημιουργηθεύ ϋνα GuestBook ϐπου θα μποροϑςαν οι 

επιςκϋπτεσ – παύχτεσ να ανταλλϊξουν απϐψεισ και να καταγρϊψουν παρατηρόςεισ 

για το παιχνύδι. 

 

5.2 χεδύαςη του νϋου ςυςτόματοσ. 

 

5.2.1 Αρχικϋσ Αποφϊςεισ  

ϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ,  που αναφϋρθηκαν, θα  ϋπρεπε να παρθοϑν κϊποιεσ 

αρχικϋσ αποφϊςεισ.  

 Ο πρώτοσ προβληματιςμϐσ αφοροϑςε την αρχιτεκτονικό client-server που θα 

χρηςιμοποιεύτο.  Επιλϋχτηκε η αρχιτεκτονικό three-tier, ϐπου  υπϊρχουν thin clients 

ϐπου θα ςυνδϋονται ςτον Server και θα εκτελοϑν την εφαρμογό. Σα προγρϊμματα 

και το data (αρχεύα)  θα εύναι εγκατεςτημϋνα ςτον Server.  

 Αποφαςύςτηκε ακϐμα να κρατηθοϑν ϐλα τα ςτοιχεύα – αρχεύα  που δημιουργοϑςε η 

αρχικό εφαρμογό – με την παλιϊ τουσ μορφό ςε κατϊλληλουσ φακϋλουσ ςτον δύςκο 

του Server. 

 Η δομό του Νευρωνικοϑ (πλόθοσ νευρώνων του επιπϋδου ειςϐδου ό του κρυφοϑ 

ϐπωσ και ο ρυθμϐσ μϊθηςησ) και η μοντελοπούηςη των παικτών αποφαςύςτηκε να 

κρατηθοϑν ύδια με ςκοπϐ την επανεξϋταςη μετϊ απϐ ςχετικό μελϋτη.  

 Σαυτϐχρονα επειδό τα ςτοιχεύα παιχτών και παιχνιδιών θα βρύςκονταν ςε 

φακϋλουσ, με τη μορφό αρχεύων,  θα όταν δϑςκολη και αργό η διαδικαςύα ςυλλογόσ 

πληροφοριών για αυτοϑσ. Αποφαςύςτηκε λοιπϐν κϊποια ςτοιχεύα, ςϑμφωνα με τισ 

ανϊγκεσ, να κρατηθοϑν ςε κατϊλληλουσ πύνακεσ μιασ βϊςησ δεδομϋνων για να 

υπϊρχει γρόγορη και εϑκολη πρϐςβαςη ςε αυτϊ. 
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 Αποφαςύςτηκε ακϐμα η ανϊγκη ςυλλογόσ ςχολύων – παρατηρόςεων απϐ τουσ 

χρόςτεσ για να μποροϑν να ςυλλεχθοϑν πολϑτιμεσ πληροφορύεσ για την 

λειτουργικϐτητα τησ εφαρμογόσ αλλϊ και για να γύνει ποιο φιλικό ςτο χρόςτη. Και 

αυτϊ τα ςτοιχεύα αποφαςύςτηκε να ςυλλεχθοϑν ςε ϋνα πύνακα μιασ βϊςησ 

δεδομϋνων. 

 

5.2.2 Πλατφόρμεσ και προγραμματιςτικϊ εργαλεύα που χρηςιμοποιόθηκαν. 

5.2.2.1 Επιλογό γλώςςασ προγραμματιςμού.  

Η υλοπούηςη του ςυςτόματοσ ϋγινε αποκλειςτικϊ ςε JAVA 2. υγκεκριμϋνα, 

χρηςιμοποιόθηκε το Java 2 SDK Standard Edition v1.4.1. Η επιλογό τησ ςυγκεκριμϋνησ 

γλώςςασ ςτηρύχθηκε ςτα πλεονεκτόματα που αναφϋρθηκαν αλλϊ και ακϐμα ςτο ϐτι:  

 Η αρχικό εφαρμογό ϋχει αναπτυχθεύ ςε γλώςςα προγραμματιςμοϑ Java. 

 Περιλαμβϊνει ό υποςτηρύζει ϐλα τα απαραύτητα APIs για την πραγματοπούηςη των 

λειτουργιών που χρειϊςτηκαν (JDBC, Swing, Servlets). 

5.2.2.2 Επιλογό λειτουργικού ςυςτόματοσ  

Ϊχοντασ να δουλϋψουμε με τη γλώςςα Java εύχαμε την επιλογό να αναπτϑξουμε τον 

κώδικϊ μασ ςε οποιοδόποτε περιβϊλλον και λειτουργικϐ ςϑςτημα θϋλαμε. 

Επιλϋχθηκαν τα Windows XP τησ εταιρύασ Microsoft. Ο παραγϐμενοσ κώδικασ βϋβαια 

εύναι πολϑ εϑκολο να χρηςιμοποιηθεύ και ςε ϊλλα λειτουργικϊ ςυςτόματα, αρκεύ 

βϋβαια να εύναι εγκατεςτημϋνο το Java Runtime Environment 1.4.1.  

5.2.2.3 Επιλογό Συςτόματοσ Διαχεύριςησ Βϊςεων Δεδομϋνων.  

Επειδό η πλατφϐρμα ανϊπτυξησ του προγρϊμματοσ όταν τα Windows επιλϋξαμε να 

χρηςιμοποιόςουμε ωσ ΔΒΔ την Mysql 5.0. 

Σο ςϑςτημϊ μασ βεβαύωσ, λϐγω τησ ανϊπτυξησ με τη Java και το JDBC μπορεύ να ϋχει 

πρϐςβαςη ςε μεγϊλο πλόθοσ απϐ διαφορετικϋσ Β.Δ. με τη βοόθεια των κατϊλληλων 

drivers.  

5.2.2.4 Επιλογό τρόπου επικοινωνύασ με τη Βϊςη Δεδομϋνων.  

Για την επικοινωνύα με το ϑςτημα Διαχεύριςησ Βϊςεων Δεδομϋνων χρηςιμοποιόθηκε 

το πρωτϐκολλο JDBC (Java DataBase Connectivity). Σο JDBC εύναι ιδιαύτερα απλϐ, 

ευϋλικτο και αποτελεύται απϐ κλϊςεισ και διαπροςωπύεσ (interfaces) που επιτρϋπουν 

την επεξεργαςύα των δεδομϋνων μιασ οποιαςδόποτε Βϊςησ Δεδομϋνων με τη χρόςη 

ενςωματωμϋνησ SQL, καθώσ επύςησ και ςτην επιςκϐπηςη των μετα-δεδομϋνων τησ. 

Για να μπορϋςει μια ςυγκεκριμϋνη Βϊςη Δεδομϋνων να επικοινωνόςει μϋςω JDBC θα 

πρϋπει να εγκαταςταθοϑν οι κατϊλληλοι οδηγού (drivers), κλϊςεισ δηλαδό, που 
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υλοποιοϑν τα interfaces και τισ αφηρημϋνεσ κλϊςεισ που δηλώνονται απϐ το JDBC API. 

την παροϑςα διπλωματικό επιλϋχθηκαν οδηγού τϑπου 4. Ϊνασ οδηγϐσ τϑπου 4 

χαρακτηρύζεται απϐ το γεγονϐσ ϐτι μετατρϋπει τισ καλοϑμενεσ μεθϐδουσ ςτο 

πρωτϐκολλο δικτϑου (network protocol) το οπούο χρηςιμοποιεύται ϊμεςα απϐ το 

εκϊςτοτε ΔΒΔ. Αυτϐ επιτρϋπει την πραγματοπούηςη μιασ ϊμεςησ κλόςησ απϐ το 

μηχϊνημα-πελϊτη (client machine) ςτον εξυπηρετητό του ΔΒΔ και εύναι μια πρακτικό 

λϑςη για πρϐςβαςη μϋςω κϊποιου δικτϑου ό ακϐμα και μϋςω του Internet, κϊτι που 

ςυμβαύνει ςτην πλειοψηφύα των περιπτώςεων χρηςιμοπούηςησ του ςυςτόματοσ. 

Καθώσ πολλϊ απϐ αυτϊ τα πρωτϐκολλα εύναι εξειδικευμϋνα ανϊ ςϑςτημα, η 

πρωταρχικό πηγό για αυτοϑσ τουσ οδηγοϑσ όταν ο καταςκευαςτόσ του ςυγκεκριμϋνου 

ΔΒΔ, δηλαδό η Microsoft.  

5.2.2.5 Επιλογό εργαλεύου ανϊπτυξησ κώδικα.  

Για την ανϊπτυξη του κώδικα χρηςιμοποιόθηκε το JCreator ϋνα shareware πρϐγραμμα 

για ανϊπτυξη Java προγραμμϊτων που δουλεϑει πϊνω ςτο JDK και προςφϋρει ϋνα 

γραφικϐ παραθυρικϐ περιβϊλλον αρκετϊ εϑχρηςτο και βοηθητικϐ. Προτιμόθηκε απϐ 

ϊλλα προγρϊμματα που καταςκευϊζουν κώδικα, για να υπϊρχει ϊμεςη επαφό του 

καταςκευαςτό με τον κώδικα.  

5.2.2.6 Επιλογό Web Server.  

Ψσ Web Server χρηςιμοποιόθηκε ο Tomcat 4.0.1 (The Jakarta Project). Σα 

πλεονεκτόματϊ του ςε ςχϋςη με ϊλλουσ Web Server που κυκλοφοροϑν ςτην αγορϊ 

λογιςμικοϑ εύναι τα ακϐλουθα:  

 Παρϋχει υποςτόριξη για εφαρμογϋσ που κϊνουν χρόςη τησ τεχνολογύασ των Java 

Server Pages (JSP) και Servlet.  

 Αποτελεύ ϋναν αρκετϊ ςταθερϐ Web Server.  

 Εύναι ϋνασ απϐ τουσ πιο διαδεδομϋνουσ Web Servers που κυκλοφοροϑν ςτην αγορϊ 

λογιςμικοϑ.  

 υνοδεϑεται απϐ πλόρη και κατατοπιςτικό τεκμηρύωςη (documentation), η οπούα 

παρϋχεται δωρεϊν μϋςω του World Wide Web.  

 Διανϋμεται δωρεϊν μϋςω του World Wide Web.  

Ο παραγϐμενοσ κώδικασ βϋβαια εύναι πολϑ εϑκολο να χρηςιμοποιηθεύ και ςε ϊλλουσ 

Web Servers, αρκεύ βϋβαια υποςτηρύζουν την τεχνολογύα των Java Server Pages.  

 

5.3 Τλοπούηςη νϋου ςυςτόματοσ. 

 

Ουςιαςτικϊ ϋχουμε να κϊνουμε κυρύωσ με τουσ δϑο επικρατόςαντεσ browsers 
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(Internet Explorer  και Mozilla), οι οπούοι μϊλιςτα ϋχουν και ςχεδϐν τα ύδια 

χαρακτηριςτικϊ. Σο πρωτϐκολλο HTTP, ο  browser και οι mark up γλώςςεσ  HTML, 

XML αποτελοϑν τελικϊ την παγκοςμύωσ αποδεκτό βϊςη του δικτυακοϑ 

προγραμματιςμοϑ. Με το HTTP μεταφϋρουμε την πληροφορύα και μϊλιςτα υπϐ την 

μορφό ςελύδων αποτελουμϋνων απϐ χαρακτόρεσ (ASCII). Μϋςα ςε αυτϋσ περικλεύονται 

τα πϊντα (χαρακτόρεσ, κεύμενα πολυμϋςων, κώδικασ προσ εκτϋλεςη). Ο τελικϐσ και 

μϐνοσ αποδϋκτησ εύναι ο browser ωσ παγκϐςμια μηχανό παρουςύαςησ ςτον χρόςτη 

καθώσ και  ςυλλογόσ των αντιδρϊςεών του. Για ϐλα αυτϊ διατύθενται διϊφορεσ 

τεχνικϋσ λϑςεισ ςτην πλευρϊ του server (ςτατικϋσ ςελύδεσ .html, servlets, δυναμικϋσ 

ςελύδεσ JSP, ASP, κλπ), αλλϊ η ςυγκεκριμϋνη ςυνειςφορϊ τησ Java εύναι και για τον 

client (τα applets) και για τον server (τα servlets). Σο applet εύναι κώδικασ που 

καταλόγει ενςωματωμϋνοσ ςε HTML ςελύδα για εκτϋλεςη ςτον client. Σο servlet 

προςφϋρει την δυνατϐτητα αλληλεπύδραςησ των λειτουργιών ςτον server ςϑμφωνα 

με ϐςα ανταλλϊςςονται με τον browser. 

 

5.3.1 Τεχνικό υλοπούηςησ 

Ο Tomcat εύναι, ϋνασ servlet container, δηλαδό ϋνα περιβϊλλον μϋςα απϐ το οπούο 

εκτύθενται ςτο διαδύκτυο ϐςα εκτελοϑν τα διϊφορα απϐ αυτϐν φιλοξενοϑμενα servlets. 

τον Tomcat, μύα εφαρμογό web πϋραν του κώδικα (class file) του servlet, 

περιλαμβϊνει ςυνόθωσ και ϊλλα ςυμπληρωματικϊ αρχεύα. Όλα αυτϊ αποτελοϑν ϋναν 

κατϊλογο (dir) με προκαθοριςμϋνη δομό, τον οπούο ςτην περύπτωςό μασ ονομϊζουμε  

webprog. Ϊχει την παρακϊτω δομό (εικϐνα 5.1) και τοποθετεύται πϊντα (ϐπωσ και 

κϊθε ϊλλη παρϊλληλα εκτεθειμϋνη εφαρμογό) κϊτω απϐ το webapps  του Tomcat. 

Κατ’ αρχόν φορτώνουμε οποιοδόποτε ςτατικϐ αρχεύο ςτην περύπτωςη μασ το 

index.html κϊτω απϐ το folder webprog, δηλ. C:\jakarta-tomcat-

5.5\webapps\webprog\index.html και το βλϋπουμε απϐ τον browser με  

http://localhost:8080/webprog/index.html. Ειδικϊ το  index.html εμφανύζεται αν 

προςδιορύςομε  μϐνο http://localhost:8080/webprog (η default ςελύδα τησ εφαρμογόσ 

μασ). 

http://localhost:8080/webprog
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Εικόνα 5.1: Υϊκελοσ Εφαρμογόσ 

Φρειϊζεται ϐμωσ και ϋνασ λεγϐμενοσ Deployment Descriptor (DD), ο οπούοσ καλεύται 

πϊντα web.xml, πϊντα κϊτω απϐ το folder WEB-INF. Εύναι ςε μορφό .xml και δύνει ϐλεσ 

τισ απαιτοϑμενεσ αντιςτοιχόςεισ μεταξϑ του ονϐματοσ τησ ‘εφαρμογόσ’, του ονϐματοσ 

ποϑ η εφαρμογό αυτό εύναι γνωςτό και προςβϊςιμη απϐ τουσ browsers και του 

ονϐματοσ του αρχεύου (εδώ java class), το οπούο την εκτελεύ. 

Η ενδιαφϋρουςα πληροφορύα εύναι αυτό των ςτοιχεύων servlet-name, servlet-class και 

url-pattern, το οπούα και καθορύζουν τισ παραπϊνω αντιςτοιχόςεισ. Μϋςα ςτο αρχεύο 

web.xml ο ςυνδετικϐσ κρύκοσ εύναι το ςτοιχεύο servlet-name. Αυτϐ μϋςα ςτο ςτοιχεύο 

servlet ςυνδϋεται με τον κώδικα (το servlet-class), ενώ το ύδιο, χϊριν του εξωτερικοϑ 

κϐςμου, ςυνδϋεται μϋςα ςτο servlet-mapping με το url-pattern.  Με την πληροφορύα 

αυτό μπορεύ να  εκτεθεύ  (deployed) η εφαρμογό ποϑ εκτελεύ το servlet. ηκώνουμε τον 

Tomcat, εκτελοϑμε απϐ τον browser τον localhost, θϑρα 8080, το γενικϐ αρχεύο το 

οπούο περικλεύει ϐλη την εφαρμογό μασ (webprog), την ονομαςύα τησ εφαρμογόσ μασ 

ςτο διαδύκτυο (index.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<servlet> 

      <servlet-name>GamesServlet</servlet-name> 

       <servlet-class>GamesServlet</servlet-class> 

    </servlet> 

   <!-- Servlet mappings --> 

     <servlet-mapping> 

      <servlet-name>GamesServlet</servlet-name> 

      <url-pattern>/GamesServlet</url-pattern> 

    </servlet-mapping> 
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Εικόνα 5.2: Σμόμα του αρχεύου web.xml 

Η γενικό ιδϋα εύναι ϐτι το folder webapps με το περιεχϐμενϐ του εύναι προςβϊςιμο απϐ 

το διαδύκτυο και περιϋχει ϊλλουσ καταλϐγουσ (folders) με εφαρμογϋσ web. Μϋςα ςε 

καθεμύα απϐ αυτϋσ ϋχομε ςτατικϋσ ςελύδεσ, το WEB-INF  που περιϋχει το αρχεύο 

web.xml, και επύςησ τουσ υποκαταλϐγουσ lib και other_directories ςε πιο εξελιγμϋνεσ 

περιπτώςεισ (π.χ τον φϊκελο classes με τα αρχεύα τησ εφαρμογόσ. Κϊθε φϊκελοσ του 

webapps εύναι λοιπϐν αυτϐνομο και η κανονικό διαδικαςύα επιτρϋπει την ειςαγωγό 

του ςαν αρχεύο .war (Web Application Archive – WAR που εύναι κϊτι ανϊλογο με τα .jar 

τησ Java, δηλ. ϐλη η δομό του παραπϊνω ςχόματοσ 5.1 ςυμπιεςμϋνη ςε ϋνα μοναδικϐ 

αρχεύο. Εμεύσ ϋχουμε χρηςιμοποιόςει 2 αρχεύα .jar ϐπου καταςκευϊςτηκαν με την 

εντολό  

jar –cvf  games_servlet.jar *.* (περιϋχει αποθηκευμϋνα ϐλα τα Servlet)  

jar –cvf  games_client.jar *.* (περιϋχει την εφαρμογό του παιχνιδιοϑ και τα applet) 

τον φϊκελο lib αποθηκεϑεται ο driver mysql-connector-java-3.0.14-production-

bin.jar και τα αρχεύα  .jar. 

Σο αρχεύο index.html, με το οπούο ξεκινϊει η εφαρμογό, εκτελεύ ϋνα Applet που 

υλοποιεύ και διαχειρύζεται την εφαρμογό. Γνωρύζουμε ϐμωσ ϐτι τα applets τρϋχουν 

κϊτω απϐ τον ϋλεγχο ενϐσ security manage- γι’ αυτϐ τα «μη-ϋμπιςτα» applets που 

τρϋχουν ςε ϋνα web browser-μποροϑν μϐνο να ςυνδεθοϑν με τον host απϐ τον οπούο 

«κατεβϊςτηκαν». Αυτϐσ ο host μπορεύ να προςδιοριςτεύ απϐ το URL, το οπούο 

επιςτρϋφεται απϐ την getCodeBase() μϋθοδο τησ Applet κλϊςησ. Προςπϊθειεσ για 

ςϑνδεςη ςε ϊλλα hosts κϊνουν throw secutiry exceptions. Μποροϑμε να 

δημιουργόςουμε URLs που «δεύχνουν» ςε ϊλλα hosts, αλλϊ δεν μποροϑμε να 

κατεβϊςουμε δεδομϋνα απϐ αυτϊ χρηςιμοποιώντασ την openStream() ό οποιαδόποτε 

ϊλλη μϋθοδο. Αυτϐσ ο περιοριςμϐσ αςφαλεύασ για τα applets εφαρμϐζεται ςε κϊθε 

δικτυακό ςϑνδεςη. Γι αυτϐ το δικϐ μασ Applet ςυνδϋεται με το host και μϋςω ενϐσ 

servlet επικοινωνεύ με τη βϊςη δεδομϋνων για ειςαγωγό – εμφϊνιςη και τροποπούηςη 

ςτοιχεύων. 

Σα servlets φιλοξενοϑνται και εκτύθενται κατϊ ςτην αρχιτεκτονικό του servlet 

container (εδώ Tomcat) μϋςα ςε ϋναν  server (εδώ κρυμμϋνοσ Apache). Ο container, 

ϐπωσ εύδαμε,  εύναι ϋνασ τρϐποσ φορμαλιςμοϑ τησ ςχϋςησ του ανεξαρτότου κώδικα 

ποϑ αντιμετωπύζει τησ αιτόςεισ του client μϋςα ςτο περιβϊλλον του γενικϐτερου web 

server. Σα servlets ςτην ουςύα δεν εύναι παρϊ classes τησ Java. Ϊχουν το προτϋρημα να 

εύναι ςε ετοιμϐτητα ςτην μνόμη, ενϐςω ‘τρϋχει’ ο Tomcat. Δεν φορτώνονται δηλαδό 

την ςτιγμό ποϑ καταφθϊνει ϋνα μόνυμα απϐ τον client. Αυτϐ δύνει καλό χρονικό 

απϐκριςη. Επειδό μϋνουν ςυνεχώσ ενεργϊ μποροϑν να κρατηθεύ μϋςα τουσ την 

πληροφορύα ποϑ δημιουργόθηκε κατϊ την απϐκριςη προσ ϋνα μόνυμα και μετϊ την 
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ςυμπλόρωςη του κϑκλου request (με GET ό POST) – response. Αυτϐσ εύναι ϋνασ τρϐποσ 

να αποκτόςουμε state (δηλ. δυνατϐτητα ‘μνόμησ’) πϊνω απϐ το stateless HTTP. Σο 

βαςικϐ μειονϋκτημα των servlets εύναι εϑκολο να το δοϑμε ακϐμη και ςτο πιο απλοώκϐ 

παρϊδειγμϊ μασ. Αν μασ ζητηθεύ να αλλϊξουμε το ελϊχιςτο μϋςα ςτην ιςτοςελύδα που 

παρϊγει και αποςτϋλλει χρειϊζεται ξανϊ μεταγλώττιςη το αρχεύο του servlet, 

επαναδημιουργύα του αρχεύου .jar (το οπούο δυνατϐν να περιλαμβϊνει και πϊμπολλα 

ϊλλεσ classes), επανατοποθϋτηςό του ςτον server. Αυτϐ και ϊλλα ςχετικϊ κϊνουν 

δϑςκολη την ανϊπτυξη και ϋλεγχο πολϑπλοκων εφαρμογών. Ο κϑριοσ λϐγοσ εύναι ϐτι 

ϐλη η λογικό τησ εφαρμογόσ και οι δομϋσ των δεδομϋνων εύναι περιπλεγμϋνα με ϐλεσ 

τισ λεπτομϋρειεσ τησ παρουςύαςησ ςτον ύδιο κώδικα.  

Σϋλοσ πολλϊ servlets, μϋςα ςτον κοινϐ servlet container και το καθϋνα εξειδικευμϋνο 

για να απαντϊ τισ διαφορετικϋσ δυνατϋσ αιτόςεισ, αποτελοϑν μύα εφαρμογό web (web 

application). 

Όταν ο χρόςτησ επιλϋξει να παύξει το παιχνύδι φορτώνεται η εφαρμογό (η οπούα εύναι 

ενςωματωμϋνη μϋςα ςε ϋνα 2o applet. Σο applet αυτϐ περιϋχει τροποποιημϋνο το 

παλιϐ κώδικα ϋτςι ώςτε να μπορεύ να δουλεϑει ςτο νϋο web περιβϊλλον. 

Ϊνα βαςικϐ πρϐβλημα που εμφανύςτηκε ςε αυτϐ το ςημεύο όταν ϐτι ο παλιϐσ κώδικασ 

όταν αρκετϊ βαρϑσ για το ςϑςτημα ϋτςι ώςτε να μην μπορεύ να εκτελεςτεύ το παιχνύδι 

λϐγω ϋλλειψησ CPU. Σο πρϐβλημα αυτϐ ξεπερϊςτηκε ωσ εξόσ: μϐλισ ο χρόςτησ διαλϋξει 

play  (αφοϑ ενημερωθεύ κατϊλληλα η βϊςη δεδομϋνων) το αρχικϐ applet 

(GamesApplet.class) εκτελεύ ϋνα Jsp αρχεύο (index1.jsp- εικϐνα 5.3) ϐπου του ςτϋλνει 

ςαν παρϊμετρο το login του χρόςτη π.χ  

http://localhost:8080/webprog/index1.jsp?Login1=ath και φορτώνει ϋνα 2o applet 

(StartGame.class) ςτϋλνοντασ  του το login. Ωρα αποδεςμεϑεται η μνόμη απϐ το αρχικϐ 

applet και εκτελεύται κανονικϊ το παιχνύδι. Αντύςτοιχα μϐλισ τελειώςει το παιχνύδι 

(παιχνύδια) ξαναγυρύζει η εφαρμογό ςτην εκτϋλεςη του αρχικοϑ applet 

(GamesApplet.class). 

http://localhost:8080/webprog/index1.jsp?Login1=ath
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Εικόνα 5.3: Περιεχόμενο αρχεύου index1.jsp 

To δεϑτερο applet (StartGame.class) ςυνεργϊζεται –ςϑμφωνα με την τεχνικό του host- 

με 5 servlet. Σα servlet αυτϊ χρηςιμοποιοϑνται για την μεταφορϊ των ςτοιχεύων που 

διαβϊζονται ό γρϊφονται ςτα αρχεύα τησ εφαρμογόσ. 

Αναλυτικϊ ςτοιχεύα για την αρχεύα τησ υλοπούηςησ και τισ τεχνικϋσ αναλϑονται ςτο 

παρϊρτημα Οργϊνωςη του νϋου κώδικα  υςτόματοσ. 

 

5.3.2 Διαπροςωπεύεσ Χρόςτη. 

Η εφαρμογό ξεκινϊει με την εκτϋλεςη ενϐσ html αρχεύου του index.html ϐπου ςτην 

ουςύα εκτελεύ ϋνα Applet. To Applet δημιουργεύ την αρχικό οθϐνη εικϐνα 5.2. και 

διαχειρύζεται την εφαρμογό. Η οθϐνη αυτό  αποτελεύται απϐ κουμπιϊ επιλογών 

(button) – επϊνω μϋροσ – απϐ το κεντρικϐ τμόμα ϐπου θα χρηςιμοποιηθεύ για την 

εμφϊνιςη πληροφοριών (λύςτα παικτών, λύςτα παιχνιδιών) και απϐ το κϊτω τμόμα 

που χρηςιμοποιεύται για μηνϑματα παρακολοϑθηςησ των ενεργειών του παιχνιδιοϑ 

(π.χ εκτϋλεςη κϊποιου servlet κλπ). To Status Message μπορεύ να γύνει ορατϐ ό ϐχι με 

την επιλογό hide/show. Όλεσ  οι επιλογϋσ εύναι ςτα αγγλικϊ. 

Ο χρόςτησ ϋχει τη δυνατϐτητα να δει πληροφορύεσ για το παιγνύδι (Info), για τα 

παιχνύδια –παιξύματα (List Games), για τουσ παύχτεσ(List Player), για τα παιχνύδια ενϐσ 

ςυγκεκριμϋνου παύχτη (Stoixeia Paikth) και να παύξει (Play). Όταν διαλϋξει Play το 

applet φορτώνει το Παιχνύδι ζητώντασ το login του χρόςτη  εικϐνα  5.3,5.4. 

το παρϊρτημα 8.1. Manual Φειριςμοϑ Παιχνιδιοϑ εμφανύζονται και αναλϑονται ϐλεσ οι 

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-7" %> 

<html> 

<head><title>ÅÉÓÏÄÏÓ</title></head> 

<body> 

 

<OBJECT classid="clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93" 

WIDTH = 1100 HEIGHT = 500  codebase="http://java.sun.com/products/plugin/1.1/jinstall-11-

win32.cab#Version=1,1,0,0"> 

<PARAM NAME = CODE VALUE = "StartGame.class" > 

<PARAM NAME = ARCHIVE VALUE = "games_client.jar" > 

<PARAM NAME = Login1 VALUE = "<%=request.getParameter ("Login1")%>" > 

 

<PARAM NAME="type" VALUE="application/x-java-applet;version=1.1"> 

  <COMMENT> 

<EMBED type="application/x-java-applet;version=1.1" java_CODE = "StartGame.class"             

java_ARCHIVE = "games_client.jar" WIDTH = 1100 HEIGHT = 520 Login1=<%=request.getParameter 

("Login1")%>  pluginspage="http://java.sun.com/products/plugin/1.1/plugin-

install.html"><NOEMBED></COMMENT> 

 

 

</NOEMBED></EMBED></OBJECT> 

</body> 

</html> 
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οθϐνεσ τησ εφαρμογόσ. 

 

 

Εικόνα 5.4: Αρχικό Οθόνη Εφαρμογόσ 

 

Εικόνα 5.5: Οθόνη Ειςαγωγόσ Login 
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Εικόνα 5.6: Οθόνη Παιχνιδιού 

5.3.1 Database design. 

ϑμφωνα με τισ ςχεδιαςτικϋσ αποφϊςεισ που πϊρθηκαν χρειαζϐμαςταν να κρατϊει η 

εφαρμογό ςτοιχεύα για τουσ παύκτεσ, τα παιχνύδια και τα ςχϐλια/παρατηρόςεισ των 

παικτών ό επιςκεπτών.  

1. υγκεκριμϋνα χρειαζϐμαςτε για κϊθε παύχτη να αποθηκεϑςουμε το κωδικϐ του 

(Login) και κϊποια ςυνολικϊ μεγϋθη για τα παιχνύδια που ϋκανε. Σα ςτοιχεύα αυτϊ 

εύναι ο αριθμϐσ των κερδιςμϋνων παιχνιδιών, ο αριθμϐσ των χαμϋνων παιχνιδιών, ο 

ςυνολικϐσ αριθμϐσ των κινόςεων ςτα κερδιςμϋνα παιχνύδια, ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ 

των κινόςεων ςτα χαμϋνα παιχνύδια, ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των κινόςεων ςτα 

παιχνύδια. Σα ςτοιχεύα αυτϊ θα πρϋπει να ενημερώνονται αυτϐματα μετϊ την 

ολοκλόρωςη κϊθε παιχνιδιοϑ. Ο χρόςτησ πρϋπει να μπορεύ να δει τα ςτοιχεύα αυτϊ. 

2. Επειδό ο κϊθε παύκτησ παύζει πολλϊ παιχνύδια χρειαζϐμαςτε να ϋχουμε αναλυτικϊ 

για κϊθε παιχνύδι των παιχτών, την ημερομηνύα και την ώρα ϋναρξησ και λόξησ και 

το νικητό. Και αυτϊ τα ςτοιχεύα θα πρϋπει να ενημερώνονται αυτϐματα μετϊ την 

ολοκλόρωςη κϊθε παιχνιδιοϑ. Ο χρόςτησ θα πρϋπει να μπορεύ να δει τα ςτοιχεύα 

που ϋχουν ειςαχθεύ. 

3. Φρειαζϐμαςτε ακϐμα να ςυλλϋξουμε ςχϐλια/παρατηρόςεισ απϐ τουσ χρόςτεσ ό 

επιςκϋπτεσ για να πϊρουμε πολϑτιμεσ πληροφορύεσ για τη λειτουργικϐτητα τησ 

εφαρμογόσ. Ωρα χρειϊζεται να αποθηκεϑςουμε για κϊθε χρόςτη ό επιςκϋπτη το 

κωδικϐ (login) την ημερομηνύα και ώρα καταγραφόσ του ςχολύου και το ςχϐλιο. Ο 

χρόςτησ θϋλουμε να ϋχει τη δυνατϐτητα ειςαγωγόσ ςχολύου και εμφϊνιςησ των 

ςχολύων που ϋχουν ειςαχθεύ. 
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Αφοϑ ςυλλϋξαμε και αναλϑςαμε τισ απαιτόςεισ προχωρόςαμε ςτην δημιουργύα του 

διαγρϊμματοσ Oντοτότων – υχετύςεων (Ο ό ER diagrams) εικϐνα 5.7. 

 

Εικόνα 5.7: Διϊγραμμα ςχόματοσ Ο για τη ΒΔ. 

Η οντϐτητα ΒΙΒΛΙΟ_ΕΠΙΚΕΠΣΨΝ  δεν ςχετύζεται με τουσ ϊλλουσ πύνακεσ γιατύ ο 

επιςκϋπτησ που θα ειςϊγει κϊποιο ςχϐλιο δεν εύναι απαραύτητο να εύναι και παύχτησ. 

Ακολουθεύ το διϊγραμμα ςχόματοσ για το ςχόμα τησ ςχεςιακόσ βϊςησ δεδομϋνων τησ 

εφαρμογόσ μασ (εικϐνα 5.8). 

 

 

ΠΑΗΦΝΗΓΗ 

Σπλνιηθόο αξηζκόο ησλ 

θηλήζεσλ ζηα παηρλίδηα 

Κσδηθόο 

Ζκεξνκελία έλαξμεο  

Ωξα έλαξμεο 

Σπλνιηθόο αξηζκόο θηλήζεσλ 

ζηα ρακέλα παηρλίδηα  

 

ΒΗΒΛΗΟ_ΔΠΗΣΚΔΠΤΩΝ 

Κσδηθόο 

Σρόιην  

Ζκεξνκελία δεκηνπξγίαο  

ΠΑΗΦΤΖΣ 
Ζκεξνκελία ιήμεο 1 Ν 

ΠΑΗΕΔΗ 

αξηζκόο θεξδηζκέλσλ 

παηρληδηώλ  

 

Κσδηθόο Κσδηθόο 

αξηζκόο ρακέλσλ 

παηρληδηώλ  

 

ζπλνιηθόο αξηζκόο θηλήζεσλ 

ζηα θεξδηζκέλα παηρλίδηα  

 

Νηθεηήο Ώξα ιήμεο 

Ώξα δεκηνπξγίαο  
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ΠΑΙΦΣΗ      

Κωδικϐσ -

login 

αριθμϐσ 

κερδιςμϋνων 

παιχνιδιών -

numOfWinGame

s 

 

αριθμϐσ χαμϋνων 

παιχνιδιών -

numOfLostGame

s 

 

ςυνολικϐσ αριθμϐσ 

κινόςεων ςτα κερδιςμϋνα 

παιχνύδια -

numOfMovesForGainedG

ames 

 

ςυνολικϐσ αριθμϐσ 

κινόςεων ςτα χαμϋνα 

παιχνύδια -

numOfMovesForLostGam

es 

 

ςυνολικϐσ 

αριθμϐσ 

κινόςεων ςτα 

παιχνύδια -  

numOfMoves 

 

 

 

 

Εικϐνα 5.8: Διϊγραμμα ςχόματοσ για το ςχόμα τησ ςχεςιακόσ βϊςησ δεδομϋνων – και οι 

περιοριςμού αναφορικόσ ακεραιϐτητασ. 

 

Δημιουργόθηκε μια βϊςη δεδομϋνων με ϐνομα games. Η βϊςη αποτελεύται απϐ 3 

πύνακεσ.  

 Τον πύνακα genikastoixeia  ϐπου κρατϊει γενικϊ ςτοιχεύα κϊθε παύκτη. Η ϑπαρξη 

του όταν αναγκαύα για να μπορεύ η εφαρμογό να ϋχει αποθηκευμϋνα κϊποια 

ςυγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα των παιχτών μιασ και τα αναλυτικϊ ςτοιχεύα εύναι 

αποθηκευμϋνα ςε αντύςτοιχουσ φακϋλουσ με τη μορφό αρχεύων. Οι πληροφορύεσ 

που αποθηκεϑονται εύναι οι εξόσ: το Login του παύχτη (login), τον αριθμϐ των 

κερδιςμϋνων παιχνιδιών (numOfWinGames), τον αριθμϐ των χαμϋνων παιχνιδιών 

(numOfLostGames), τον ςυνολικϐ αριθμϐ των κινόςεων ςτα κερδιςμϋνα παιχνύδια 

(numOfMovesForGainedGames), τον ςυνολικϐ αριθμϐ των κινόςεων ςτα χαμϋνα 

παιχνύδια  (numOfMovesForLostGames), τον ςυνολικϐ αριθμϐ των κινόςεων ςτα 

παιχνύδια (numOfMoves). Σο κλειδύ του πύνακα εύναι το login. 

 Τον πύνακα peximata με τα ςτοιχεύα των παιχνιδιών. Για κϊθε παιχνύδι κρατϊει το 

Login του παύχτη, Ημερομηνύα και Ψρα που ξεκύνηςε και τελεύωςε το παιχνύδι και 

ποιοσ εύναι ο νικητόσ με πεδύα (login, adate, arxtime, tdate, teltime, ergasia – με 

κλειδύ  τα πεδύα login, adate, arxtime). Σο login  αυτοϑ του πύνακα ςυςχετύζεται 

ΠΑΙΦΝΙΔΙ      

Κωδικϐσ -

login 

Ημερομηνύα 

ϋναρξησ - adate 

 

Ώρα ϋναρξησ- 

arxtime 

 

Ημερομηνύα λόξησ- tdate 

 

Ώρα λόξησ- teltime Νικητόσ- ergasia 

 

ΒΙΒΛΙΟ_ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ 

 

   

Κωδικϐσ -login Ημερομηνύα  δημιουργύασ - adate 

 

Ώρα δημιουργύασ - 

arxtime 

 

χϐλιο - sxolia 
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με τo login του πύνακα genikastoixeia. 

 Τον πύνακα guestbook με τα ςτοιχεύα των παρατηρόςεων – ςχολύων των χρηςτών. 

Για κϊθε ςχϐλιο κρατϊει το κωδικϐ του παύχτη (login), την ημερομηνύα ειςαγωγόσ 

του ςχολύου (adate), την ώρα ειςαγωγόσ του ςχολύου (arxtime), και τα ςχϐλια 

(sxolia). Σο κλειδύ αυτοϑ του πύνακα εύναι login, adate, arxtime. 
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6. υμπερϊςματα και Μελλοντικϋσ κατευθύνςεισ. 

 

Η παροϑςα διπλωματικό εύχε ςαν αντικεύμενο την μεταφορϊ ενϐσ παιχνιδιοϑ 

ςτρατηγικόσ ςτα διαδύκτυο. Ο αναςχεδιαςμϐσ και η επανϒλοπούηςη του ςυςτόματοσ 

υλοποιόθηκε, και το νϋο ςϑςτημα  δουλεϑει ςτο web (η εφαρμογό ϋχει ςτηθεύ και 

λειτουργεύ ςτο eap ςτη διεϑθυνςη http://lams.eap.gr:8080/webprog/index.html ) 

ταυτϐχρονα  εύναι εϑχρηςτο και φιλικϐ προσ τον χρόςτη. τα πλαύςια τησ εργαςύασ 

αυτόσ μελετόθηκαν οι τεχνικϋσ τησ Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ, οι επιλογϋσ και το αρχικϐ 

πλαύςιο υλοπούηςησ τησ εφαρμογόσ και οι τρϐποι  (τεχνικϋσ) μεταφορϊσ μιασ 

εφαρμογόσ ςτο διαδύκτυο. Σα προβλόματα και οι δυςκολύεσ που ςυναντόθηκαν κατϊ 

την ανϊπτυξη και υλοπούηςη τησ εφαρμογόσ, οι τεχνικϋσ που δοκιμϊςτηκαν και τελικϊ 

οι επιλογϋσ που ϋγιναν ώςτε να ςτηθεύ και να λειτουργόςει η εφαρμογό, προςϋφεραν 

πολϑτιμεσ εμπειρύεσ και γνώςεισ.  

το ςημεύο αυτϐ ϋχοντασ ςχεδϐν τελειώςει η διπλωματικό αξύζει να τονύςουμε κϊποια 

βαςικϊ ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν και να αναφερθοϑμε ςε πιθανϋσ βελτιώςεισ και 

προεκτϊςεισ που μποροϑν να γύνουν ώςτε να αυξόςουν την λειτουργικϐτητα του 

παιχνιδιοϑ.  

 Η νϋα εφαρμογό θα μπορεύ να προςελκϑςει διαφϐρων κατηγοριών παύκτεσ, με 

διαφορετικϋσ ςτρατηγικϋσ, οι οπούοι θα μποροϑν να παύζουν ταυτϐχρονα, να 

ανταλλϊςςουν παρατηρόςεισ και ςχϐλια, να παραθϋτουν τισ απϐψεισ τουσ αυτϐ 

ύςωσ εμφανύςει καινοϑριεσ ανϊγκεσ για την εφαρμογό.  

 Η αποθόκευςη ςε ενιαύο χώρο πολϑτιμου υλικοϑ- απϐ τα παιχνύδια, απϐ τισ κινόςεισ 

των παιχτών, απϐ το νευρωνικϐ- μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςε επϐμενη εργαςύα 

για να μελετηθεύ παραπϋρα η ςυμπεριφορϊ των παικτών αλλϊ και η ςυμπεριφορϊ 

του νευρωνικοϑ. 

 Θα μποροϑςε ακϐμα να χρηςιμοποιηθεύ μεταβαλλϐμενο μϋγεθοσ ςκακιϋρασ και 

πιονιών. 

 Ενδιαφϋρον θα εύχε και η ανϊπτυξη τησ δυνατϐτητασ να παύζουν δυο πραγματικού 

παύκτεσ. 

 Θα μποροϑςε ακϐμα να διοργανωθεύ ηλεκτρονικϐ πρωτϊθλημα. 

 

 

http://lams.eap.gr:8080/webprog/index.html
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8. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

8.1 Manual Φειριςμού Παιχνιδιού. 

 

Η αρχικό οθϐνη τησ εφαρμογόσ εύναι η εικϐνα 8.1. 

 

Εικόνα 8.1: Αρχικό Οθόνη Εφαρμογόσ 

Σα κουμπιϊ επιλογών εύναι: 

INFO : ϐπου εμφανύζει ϋνα παρϊθυρο με πληροφορύεσ για το παιχνύδι  (Εικϐνα 8.2) και 

για τουσ κανϐνεσ του παιχνιδιοϑ και επεξηγόςεισ κϊποιων βαςικών ϐρων που 

χρηςιμοποιοϑνται ςτο παιχνύδι. 

 

Εικόνα 8.2: Παρϊθυρο επιλογόσ INFO (εμφανύζει πληροφορύεσ για τα ςυςτατικϊ του 

παιχνιδιού και τουσ κανόνεσ κύνηςησ των πιονιών). 

LIST GAMES:  ϐπου εμφανύζει μια λύςτα των παιχνιδιών. Για κϊθε παιχνύδι εμφανύζεται 

το Login του παύχτη, Ημερομηνύα και Ώρα που ξεκύνηςε και τελεύωςε το παιχνύδι και 

ποιοσ εύναι ο νικητόσ (Εικϐνα 8.3). 
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Εικόνα 8.3: Αποτελϋςματα επιλογόσ List Games 

STOIXEIA PAIKTH: Αντύςτοιχη με την προηγοϑμενη επιλογό αλλϊ εμφανύζει τα 

ςτοιχεύα παιχνιδιών ενϐσ ςυγκεκριμϋνου παύχτη (ειςϊγεται το login του παύχτη)  

 

LIST PLAYER:  ϐπου εμφανύζει μια λύςτα των παικτών. Για κϊθε παύχτη εμφανύζεται το 

Login του παύχτη, τον αριθμϐ των κερδιςμϋνων παιχνιδιών (# GAMES WON), τον 

αριθμϐ των χαμϋνων παιχνιδιών (# GAMES LOST), τον ςυνολικϐ αριθμϐ των κινόςεων 

ςτα κερδιςμϋνα παιχνύδια (TOTAL # MOVES FOR GAINED GAMES), τον ςυνολικϐ 

αριθμϐ των κινόςεων ςτα χαμϋνα παιχνύδια  (TOTAL # MOVES FOR LOST GAMES), τον 

ςυνολικϐ αριθμϐ των κινόςεων ςτα παιχνύδια (TOTAL # OF MOVES) εικϐνα 8.4. 

 

Εικόνα 8.4: Αποτϋλεςματα επιλογόσ List Player 

 

 

GUEST BOOK: ϐπου χρηςιμοποιεύται για ειςαγωγό (add) και εμφϊνιςη (Show) 

μηνυμϊτων – παρατηρόςεων των παιχτών/ επιςκεπτών. Κϊποια παρϊθυρα αυτόσ τησ 
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επιλογόσ εμφανύζονται ςτισ εικϐνεσ 8.5. 

 

Εικόνα 8.5: Aρχικό οθόνη GuestBook 

 

PLAY: Η επιλογό αυτό ζητϊει την ειςαγωγό του login του παύχτη και εμφανύζεται η 

βαςικό οθϐνη με τη ςκακιϋρα του παιχνιδιοϑ – ϐπου ο παύχτησ μπορεύ να ξεκινόςει την 

παρτύδα. (εικϐνα 8.6, 8.7). 

 

Εικόνα 8.6: Οθόνη Ειςαγωγόσ Login 
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Εικόνα 8.7: Οθόνη Παιχνιδιού 

Η οθϐνη του παιχνιδιοϑ χρηςιμοποιεύται για την ολοκλόρωςη μιασ παρτύδασ και ϋχει 

ςαν επιλογϋσ : GuestBook, Info, (αντύςτοιχεσ με τισ αρχικϋσ), Exit Game  και επιπλϋον 

Help, Player Info, History και Game Statistics.  

 

Η επιλογό GUEST BOOK ϐπου χρηςιμοποιεύται για ειςαγωγό (add) και εμφϊνιςη 

(Show) μηνυμϊτων – παρατηρόςεων των παιχτών/ επιςκεπτών. Κϊποια παρϊθυρα 

αυτόσ τησ επιλογόσ εμφανύζονται ςτισ εικϐνεσ 8.5. 

 

Η επιλογό Help ανούγει ϋνα παρϊθυρο (εικϐνα 8.8) με τισ ϐλεσ τισ κινόςεισ που μπορεύ 

να παύξει ο παύκτησ ςτο αμϋςωσ επϐμενο βόμα του παιχνιδιοϑ μαζύ με την αξύα των 

επιμϋρουσ κινόςεων. Τπϊρχει επύςησ και η πρϐταςη του νευρωνικοϑ προσ τον παύκτη 

που εύναι ςυνόθωσ η κύνηςη με τη μεγαλϑτερη αξύα αφοϑ κϊνουμε exploitation ςτο 

90% των περιπτώςεων και exploration ςτο υπϐλοιπο 10%. 
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Εικόνα 8.8: Παρϊθυρο Help (Εμφανύζονται οι κινόςεισ που προτεύνει το ςύςτημα ςτον 

παύχτη) 

Η επιλογό History ανούγει ϋνα παρϊθυρο (Εικϐνα  8.9) με το ιςτορικϐ των κινόςεων 

του παιχνιδιοϑ. Ο παύκτησ μπορεύ να βλϋπει καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του παιχνιδιοϑ τϐςο 

τισ δικϋσ του κινόςεισ και την  αξύα τουσ ϐςο και τισ κινόςεισ του αντιπϊλου και 

αντύςτοιχό τουσ αξύα. Επύςησ μπορεύ να βλϋπει ανϊ πϊςα ςτιγμό το πλόθοσ των 

πιονιών του κϊθε παύκτη. 

 

Εικόνα 8.9: Παρϊθυρο History (Εμφανύζονται οι κινόςεισ των 2 παικτών) 
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Η επιλογό Player Info εμφανύζει πληροφορύεσ για το μοντϋλο του παύκτη εικϐνα 8.10 

και επιλϋγοντασ MORE εμφανύζεται ϋνα νϋο παρϊθυρο (Game Details) (εικϐνα 8.10) με 

περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για τον τρϐπο που παύζει ο παύκτησ ςε ςχϋςη με τισ 

κινόςεισ που του προτεύνει το νευρωνικϐ (επιςημαύνουμε και πϊλι πωσ θεωρεύτε ϐτι η 

γνώςη του νευρωνικοϑ εύναι ςωςτό και ςυνεπώσ ςτϐχοσ του παύκτη εύναι να βρύςκεται 

ϐςο το δυνατϐν πιο κοντϊ ςτισ καλϑτερεσ κινόςεισ του νευρωνικοϑ).  

το παρϊθυρο αυτϐ (Game Details) εμφανύζονται πληροφορύεσ για ϐλα τα παιχνύδια 

του παύκτη. Πιο ςυγκεκριμϋνα για κϊθε παιχνύδι ο παύκτησ μπορεύ να δει τη μϋςη 

βαθμολογύα των κινόςεών του καθώσ επύςησ και τη μϋςη βαθμολογύα των καλϑτερων 

και χειρϐτερων κινόςεων που του πρϐτεινε το νευρωνικϐ για το ςυγκεκριμϋνο 

παιχνύδι. Με τον τρϐπο αυτϐ, ο παύκτησ γνωρύζει ανϊ πϊςα ςτιγμό τη ςυγκριτικό του 

θϋςη ςε ςχϋςη με το νευρωνικϐ. 

 

Εικόνα 8.10: Παρϊθυρο Player Info  ( Εμφανύζονται πληροφορύεσ για το μοντϋλο του 

παύχτη). 

Η επιλογό Game Statistics ανούγει ϋνα παρϊθυρο (Εικϐνα 8.11) με τη γραφικό 

παρϊςταςη τησ αξύασ των κινόςεων του παύκτη ςε ςχϋςη με την αξύα των καλϑτερων 

και χειρϐτερων κινόςεων που του πρϐτεινε το νευρωνικϐ. Με τον τρϐπο αυτϐ ο 

παύκτησ βλϋπει με γραφικϐ τρϐπο τη ςυγκριτικό του θϋςη ςε ςχϋςη με τισ προτϊςεισ 

του νευρωνικοϑ και αποκτϊ με εϑκολο και γρόγορο τρϐπο μύα ςυνοπτικό εικϐνα τησ 

κατϊςταςόσ του ϐςον αφορϊ την απϐδοςό του ςτο παιχνύδι (και πϊλι επιςημαύνουμε 

πωσ ϋχουμε υποθϋςει ϐτι η γνώςη του νευρωνικοϑ εύναι ςωςτό). 

 

 



  

 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ  - Τκήκα Μαζεκαηηθώλ – Γηπισκαηηθή Δξγαζία – Φξήζηνο Π. Καιαληδήο   111 

 

 

Εικόνα 8.11 : Επιλογό  Game Statistics(γραφικό αναπαρϊςταςη). 

 

8.2 Οργϊνωςη του νϋου κώδικα  υςτόματοσ. 

 

8.2.1 Τεχνικό ςτην οπούα ςτηρύχθηκε η υλοπούηςη τησ εφαρμογόσ.  

Η εφαρμογό ξεκινϊει με ϋνα html αρχεύο (το index.html) το οπούο εκτελεύ ϋνα Applet 

(GamesApplet). Σο αρχεύο αυτϐ ϋχει ςαν ςκοπϐ την δημιουργύα παραθϑρου με επιλογϋσ 

για τη διαχεύριςη των παιχνιδιών, των παικτών, των ςχολύων και την ειςαγωγό ςτο 

παιχνύδι (υλοποιεύται με ϊλλο applet). Σο applet (ϐπωσ ϋχει αναφερθεύ) μπορεύ να 

ςυνδεθεύ μϐνο με τον host που ϋχει εκτελεςτεύ.  

Αυτϐ υλοποιεύται ωσ εξόσ: 

URL hostURL = getCodeBase(); 

hostName = hostURL.getHost(); 

port = hostURL.getPort(); 

if (port == -1) 

{ port = 80; 

} 

Ωρα μπορεύ μετϊ να κϊνει ςϑνδεςη ςε κϊποιο Servlet για να αντλόςει ό να ςτεύλει 

πληροφορύεσ. Η ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό διαχειρύζεται για κϊθε παιχνύδι 8 αρχεύα (τα 

βϊρη των δυο παικτών, τo  WEKA, το Model, το ώρα_loginπαύχτη8210_game.txt και 

το ώραstats.txt). Σο Applet, λϐγω των περιοριςμών αςφαλεύασ δεν ϋχει πρϐςβαςη ςε 

αυτϊ (δεν μπορεύ να τα διαβϊςει, να τα δημιουργόςει και να τα ενημερώςει) και  

χρηςιμοποιοϑνται κλϊςεισ – αρχεύα οριςμϋνα ςαν serialization, κοινϊ και για το applet 

και για το servlet, για να μποροϑν να μεταφερθοϑν τα απαραύτητα ςτοιχεύα. Σα αρχεύα 

κϊθε παύκτη αποθηκεϑονται ςε ϋνα φϊκελο του ςκληροϑ δύςκου RLGames και ςτον 
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υποφϊκελο με το Login του χρόςτη. 

 

8.2.1.1 Αποςτολό-Λόψη  Πληροφορύασ ςε Web Server με URLConnection 

Για την αποςτολό πληροφορύασ ςτον Server ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ δϑο τρϐποι: 

 Όταν η πληροφορύα ποϑ πρϋπει να αποςταλεύ ςτον (web) server δεν εύναι 

εκτεταμϋνη, τϐτε καταφεϑγουμε ςτο GET. Σώρα διαμορφώνουμε 

προγραμματιςτικϊ την επικεφαλύδα του  μηνϑματοσ GET καθώσ και τισ ςυνθόκεσ 

υπϐ τισ οπούεσ αυτό θα αποςταλεύ απϐ τον client. Η πληροφορύα αυτό 

ενςωματώνεται ςτην επικεφαλύδα ςαν προϋκταςη του URL. Σα βόματα τώρα ςτην 

πλευρϊ μασ (client) εύναι: 

 

(α) Ωνοιγμα (προετοιμαςύα) τησ ςϑνδεςησ με   

URLConnection mycon = url.openConnection(); 

απ΄ ϐπου αποκτοϑμε το αντικεύμενο  mycon τησ Class URLConnection. Απϐ εδώ και 

πϋρα θα απευθυνϐμεθα ςε αυτϐ για τα περαιτϋρω. 

 

(β) Καθοριςμϐσ των ςυνθηκών τησ ςϑνδεςησ (request properties) με μεθϐδουσ ςαν τισ  

setDoInput (tue); //  αυτϐ true και το επϐμενο false προκειμϋνου για GET 

setDoOutput(false); //  ςημαύνει αποςτολό GET και ϐχι POST !! 

setIfModifiedSince; //  ενδιαφϋρει πληροφορύα μϐνο να αλλαξε μετϊ απϐ .. 

setUseCaches;    // εξϋταςε πρώτα πιθανό πληροφορύα ςε cache του browser  

setAllowUserInteraction; // ενδιαφϋρει μϐνον για applets (δικαιώματϊ τουσ) 

             setRequestProperty;      //   εμφϊνιςε πρώτα διϊλογο για username, password  

Όλεσ αυτϋσ οι μϋθοδοι θα διαμορφώςουν κατϊλληλα την επικεφαλύδα του GET που 

(ενδεχομϋνωσ) θα αποςταλεύ αλλϊ ϐχι μϐνον αυτϐ. Προςδιορύζουν επύςησ ιδιϐτητεσ 

ςτα δϑο ϊκρα πριν γύνει η ςϑνδεςη. Για παρϊδειγμα η ςϑνδεςη κλϊςη URLConnection 

καταςκευϊζει πϊντα ϋνα input stream για να διαβϊζομε ςαν client απϐ τον server αλλϊ 

ϐχι και ϋνα output stream. Όταν λοιπϐ θελόςουμε ςτη επϐμενη παρϊγραφο να 

αναρτόςουμε πληροφορύα ςτον  server, πρϋπει πρώτα να καλϋςουμε την μϋθοδο 

setDoOutput(true), απϐ τισ παραπϊνω. 

 

1. Ορύζουμε την διεϑθυνςη του servlet (webServerStr5) και την παρϊμετρο που θα 

ςτεύλουμε: 

 String servletGET = webServerStr5 + "?"  + URLEncoder.encode("UserOption") + "="  

                             + URLEncoder.encode("display");             

 URL gamesservlet = new URL( servletGET ); 
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2. Ωνοιγμα (προετοιμαςύα) τησ ςϑνδεςησ με   

URLConnection gamesservlet = url.openConnection(); 

απ΄ ϐπου αποκτοϑμε το αντικεύμενο  gamesservlet τησ Class URLConnection. Απϐ εδώ 

και πϋρα θα απευθυνϐμεθα ςε αυτϐ για τα περαιτϋρω 

3. To servlet θα γυρύςει ϋνα serialized vector με τα ςτοιχεύα που θϋλουμε 

theInputFromServlet = new ObjectInputStream(servletConnection.getInputStream()) 

Games  theGamesVector = (Vector) theInputFromServlet.readObject(); 

Σο Games εύναι κλϊςη οριςμϋνη ςαν serialized. 

4. θα κλεύςουμε τη ςϑνδεςη 

theInputFromServlet.close();  

5. θα εμφανύςουμε τα ςτοιχεύα με τη βοόθεια του enumeration  

Ενδεικτικϊ αναφϋρεται ϋνα τμόμα απϐ το αρχεύο GamesApplet.java 

protected void displayGames(Vector gamesVector) 
    {    
        Enumeration enuma = gamesVector.elements(); 
         Games aGames = null; 
        String login = null; 
        String numOfWinGames = null;  
        String numOfLostGames = null;  
        String numOfMovesForGainedGames= null; 
        String numOfMovesForLostGames  =null; 
        String  numOfMoves = null; 
         
  // clear out the list first 
   gamesList.removeAll(); 
  String headings = createRow("LOGIN ","# GAMES WON","# GAMES LOST", 
  "TOTAL # MOVES FOR","TOTAL # MOVES FOR","TOTAL # OF MOVES"); 
   
  gamesList.add(headings); 
     String headings2 = createRow(" "," "," ","  GAINED GAMES","  LOST GAMES"," "); 
     gamesList.add(headings2); 
      String headings1=("------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|"); 
  gamesList.add(headings1); 
       while (enuma.hasMoreElements()) 
        { 
            aGames = (Games) enuma.nextElement(); 
            login = aGames.getLogin(); 
            numOfWinGames =aGames.getnumOfWinGames(); 
            numOfLostGames =aGames.getnumOfLostGames(); 
            numOfMovesForGainedGames =aGames.getnumOfMovesForGainedGames(); 
            numOfMovesForLostGames =aGames.getnumOfMovesForLostGames(); 
            numOfMoves =aGames.getnumOfMoves(); 
                     
            // display this games info as a row  
   String row = 
createRow(login,numOfWinGames,numOfLostGames,numOfMovesForGainedGames,numOfMovesForLostGames , 
numOfMoves); 
            gamesList.add(row); 
        }  
         
    } 

 

το αντύςτοιχο Servlet θα ϋχει διαμορφωμϋνη τη GET ωσ εξόσ: 

public void doGet(HttpServletRequest request,  HttpServletResponse response)  

           throws ServletException, IOException 

    {   String userOption = null; 

           userOption = request.getParameterValues("UserOption")[0]; 
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                 if (userOption.equals("display")) 

         {   εκτελεύ ςώμα εντολών για την απϊντηςη και καταλόγει ωσ εξόσ  

              

 try 
 {  
ObjectOutputStream outputToApplet =  new ΟbjectOutputStream(response.getOutputStream()); 
            System.out.println("Sending games vector to applet..."); 
            outputToApplet.writeObject(gamesVector); 
            outputToApplet.flush(); 
             
            outputToApplet.close(); 
            System.out.println("Data transmission complete."); 
        } 
        catch (IOException e) 
        { 
   e.printStackTrace();  
        } 

} 

 

 Όταν η πληροφορύα ποϑ πρϋπει να αποςταλεύ ςτον (web) server εύναι εκτεταμϋνη, 

ϋςτω και ςτην μορφό πολλών ζευγών name/value pairs, καταφεϑγουμε ςτο μόνυμα 

POST. Η πληροφορύα αυτό δεν ενςωματώνεται ςτην επικεφαλύδα ςαν προϋκταςη 

του URL ϐπωσ ςτο GET, αλλϊ αποτελεύ το ςώμα του μηνϑματοσ. Σα βόματα τώρα 

ςτην πλευρϊ μασ (client) εύναι: 

Κϊνουμε ςϑνδεςη  

String servletGET = webServerStr3; 

// connect to the servlet 

URL gamesservlet1 = new URL( servletGET); 

URLConnection servletConnection1 = gamesservlet1.openConnection();   

servletConnection1.setDoInput(true);           

servletConnection1.setDoOutput(true); 

servletConnection1.setUseCaches (false); 

servletConnection1.setRequestProperty ("Content-Type", "application/octet-stream"); 

sendWekaToServlet1(servletConnection1,weka); //ςτϋλνουμε serialized to weka 

       

inputFromServlet = new ObjectInputStream(servletConnection1.getInputStream()); 

 

//  

public void sendWekaToServlet1(URLConnection servletConnection1,Weka weka) 

    { 
        ObjectOutputStream outputToServlet = null; 
         



  

 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ  - Τκήκα Μαζεκαηηθώλ – Γηπισκαηηθή Δξγαζία – Φξήζηνο Π. Καιαληδήο   115 

 

        try 
        {     log("Sending the data to the servlet..."); 
               outputToServlet = new ObjectOutputStream(servletConnection1.getOutputStream()); 
 // serialize the object 
 outputToServlet.writeObject(weka); 
  outputToServlet.flush();          
 outputToServlet.close(); 
………………………………. 
    

 

και αντύςτοιχα το servlet εκτελεύ την Post 

   public void doPost(HttpServletRequest request,  HttpServletResponse response)  
           throws ServletException, IOException 
    {    
        ObjectInputStream inputFromApplet = null; 
         PrintWriter out3 = null; 
        BufferedReader inTest = null; 
        bariVect abari=null; 
        ObjectOutputStream outputToApplet;    
        try 
        {   
            // get an input stream from the applet 
         inputFromApplet = new ObjectInputStream(request.getInputStream()); 
         show("se Connected"); 
       
         // read the serialized  data from applet         
         abari = (bariVect) inputFromApplet.readObject();//διαβϊζει το serialialized 
         show("Finished reading.");  
                    inputFromApplet.close(); 
       storeModel(Login,abari);    
          outputToApplet = new ObjectOutputStream(response.getOutputStream()); 
             
            System.out.println("Sending weight vector to applet..."); 
            outputToApplet.flush(); 
            outputToApplet.close(); 
            System.out.println("Data transmission complete."); 
        } 
        catch ( Exception e) 
        { log("lathos piso"); 
   e.printStackTrace();  
        } 

 

 

 

 

8.2.2 Δημιουργύα Σύνδεςησ με την Βϊςη Δεδομϋνων –Εκτϋλεςη Εντολών SQL.  

 

8.2.2.1 Δημιουργύα ςύνδεςησ με τη ΒΔ 

Για να προςπελϊςουμε την ΒΔ μϋςω JDBC απϐ ϋνα servlet θα πρϋπει πρώτα απ' ϐλα να 



  

 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ  - Τκήκα Μαζεκαηηθώλ – Γηπισκαηηθή Δξγαζία – Φξήζηνο Π. Καιαληδήο   116 

 

δημιουργόςουμε μύα ςϑνδεςη με την ΒΔ. Η δημιουργύα μιασ ςϑνδεςησ περιλαμβϊνει 

δϑο βόματα:  

1. Σο πρώτο εύναι η φϐρτωςη τησ τϊξησ του JDBC Driver ςτην εφαρμογό. Αυτϐ γύνεται 

με την εντολό: Class.forName("ϐνομα-τϊξησ-jdbc-driver").  

            Class.forName(dbDriver); 

τη περιπτωςό μασ ϋχει οριςθεύ η τιμό του dbDriver με την εντολό  

String dbDriver = "com.mysql.jdbc.Driver";  

Για να μπορϋςει το servlet να βρει την τϊξη του driver και να πετϑχει η πιο πϊνω 

εντολό θα πρϋπει να ϋχει αντιγραφεύ το αρχεύο jar του driver, ςτον κατϊλογο lib τησ 

εφαρμογόσ.  

2. Αφοϑ φορτωθεύ ο Driver και καταχωρηθεύ ςτην τϊξη java.sql.DriverManager ωσ 

ϋνασ διαθϋςιμοσ JDBC driver για την εφαρμογό, ςτην ςυνϋχεια θα πρϋπει να 

δημιουργηθεύ μύα ςϑνδεςη με την ΒΔ καλώντασ την ςτατικό μϋθοδο getConnection 

ςτην τϊξη java.sql.DriverManager. Η μϋθοδοσ αυτό, ςτην πιο απλό μορφό τησ, 

παύρνει ωσ παρϊμετρο ϋνα URL τησ ΒΔ, που εύναι εξαρτώμενο απϐ το ςυντακτικϐ 

που απαιτεύ ο driver και μπορεύ να διαφϋρει απϐ driver ςε driver 

την περύπτωςό μασ η εντολό αυτό εύναι :  

dbConnection = DriverManager.getConnection(dbURL, userID, passwd); 

ϐπου ϋχουν οριςθεύ κατϊλληλα τα  dbURL, userid, passwd και ςτην περύπτωςό μασ 

εύναι: 

    String dbURL =  "jdbc:mysql://localhost/games"; 

    String userid = "ath"; 

    String passwd = "ath"; 

 

8.2.1.1 Εκτϋλεςη Εντολών SQL 

 Οριςμόσ μιασ εντολόσ Select και η αποθόκευςη των ςτοιχεύων ςε ϋνα Vector. 

  

  displayStatement = dbConnection.prepareStatement("select * from peximata order by 

login ,adate DESC,arxtime DESC"); 

 

            ResultSet dataResultSet = displayStatement.executeQuery(); //εκτϋλεςη τησ 

εντολόσ 

 pexnidia apexnidia = null; 

            // build a players vector based on database results 

            int size = 1; 

 while (dataResultSet.next()) 
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            { 

     System.out.println("building games = " + size); 

               apexnidia = new pexnidia(dataResultSet); 

                gamesVector.addElement(apexnidia); 

                size++; 

            } 

 

            dataResultSet.close(); 

 

 Οριςμόσ μιασ εντολόσ Ειςαγωγόσ ςτοιχεύων ςτη βϊςη και η εκτϋλεςη τησ. 

Ορύζουμε τισ μεταβλητϋσ και  ϋναν αριθμϐ που δεύχνει τη θϋςη τησ μεταβλητόσ(πεδύου) 

κατϊ την εκτϋλεςη  τησ εντολόσ.  

  private final int LOGIN_POSITION  = 1; 

   private final int DATE_POSITION = 2; 

   private final int ARX_POSITION  = 3; 

   private final int TDATE_POSITION = 4; 

    private final int TEL_POSITION  = 5; 

     private final int ERG_POSITION  = 6; 

Ορύζουμε την εντολό ειςαγωγόσ. 

 registerStatement =  dbConnection.prepareStatement ("insert into peximata 

(login,aDate,arxtime,tDate,teltime,ergasia)values (?,?,?,?,?,? )");   

Εκχωροϑμε τιμϋσ και εκτελοϑμε την εντολό ειςαγωγόσ.  

 

//δύνονται τιμϋσ ςτα πεδύα 

registerStatement.setString(LOGIN_POSITION, aGames.getLogin()); 

            registerStatement.setString(DATE_POSITION,aGames.getaDate()); 

            registerStatement.setString(ARX_POSITION,aGames.getarxtime()); 

            registerStatement.setString(TDATE_POSITION,ast); 

            registerStatement.setString(TEL_POSITION,helpName); 

            registerStatement.setString(ERG_POSITION,aGames.getergasia());  

             

                  registerStatement.executeUpdate();  //εκτϋλεςη τησ εντολόσ ειςαγωγόσ 

8.2.3 Πρόβλημα που εμφανύςτηκε κατϊ την υλοπούηςη. 

Ϊνα βαςικϐ πρϐβλημα που εμφανύςτηκε κατϊ την υλοπούηςη τησ εφαρμογόσ όταν 

ϐταν το αρχικϐ Applet ϋπρεπε να εκτελϋςει το Παιχνύδι (μετϊ την επιλογό play). Σο 

πρϐβλημα όταν ϐτι δεν μποροϑςε να φορτωθεύ το παιχνύδι, λϐγω  του ϐτι ο παλιϐσ 
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κώδικασ όταν αρκετϊ βαρϑσ για το ςϑςτημα,  λϐγω ϋλλειψησ CPU. Σο πρϐβλημα αυτϐ 

ξεπερϊςτηκε ωσ εξόσ: μϐλισ ο χρόςτησ διαλϋξει play  (αφοϑ ενημερωθεύ κατϊλληλα η 

βϊςη δεδομϋνων) το αρχικϐ applet (GamesApplet.class) εκτελεύ ϋνα Jsp αρχεύο 

(index1.jsp- εικϐνα 5.3) ϐπου του ςτϋλνει ςαν παρϊμετρο το login του χρόςτη π.χ  

http://localhost:8080/webprog/index1.jsp?Login1=ath και φορτώνει ϋνα 2o applet 

(StartGame.class) ςτϋλνοντασ  του το login. Ωρα αποδεςμεϑεται η μνόμη απϐ το αρχικϐ 

applet και εκτελεύται κανονικϊ το παιχνύδι. Αντύςτοιχα μϐλισ τελειώςει το παιχνύδι 

(παιχνύδια) ξαναγυρύζει η εφαρμογό ςτην εκτϋλεςη του αρχικοϑ applet 

(GamesApplet.class). 

 

8.2.4 Οργϊνωςη του Κώδικα. 

Όπωσ αναφϋρθηκε, η υλοπούηςη του παιχνιδιοϑ ϋγινε ςε γλώςςα προγραμματιςμοϑ 

JAVA. Τλοποιόθηκαν αρκετϋσ κλϊςεισ και τροποποιόθηκαν ϊλλεσ, που ανόκαν ςτην 

παλιϊ εφαρμογό, ώςτε να δουλεϑουν ςτο νϋο περιβϊλλον. Σα αρχεύα Java 

διαχωρύςτηκαν ςε δυο ομϊδεσ αρχεύων τα οπούα ϋχουν αποθηκευτεύ ςε δυο jar αρχεύα: 

games_servlet.jar  (περιϋχει αποθηκευμϋνα ϐλα τα Servlet) , και 

games_client.jar (περιϋχει την εφαρμογό του παιχνιδιοϑ και τα applet).  

τη ςυνϋχεια θα παραθϋςουμε ϐλα τα αρχεύα τησ εφαρμογόσ. Σα αρχεύα-κλϊςεισ  τησ 

Java θα αναλυθοϑν ςϑμφωνα με το αρχεύο jar που ανόκουν, ενώ τα αρχεύα-κλϊςεισ 

serialization που εύναι κοινϊ αρχεύα και για τα δϑο jar, θα αναλυθοϑν ςτο τϋλοσ. 

 

Index.html  

Φρηςιμοποιεύται για την εκκύνηςη τησ εφαρμογόσ. 

 

Index1.jsp 

Για την αλλαγό των applet.  

 

Αρχεύα-κλϊςεισ  που αποτελοϑν το αρχεύο games_client.jar: 

 

1. Common. 

Περιλαμβϊνει κϊποιεσ καθολικϋσ μεταβλητϋσ που εύναι προςπελϊςιμεσ απϐ ϐλα τα 

υπϐλοιπα αρχεύα του ςυςτόματοσ. 

 

2. GamesApplet. 

Eκτελεύται απϐ το index.html και διαχειρύζεται την αρχικό οθϐνη τησ εφαρμογόσ 

(Applet). 

 

http://localhost:8080/webprog/index1.jsp?Login1=ath
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3. GamesDialog. 

Δημιουργύα παραθϑρου με μηνϑματα.  

 

4. GamesRegisterDialog. 

Δημιουργύα του παραθϑρου ειςαγωγόσ Login χρόςτη παιχνιδιοϑ. 

 

5. GamesRegisterDialogHelp. 

Δημιουργύα του παραθϑρου εμφϊνιςησ  πληροφοριών - INFO παιχνιδιοϑ. 

 

6. startDialog. 

Δημιουργύα του παραθϑρου τερματιςμοϑ – επανεκκύνηςησ παιχνιδιοϑ. 

 

7. StartGame. 

Εύναι ϋνα Applet που διαχειρύζεται την εκτϋλεςη του παιχνιδιοϑ.  

 

8. arxeia. 

Καταγρϊφει τα αποτελϋςματα των παιχνιδιών και των κινόςεων των παικτών. Ϊχει 

register το αρχεύο stat (οπου εύναι serialization για την ςτοιχεύα των αρχεύων 

ωραstats.txt και ώρα_loginπαύχτη8210_game.txt ). 

υνδϋεται με το servlet – PlayServletStoreStat για την δημιουργύα των αρχεύων 

ωραstats.txt και ώρα_loginπαύχτη8210_game.txt. 

 

9. GuestBookWindow. 

Διαχειρύζεται τισ επιλογϋσ του GuestBook. Εχει register το αρχεύο BookNote (ϐπου εύναι  

serialization για τα ςτοιχεύα του record του πύνακα guestbook τησ βϊςησ δεδομϋνων 

games). υνδϋεται με το servlet – GuestBookServlet για την ειςαγωγό και εμφϊνιςη 

των ςτοιχεύων του πύνακα guestbook τησ βϊςησ. 

  

10. NotesRegisterDialog. 

Δημιουργύα του παραθϑρου ειςαγωγόσ ςχολύου για το GuestBook. 

 

11. GameBoard 

Δημιουργύα τησ ςκακιϋρασ του παιχνιδιοϑ και των επιμϋρουσ τετραγώνων τησ. 

 

12. NeuralNet  

Δημιουργύα – διαχεύριςη του νευρωνικοϑ δικτϑου. 
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13. Pawn 

Δημιουργύα – διαχεύριςη πιονιών. 

 

14. Player. 

Δημιουργύα – διαχεύριςη παύκτη. 

 

15. Position. 

Δημιουργύα – διαχεύριςη τησ διαμϐρφωςησ τησ ςκακιϋρασ. 

 

16. Square. 

Δημιουργύα – διαχεύριςη των τετραγώνων τησ ςκακιϋρασ. 

 

17. Spiel. 

Δημιουργύα – διαχεύριςη ενϐσ παιχνιδιοϑ. Επικοινωνεύ με το πρϐγραμμα arxeio για την 

αποθόκευςη των αρχεύων ωραstats.txt και ώρα_loginπαύχτη8210_game.txt. 

 

18. Model. 

Δημιουργύα – διαχεύριςη του μοντϋλου του παύκτη. 

 

19. PlotXY. 

Δημιουργύα γραφικόσ αναπαρϊςταςησ ςε διδιϊςτατο χώρο. 

 

20. VisualBoard. 

Δημιουργύα – Οπτικοπούηςη τησ ςκακιϋρασ του παιχνιδιοϑ. 

 

21. VisualBoardFrame. 

Δημιουργύα – Οπτικοπούηςη του κεντρικοϑ παραθϑρου του παιχνιδιοϑ. 

 

22. infoWindow. 

Δημιουργύα ενϐσ παραθϑρου με δυνατϐτητα να ανούγει και νϋα παρϊθυρα. 

 

 

23. SimpleWindow. 

Δημιουργύα ενϐσ απλοϑ παραθϑρου. 

 

τα πλαύςια αυτόσ τησ διπλωματικόσ υλοποιόθηκαν οι κλϊςεισ 2-10 και κϊποιεσ απϐ 

τισ προυπϊρχουςεσ  (εύχαν υλοποιηθεύ αρχικϊ απϐ τουσ [2] και εύχαν τροποποιηθεύ και 
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προςτεθεύ νϋεσ απϐ προηγοϑμενη διπλωματικό [4]) τροποποιόθηκαν ώςτε να 

δουλεϑουν ςτο νϋο περιβϊλλον. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται κϊποιεσ κλϊςεισ που 

τροποποιόθηκαν και εύναι  Model, NeuralNet, VisualBoardFrame κλπ. 

 

Αρχεύα-κλϊςεισ  που αποτελοϑν το αρχεύο games_servlet.jar: (αυτϋσ οι κλϊςεισ ϋχουν εξ 

ολοκλόρου δημιουργηθεύ ςτην παροϑςα διπλωματικό). 

 

1. GamesServlet. 

Εύναι το Servlet για τη διαχεύριςη του πύνακα genikastoixeia τησ βϊςησ δεδομϋνων. 

 

2. GamesDataAccessor. 

Διαχειρύζεται την δημιουργύα – επιλογό - τροποπούηςη κατϊλληλων ςτοιχεύων ςτο 

πύνακα genikastoixeia τησ βϊςησ δεδομϋνων. 

 

3. GuestBookServlet. 

Εύναι το Servlet για τη διαχεύριςη του πύνακα GuestBook τησ βϊςησ δεδομϋνων. 

 

4. GuestBookDataAccessor. 

Διαχειρύζεται την δημιουργύα – επιλογό κατϊλληλων ςτοιχεύων ςτο πύνακα GuestBook 

τησ βϊςησ δεδομϋνων. 

 

5. pexnidiaDataAccessor. 

Διαχειρύζεται την δημιουργύα – επιλογό- τροποπούηςη κατϊλληλων ςτοιχεύων ςτο 

πύνακα GuestBook τησ βϊςησ δεδομϋνων. 

 

6. PexnidiaServlet. 

Εύναι το Servlet για τη διαχεύριςη του πύνακα peximata τησ βϊςησ δεδομϋνων. 

 

7. PlayServletStoreWeka. 

Εύναι το Servlet που εύναι υπεϑθυνο για τη δημιουργύα του αρχεύου Weka.txt. 

 

8. PlayServletStoreStat.  

Εύναι το Servlet που εύναι υπεϑθυνο για τη δημιουργύα των αρχεύων ωραstats.txt και 

ώρα_loginπαύχτη8210_game.txt. 

 

9. PlayServlet. 

Εύναι το Servlet που εύναι υπεϑθυνο για το διϊβαςμα των αρχεύων με τα βϊρη.  
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10. PlayServletStore. 

Εύναι το Servlet που εύναι υπεϑθυνο για το αποθόκευςη των αρχεύων με τα βϊρη. 

 

11. PlayServletVect. 

Εύναι το Servlet που εύναι υπεϑθυνο για το διϊβαςμα του αρχεύου Model.  

 

12. PlayServletStoreVect. 

Εύναι το Servlet που εύναι υπεϑθυνο για το αποθόκευςη του αρχεύου Model 

(αποθηκεϑει και κϊποιεσ πληροφορύεσ ςτον πύνακα genikastoixeia). 

 

Αρχεύα-κλϊςεισ  serialization (περιϋχονται και ςτα δϑο αρχεύα jar) η ανϊγκη 

δημιουργύασ τουσ εμφανύςτηκε ςτην παροϑςα διπλωματικό. Αυτϊ τα αρχεύα εύναι: 

 

1. Weka 

τοιχεύα για το αρχεύο Weka. 

 

2. Stat 

τοιχεύα για τα αρχεύα ωραstats.txt και ώρα_loginπαύχτη8210_game.txt. 

 

3. Games 

τοιχεύα για την ειςαγωγό- επιλογό και μετατροπό ςτοιχεύων ςτο πύνακα 

genikastoixeia τησ βϊςησ δεδομϋνων games. 

 

4. BookNote  

τοιχεύα για την ειςαγωγό- επιλογό ςτοιχεύων ςτο πύνακα GuestBook τησ βϊςησ 

δεδομϋνων games. 

 

5. pexnidia 

τοιχεύα για τα παιχνύδια (ειςαγωγό- μετατροπό ςτοιχεύων ςτο πύνακα peximata τησ 

βϊςησ δεδομϋνων games). 

 

6. bariVect  

τοιχεύα για τη δημιουργύα – προςθόκη ςτοιχεύων για το αρχεύο Model. 

 

7. stoixeiaModel 

τοιχεύα για το διϊβαςμα του αρχεύου model. 
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8. bari 

τοιχεύα για τη δημιουργύα των αρχεύων με τα βϊρη. 

 

9. stoixeia 

τοιχεύα για την επιλογό των αρχεύων με τα βϊρη.  

 

8.3 Εγχειρύδιο Εγκατϊςταςησ. 

 

Η εφαρμογό για να λειτουργόςει χρειϊζεται να ϋχουμε  εγκατεςτημϋνα ςτον 

Τπολογιςτό μασ: 

1. Java. 

2. Mysql 5.0 και Mysql Connector/J. 

3. Apache Tomcat Server. 

4. Να δημιουργόςουμε τη βϊςη δεδομϋνων και τουσ πύνακεσ. 

5. Να αντιγρϊψουμε τα αρχεύα τησ εφαρμογόσ. 

6. Να ξεκινόςει ο Server Βϊςεων δεδομϋνων. 

7. Να κϊνουμε επανεκκύνηςη τον Apache Tomcat Server. 

 

8.3.1 Εγκατϊςταςη Java. 

Η επύςημη ςελύδα εύναι : http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html μποροϑμε να 

κϊνουμε download το αρχεύο j2sdk-1_4_2_17-windows-i586-p.exe ό απλϊ να ϋχουμε 

κϊποια java ςτον υπολογιςτό μασ. 

 

8.3.2 Εγκατϊςταςη Mysql – Driver JDBC 

Μποροϑμε  να εγκαταςτόςουμε την Mysql 5.0 (αυτό ϋχει χρηςιμοποιηθεύ για την 

εφαρμογό) μπορεύ να μεταφερθεύ απϐ τον τϐπο:  

http://www.soft32.com/download_972.html και να κϊνουμε download το αρχεύο 

mysql-5.0.45-win32.zip. 

Κατϊ την εγκατϊςταςη του προγραμματοσ και ςτο Mysql Server Instance 

configuration Wizard επιλϋξτε “Best Support For Multingualism”. 

Για να χρηςιμοποιόςουμε την MySQL με το JDBC, χρειϊζεται επύςησ να 

εγκαταςτόςουμε το MySQL Connector/J - ϋνα πρϐγραμμα οδόγηςησ JDBC που 

επιτρϋπει ςτα προγρϊμματα να προςπελϊςουν βϊςεισ δεδομϋνων MySQL μϋςω του 

JDBC. Σo MySQL Connector/J βρύςκετε  

Για να εγκαταςτόςουμε το MySQL Connector/J: 

Αντιγρϊφουμε το mysql-connector-java-3.0.14-production.zip ςτο ςκληρϐ δύςκο. 

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
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Ανούγουμε το mysql-connector-java-3.0.14-production.zip με ϋνα πρϐγραμμα 

αποςυμπύεςησ αρχεύων, ϐπωσ το winzip, που μπορεύ να μεταφερθεύ απϐ το 

www.winzip.com. Αποςπϊμε τα περιεχϐμενα του ςτον δύςκο c:\. Αυτϐ θα δημιουργόςει 

ϋναν κατϊλογο με ϐνομα mysql-connector-java-3.0.14-production. Η τεκμηρύωςη για 

το mysql Connector/J βρύςκεται ςτο connentor-j-en.pdf ςτον κατϊλογο docs του 

mysql-connector-java-3.0.14-production, ό μπορεύτε να το δεύτε online ςτον τϐπο 

dev.mysql.com/doc/connector/j/en/index.html. 

 

8.3.3 Εγκατϊςταςη Apache Tomcat. 

Θα πρϋπει ςτη ςυνϋχεια να κατϋβει και να εγκαταςταθεύ  ο Tomcat (για την υλοπούηςη 

τησ εφαρμογόσ χρηςιμοποιόθηκε η ϋκδοςη 5.5) μπορεύ να κατϋβει απϐ την διεϑθυνςη: 

http://tomcat.apache.org/. Για τα windows μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ το jakarta-

tomcat-5.5.zip. Αφοϑ κατεβεύ αυτϐ το zip αρχεύο,το αποςυμπιϋζουμε το ςε κϊποιο 

κατϊλογο (εξ οριςμοϑ ο κατϊλογοσ αυτϐσ θα ονομϊζεται jakarta-tomcat-5.5).  

ημειώςτε πωσ για τα Windows NT/2000/XP υπϊρχει η δυνατϐτητα να 

εγκαταςτόςετε τον Tomcat ωσ Windows service και να ξεκινϊ αυτϐματα κϊθε φορϊ 

που ξεκινϊτε τον υπολογιςτό ςασ.  

Για να λειτουργόςει ςωςτϊ  ο Tomcat,  πρϋπει να οριςτοϑν οι  μεταβλητϋσ 

περιβϊλλοντοσ JAVA_HOME και CATALINA _HOME. Η  JAVA_HOME θα πρϋπει να δεύχνει 

ςτον κατϊλογο που περιϋχει την εγκατϊςταςη τησ Java και η CATALINA _HOME θα 

πρϋπει να δεύχνει ςτον κατϊλογο που περιϋχει το Tomcat ( π.χ ο δικϐσ μασ εύναι 

c:\jakarta_tomcat-5.5).  

Για να οριςτοϑν αυτϋσ οι μεταβλητϋσ ςε Windows μποροϑν να ακολουθηθοϑν τα 

βόματα: 

1. Κϊνουμε δεξύ κλικ ςτο εικονύδιο My Computer (Ο Τπολογιςτόσ μου) ςτην επιφϊνεια 

εργαςύασ και επιλϋγουμε Properties(Ιδιϐτητεσ) απϐ το μενοϑ. Εμφανύζεται το 

παρϊθυρο διαλϐγου System Properties (Ιδιϐτητεσ υςτόματοσ). 

2. Επιλϋγουμε την καρτϋλα Advanced (για προχωρημϋνουσ) και κϊνουμε κλικ ςτο 

κουμπύ Environment Variables (Μεταβλητϋσ περιβϊλλοντοσ). 

3. Κϊνουμε κλύκ ςτο κουμπύ New (Δημιουργύα) κϊτω απϐ το πλαύςιο User Variables 

(Μεταβλητϋσ Φρόςτη). Αυτϐ θα προκαλϋςει την εμφϊνιςη του παραθϑςου διαλϐγου 

Edit User Variables (δημιουργύα μεταβλητόσ χρόςτη). 

4. Ειςϊγουμε  JAVA_HOME για το Variable name (ϐνομα μεταβλητόσ) και ςτο 

Variable_value (Σιμό μεταβλητόσ)  τον φϊκελο που ϋχουμε αποθηκεϑςει την java 

και πατϊμε ΟΚ.  

5. Κϊνουμε κλύκ ςτο κουμπύ New (Δημιουργύα) κϊτω απϐ το πλαύςιο User Variables 

(Μεταβλητϋσ Φρόςτη). Αυτϐ θα προκαλϋςει την εμφϊνιςη του παραθϑςου διαλϐγου 

http://www.winzip.com/
http://tomcat.apache.org/
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Edit User Variables (δημιουργύα μεταβλητόσ χρόςτη). 

6. Ειςϊγουμε  CATALINA _HOME για το Variable name (ϐνομα μεταβλητόσ) και ςτο 

Variable_value (Σιμό μεταβλητόσ)  τον φϊκελο που ϋχουμε αποθηκεϑςει το Tomcat 

και πατϊμε ΟΚ.  

7. Ok για να κλεύςουν ϐλα τα παρϊθυρα διαλϐγου. 

 Αφοϑ εγκαταςτόςουμε το Tomcat ςτον υπολογιςτό μασ και τον ξεκινόςουμε (εύτε 

απευθεύασ εύτε απϐ το service για τα Windows) μποροϑμε να ελϋγξουμε αν λειτουργεύ 

δύνοντασ ςτον browser την διεϑθυνςη: http://localhost:8080/.  Ο Tomcat εξ οριςμοϑ 

"ακοϑει" ςτο port 8080. Αν ϐλα πόγαν καλϊ θα πρϋπει να εμφανιςτεύ η πρώτη ςελύδα 

του Tomcat. Για να ξεκινόςει ο Tomcat Server πληκρολογοϑμε Startup και για να 

τερματύςει Shutdown. 

 

8.3.4 Δημιουργύα Βϊςησ Δεδομϋνων και Πινϊκων. 

Α’ τρόποσ με την χρόςη προγρϊμματοσ. 

Πρϋπει να αντιγρϊψουμε το φϊκελο Setup ςτο φϊκελο webapps του Tomcat. Αφοϑ 

επανεκκινόςουμε τον Apache Tomcat πρϋπει να μποϑμε ςε ϋνα browser και να 

δώςουμε την διεϑθυνςη http://localhost:8080/setup/portal-main.jsp ςτο παρϊθυρο 

που θα εμφανιςτεύ  θα πληκτρολογόςουμε :  

 Στο όνομα χρόςτη: ath  

 ςτο login administrator mysql: root, και  

 ςτο password administrator mysql: το password που ϋχουμε δώςει κατϊ την 

εγκατϊςταςη τησ Mysql. 

 Και πατϊμε εύςοδοσ  

Σο πρϐγραμμα θα μασ ενημερώςει για την δημιουργύα του User και των πινϊκων τησ 

βϊςησ δεδομϋνων. Με το πρϐγραμμα αυτϐ δημιουργεύται η βϊςη δεδομϋνων, οι πύνακεσ 

και ϋνασ φϊκελοσ ο RLgames (ςτο C:\) ϐπου χρηςιμοποιεύται για την αποθόκευςη των 

αρχεύων απϐ τα παιχνύδια (ςε υποφακϋλουσ κατϊ κωδικϐ χρόςτη (login)).  

 

 

http://localhost:8080/
http://localhost:8080/setup/portal-main.jsp
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Εικόνα 8.12: Οθόνη εκτϋλεςησ προγρϊμματοσ http://localhost:8080/setup/portal-

main.jsp 

 

Β’ τρόποσ  

Εναλλακτικϊ μποροϑμε να δημιουργόςουμε μϐνοι μασ  να ορύςουμε τον λογαριαςμϐ 

του χρόςτη και τουσ πύνακεσ.  

την ϋκδοςη Mysql 5.0 μποροϑμε αφοϑ μποϑμε ςτη γραμμό εντολών (Command 

Prompt)  να δώςουμε την εντολό του Ms-Dos:   

1. cd  C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin  (enter) 

Θα εμφανιςτεύ το ςόμα προτροπόσ του Dos: και θα πληκτρολογόςουμε : 

2. C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin> mysql –h localhost –u root –

p  

Όπου θα εμφανιςτεύ enter password και θα πληκτρολογόςουμε το δικό μασ 

password. 

3. Θα μποϑμε ςτην mysql θα δημιουργόςουμε τη βϊςη και το χρόςτη, με τισ εντολϋσ : 

CREATE DATABASE games DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_unicode_ci; (enter) 

GRANT SELECT, INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE, DROP, INDEX,ALTER ON 

games.* TO ath IDENTIFIED BY 'ath'; (enter) 

την εικϐνα εμφανύζεται η ςωςτό εκτϋλεςη αυτών των εντολών (εικϐνα 8.13)12 

 

 

                                                      
12 ΓΔ, Αναστασία Σπ. Βλάση, «Σσστήματα για παιτνίδια στρατηγικής», 

ΔΑΠ 2008 

http://localhost:8080/setup/portal-main.jsp
http://localhost:8080/setup/portal-main.jsp
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Εικόνα 8.13: Οθόνη εκτϋλεςησ Mysql εντολών. 

Και μετϊ δημιουργούμε τουσ πύνακεσ:  

CREATE TABLE   games.genikastoixeia  

(login varchar(30) NOT NULL, 

numOfWinGames int, 

numOfLostGames int , 

numOfMovesForGainedGames int, 

numOfMovesForLostGames int, 

numOfMoves int, 

PRIMARY KEY (login)); 

 

CREATE TABLE   games.peximata  

(login varchar(30), 

adate DATE, 

arxtime TIME, 

tdate DATE, 

teltime TIME, 

ergasia varchar (10), 

PRIMARY KEY (login,adate,arxtime) 

foreign key (login) references genikastoixeia(login)); 

 

CREATE TABLE   games.guestbook  

(login varchar(30), 

adate DATE, 

arxtime TIME, 

sxolia varchar (255), 

PRIMARY KEY (login,adate,arxtime)); 

 

Δημιουργύα φακϋλου αποθόκευςησ αρχεύων. 

Πρϋπει να δημιουργόςουμε τον φϊκελο αποθόκευςησ των αρχεύων αυτϐ υλοποιεύται 

ωσ εξόσ:  αφοϑ μποϑμε ςτη γραμμό εντολών(Command Prompt) και να δώςουμε την 

εντολό του Ms-Dos:  cd\ (enter) 

C:\> md RLGames (enter) 

C:\>md RLGames\Games (enter) 

 

8.3.5 Εγκατϊςταςη Εφαρμογόσ. 

Αντιγρϊφουμε το φϊκελο webprog ςτον φϊκελο webapps του Tomcat. Κϊνουμε 
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επανεκκύνηςη του Tomcat. 

 

8.3.6 Eκτϋλεςη εφαρμογόσ. 

Απϐ ϋνα browser πληκτρολογοϑμε : 

http://IP:8080/webprog/index.html 

(http://IP_Τπολογιςτό:8080/webprog/index.html) 

π.χ  αν το IP=62.103.222.209   τϐτε  http://62.103.222.209:8080/webprog/index.html 

Η εφαρμογό ϋχει δοκιμαςτεύ ςε Internet Explorer 6, Internet Explorer 7  και Mozilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ip:8080/webprog/index.html
http://IP_Υπολογιστή:8080/webprog/index.html
http://62.103.222.209:8080/webprog/index.html
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ΤΜΒΑΕΙ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 

To παρών κεύμενο διϋπεται απϐ ϋνα ςϑνολο ςυμβϊςεων, οι οπούεσ ϋχουν ωσ ςκοπϐ την 

ευκολϐτερη κατανϐηςό του. Μερικϊ παραδεύγματα μορφοπούηςησ δύνονται ςτη 

ςυνϋχεια: Μύα διεϑθυνςη ςτο δύκτυο: http://java.sun.com.  

http://java.sun.com/
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τισ αναφορϋσ οι διευθϑνςεισ του δικτϑου – Links, αντιςτοιχύζονται  με [L#]. 


