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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη αλγορίθμου βαθιάς 

ενισχυτικής μάθησης σε περιβάλλον παιχνιδιού. Στο πέρασμα των χρόνων, η 

τεχνολογική κοινότητα επιδιώκει να εντάξει τη συμπεριφορά των ζωντανών 

οργανισμών, η οποία μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής τους μέσω της 

εκπαίδευσης, στα διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα. Ο χώρος της μηχανικής μάθησης 

και ειδικότερα της ενισχυτικής μάθησης, βασιζόμενος στο παραπάνω δόγμα, 

δημιουργεί πράκτορες οι οποίοι δύναται να μαθαίνουν διαμέσου της συνεχούς 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Ωστόσο, τα σύγχρονα προβλήματα εξαιτίας της 

μεγάλης πολυπλοκότητάς τους, έχουν θεσπίσει ορισμένους περιορισμούς ως προς 

την εφαρμογή των αλγορίθμων της ενισχυτικής μάθησης. Η λύση δίδεται μέσω της 

μίμησης ενός βιολογικού μηχανισμού, των νευρωνικών δικτύων. Η αποτελεσματική 

εφαρμογή τους σε προβλήματα μεγάλης διαστασιμότητας του ευρύτερου χώρου της 

τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε στην ενσωμάτωσή τους στους αλγορίθμους 

ενισχυτικής μάθησης. Δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο ένα νέο επιστημονικό πεδίο, 

αυτό της βαθιάς ενισχυτικής μάθησης. Στα πλαίσια της εργασίας υλοποιήθηκαν 

παραλλαγές των αλγορίθμων βαθιάς ενισχυτικής μάθησης DQN, double DQN, duel 

DQN και noisy DQN, αναπτύσσοντας τους αντίστοιχους πράκτορες. Το περιβάλλον 

αλληλεπίδρασης που επιλέχθηκε ήταν κλασσικό παιχνίδι MsPacman της πλατφόρμας 

Atari 2600. Ο εκάστοτε πράκτορας σε μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση, εκπαιδεύεται 

με τη βοήθεια οπτικών παρατηρήσεων και της ανταμοιβής που δέχεται από το 

περιβάλλον. Βασικός σκοπός είναι η εκμάθηση του μοντέλου του περιβάλλοντος, που 

συνοδεύεται με υψηλή συνολική ανταμοιβή στην ολοκλήρωση κάθε παιχνιδιού. Οι 

πράκτορες αφού εκπαιδεύτηκαν για ορισμένο χρονικό διάστημα, αξιολογήθηκαν ως 

προς την απόδοσή τους. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα πειραματικά 

αποτελέσματα της μελέτης, ενώ παρατίθενται προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract 

 

The present diploma thesis deals with the development of a deep reinforcement 

learning algorithm in game environment. Over the years, technology community has 

sought to integrate the behavior of living organisms, which can change during their 

lifetime through an endless process of training, into various technological creations. 

The field of machine learning and especially reinforcement learning, based on the 

above doctrine, creates agents who can learn through continuous interaction with the 

environment. However, modern problems have introduced some limitations in the 

application of reinforcing learning algorithms, due to their great complexity. The 

solution is given through the imitation of a biological mechanism, the neural networks. 

Their effective application in high-dimensional problems of the wider field of artificial 

intelligence led to their integration into reinforcing learning algorithms. In this way, a 

new scientific field was created, the deep reinforcement learning. In the current thesis, 

variants of the deep reinforcement learning algorithms DQN, double DQN, duel DQN 

and noisy DQN were implemented, developing the respective agents. The chosen 

interaction environment was the classic MsPacman game of the Atari 2600 platform. 

The agents were trained for a certain period of time and therefore were evaluated in 

terms of their performance. At the end of this thesis, some experimental results and 

future improvements are presented concerning the versatile subjects of this study. 
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 Εισαγωγή 
 

Η επιβίωση κάθε ζωντανού οργανισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

συμπεριφορά του. Ως συμπεριφορά ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε οργανισμός 

δρα και αντιδρά μέσω της σχέσης ή της αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον. Κατά 

τη διάρκεια της ζωής του, δύναται να μεταβάλει τη συμπεριφορά του σε μία 

προσπάθεια προσαρμογής στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Επομένως, η 

συμπεριφορά είναι προϊόν μιας ατέρμονης διαδικασίας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη, η εκπαίδευση απαιτεί τρία στοιχεία: τη φύση, την άσκηση και τη μάθηση. 

Η φύση προσδιορίζεται από το περιβάλλον του οργανισμού. Η άσκηση αντιστοιχεί στη 

λήψη αποφάσεων δράσης στις διάφορες καταστάσεις του περιβάλλοντος. Η μάθηση 

λογίζεται ως η διαδικασία εμπέδωσης νέων γνώσεων και τεκμηρίωσης των παλιών. 

Από την τεχνολογική σκοπιά, ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενο μελέτης του χώρου της 

ενισχυτικής μάθησης που βρίσκεται υπό την αιγίδα της τεχνητής νοημοσύνης.  

Στη σύγχρονη εποχή, η τεχνητή νοημοσύνη έχει σημειώσει σημαντική αν όχι 

εξαιρετική πρόοδο. Σχεδόν σε κάθε χώρο επιστημονικού και τεχνολογικού 

ενδιαφέροντος, έχει εφαρμοστεί κάποιος αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα εφαρμογών αναγνώρισης ανθρώπινης ομιλίας, 

η προσπάθεια αυτόνομης οδήγησης, καθώς και εφαρμογών κατηγοριοποίησης 

εικόνων και κατασκευής συστημάτων που παίζουν παιχνίδια. Η νοημοσύνη των 

μηχανών βασίζεται στα μαθηματικά, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, τη μηχανική και την 

επιστήμη των υπολογιστών. Αποσκοπεί στην επίλυση προβλημάτων όπου οι 

κλασσικές μέθοδοι και τεχνικές δεν έχουν επιτύχει τα αποδεκτά αποτελέσματα.  

Στην τεχνολογική αυτή προσέγγιση, κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης το ρόλο του 

οργανισμού διαδραματίζει ο πράκτορας· του περιβάλλοντος, το μοντέλο του 

προβλήματος, ενώ η μάθηση ισοδυναμεί με την αναπροσαρμογή κάποιου αλγορίθμου 

τεχνητής νοημοσύνης. Ο πράκτορας μαθαίνει μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης με 

το περιβάλλον και υιοθετεί κάποια συμπεριφορά ή πολιτική. Στην περίπτωση της 

ενισχυτικής μάθησης, η πολιτική προσαρμόζεται με βάση κάποια συνάρτηση 

ανταμοιβής, ενώ στις περιπτώσεις κλασσικής μηχανικής μάθησης γίνεται χρήση 

διαφόρων μετρικών, οι οποίες θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν. Η συνάρτηση 

ανταμοιβής έχει ως στόχο την επιβράβευση ή τιμωρία του πράκτορα για τις αποφάσεις 

που έλαβε. Ο πράκτορας ενισχυτικής μάθησης βασίζεται στην αληθινή εκπαίδευση, η 

οποία σύμφωνα με τον Ζαν Ζακ Ρουσσώ συνίσταται λιγότερο σε διδαχές και 

περισσότερο σε ασκήσεις, δηλαδή δράσεις. Όπως είναι φανερό, αναγκαία και ικανή 

συνθήκη χαρακτηρισμού ενός προβλήματος ως αντικείμενο ενισχυτικής μάθησης είναι 

η αλληλεπίδραση πράκτορα και περιβάλλοντος που εκφράζεται μέσω των καναλιών 

παρατήρησης, δράσης και ανταμοιβής.  

Από αυτήν την οικογένεια προβλημάτων, δε θα μπορούσε να απουσιάζει ο κόσμος 

των παιχνιδιών. Τα παιχνίδια, ένα διαχρονικό μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, 

ακόμα και επάγγελμα σε ορισμένες περιπτώσεις, υποβάλλουν τον παίκτη σε μία 

ψυχική ή και σωματική διέγερση και βοηθούν στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων. 

Κύρια συστατικά κάθε παιχνιδιού είναι οι κανόνες, τα επιτεύγματα, η πρόκληση και η 

αλληλεπίδραση. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των 

παικτών που συμμετέχουν, την πολυπλοκότητά τους, το μέσο που χρειάζονται για να 

παιχθούν (π.χ. κάρτες, ταμπλό, υπολογιστής) κ.ά.. Τα περιβάλλοντα εκπαίδευσης 
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μπορούν να χαρακτηριστούν ως προβλήματα απόφασης Markov (MDP), δηλαδή 

ικανοποιούν την ιδιότητα Markov, γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή αλγορίθμων 

ενισχυτικής μάθησης σε αυτά.  

Τα παιχνίδια απαιτούν σε μεγάλο βαθμό νοητικές ικανότητες για να νικηθούν, 

οπότε αποτελούν μία καλή πλατφόρμα φιλοξενίας αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. 

Σε πλήθος παιχνιδιών η μηχανική μάθηση έχει καταφέρει να φτάσει ή και να 

υπερκεράσει τις ανθρώπινες επιδόσεις, δηλαδή η μηχανή σκέφτεται καλύτερα από τον 

άνθρωπο. Ωστόσο, μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία είχαν τεθεί διάφοροι 

περιορισμοί ως προς την εφαρμογή αυτών των αλγορίθμων σε προβλήματα μεγάλης 

διαστασιμότητας ή πολυπλοκότητας. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη μικρή 

διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ της εποχής, καθώς οι διάφοροι αλγόριθμοι επίλυσης 

τέτοιων προβλημάτων είχαν ήδη δημιουργηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 

αλγόριθμος TD-Gammon, που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια νευρωνικών δικτύων το 

1992 για να αντιμετωπίσει ανθρώπους στο τάβλι και κατόρθωσε να φτάσει κοντά στο 

επίπεδο των καλύτερων παικτών της εποχής.  

Τα τελευταία χρόνια με τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, η δημιουργία 

ισχυρότατων υπολογιστικών μονάδων σε συνδυασμό με την παραλληλοποίηση των 

υπολογισμών στις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), έδωσαν ένα πρώτο δείγμα 

γραφής των δυνατοτήτων των πολύπλοκων μαθηματικών μοντέλων που καλούν στο 

όνομα νευρωνικά δίκτυα. Παράλληλα, η τάση χρήσης τους σε μεγάλη ποικιλία 

προβλημάτων, ώθησε τους επιστήμονες στην επιστράτευσή τους και σε προβλήματα 

ενισχυτικής μάθησης, μετατρέποντάς τα σε προβλήματα βαθιάς ενισχυτικής μάθησης. 

Πλέον, ο πράκτορας εκφράζεται ως ένα βαθύ νευρωνικό δίκτυο το οποίο 

αναπροσαρμόζει τα βάρη του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, με στόχο την επίτευξη 

της μέγιστης συνολικής ανταμοιβής. Αυτός ο τρόπος μάθησης αποτελεί και τον 

πλησιέστερο του ανθρώπινου τρόπου μάθησης και σκέψης.  

Οι δυνατότητες των νευρωνικών δικτύων σε προβλήματα μεγάλης διάστασης ήταν 

εκπληκτικές, αρχής γενομένης του αλγορίθμου DQN της DeepMind το 2013 που 

υλοποιείται και στην παρούσα εργασία. Ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε επιτυχώς στα 49 

παιχνίδια της πλατφόρμας Atari2600, τα οποία εμφανίζουν ευρεία ποικιλία κανόνων. 

Έπειτα, από αυτό το έτος ορόσημο έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμοι αλγόριθμοι βαθιάς 

ενισχυτικής μάθησης που εκπαιδεύονται σε παιχνίδια. Η πλειονότητα αυτών των 

παιχνιδιών πιθανότατα έχει επιλυθεί στο παρελθόν από κάποιο άλλο κλασσικό 

αλγόριθμο. Ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό των αλγορίθμων βαθιάς ενισχυτικής μάθησης 

είναι η προσαρμοστικότητά τους σε οποιοδήποτε πρόβλημα απόφασης Markov. 

Επομένως, τα παιχνίδια συνιστούν πρόσφορο έδαφος εκπαίδευσης και συνάμα 

αξιολόγησης αυτών των δυνατοτήτων των αλγορίθμων προτού εφαρμοστούν σε 

κάποιο παρόμοιας πολυπλοκότητας περιβάλλον, του χώρου της ρομποτικής, της 

υπολογιστικής όρασης, της οικονομίας, της υγείας κ.ά..  

Ολοκληρώνοντας, επισημαίνονται τα δύο βασικότερα προβλήματα της ενισχυτικής 

μάθησης. Το ένα ζήτημα που ταλανίζει την κοινότητα αφορά στον προσδιορισμό του 

πλήθους των εμπειριών που θεωρούνται επαρκείς για την εκπαίδευση του πράκτορα. 

Το δεύτερο δυσεπίλυτο πρόβλημα σχετίζεται με την εξερεύνηση του περιβάλλοντος 

και πιο συγκεκριμένα του χρονικού ορίζοντα στον οποίο ένας πράκτορας θεωρείται ότι 

έχει εξερευνήσει πλήρως το μοντέλο του προβλήματος. Η επίλυση των δύο αυτών 

προβλημάτων θα αναδείξει τις δυνατότητες του χώρου της βαθιάς ενισχυτικής 

μάθησης. 
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1.1 Παρουσίαση προβλήματος 
 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πράκτορα 

βαθιάς ενισχυτικής μάθησης, ο οποίος θα εκπαιδευτεί στο παιχνίδι MsPacman της 

πλατφόρμας Atari2600. Το περιβάλλον παιχνιδιού MsPacman, που επιλέχθηκε να 

φιλοξενήσει τον εκάστοτε πράκτορα, αποτελεί μία παραλλαγή του πιο διάσημου 

arcade παιχνιδιού Pacman. Είναι ένα από τα πλέον εθιστικά παιχνίδια της πλατφόρμας 

Atari, καθώς ναι μεν είναι εύκολη η κατανόηση των κανόνων του, πλην όμως αρκετά 

δύσκολο να νικηθεί. Ο πράκτορας που εφαρμόζεται στο παιχνίδι, λαμβάνει ως 

παρατηρήσεις από το περιβάλλον αποκλειστικά και μόνο εικονοστοιχεία, όπως επίσης 

και την τιμή της συνολικής ανταμοιβής που πετυχαίνει. Με τη χρήση ενός νευρωνικού 

δικτύου, προσπαθεί κάθε φορά να μάθει να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον με 

απώτερο σκοπό την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής συνολικής ανταμοιβής. Το 

νευρωνικό δίκτυο κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εκάστοτε αλγόριθμο που 

υλοποιείται στα πλαίσια της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν τη μελέτη έχουν 

υλοποιηθεί οι αλγόριθμοι DQN,double DQN, duel DQN, noisy DQN, prioritized double 

DQN που υπάγονται γενικότερα στους αλγορίθμους Q-learning και διαθέτουν τα 

αντίστοιχα νευρωνικά δίκτυα. Παράλληλα, κατά απόλυτη αντιστοιχία με τη μνήμη των 

οργανισμών, δημιουργείται η μνήμη του πράκτορα, ώστε να είναι δυνατή η ανάκληση 

γεγονότων, σε μορφή μεταβάσεων, ενόσω αυτός εκπαιδεύεται. Η μεγάλη διάσταση του 

συγκεκριμένου προβλήματος απαιτεί τόσο μεγάλη υπολογιστική ισχύ και μνήμη όσο 

και αξιοποίηση αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά την εκπόνηση της εργασίας, 

εξετάστηκαν οι διάφοροι αλγόριθμοι και οι παραλλαγές τους, ως προς την ταχύτητα 

μάθησής τους και της μέσης ανταμοιβής τους σε ορισμένο αριθμό βημάτων 

εκπαίδευσης. Τέλος, οι εκπαιδευμένοι πράκτορες αξιολογήθηκαν και τα αποτελέσματά 

τους συγκρίθηκαν με προηγούμενες υλοποιήσεις των ιδίων αλγορίθμων, ενώ 

προτάθηκαν ιδέες για μελλοντικές βελτιώσεις. Ο πλήρης κώδικας της διπλωματικής 

εργασίας βρίσκεται στο παράρτημα, καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://github.com/radiakos/deep_reinforcement_learning. 
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1.2 Διάρθρωση διπλωματικής εργασίας 
 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε κεφάλαια που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
της ανάγνωσης και της κατανόησης των επιμέρους περιεχομένων. Συνολικά, η μελέτη 
αποτελείται από 8 κεφάλαια συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής. Στη συνέχεια, 
γίνεται μία συνοπτική περιγραφή καθενός κεφαλαίου. 

Κεφάλαιο 2: Παρουσιάζονται οι γενικές γνώσεις του χώρου της ενισχυτικής μάθησης, 
που χρειάζεται να διαθέτει ο αναγνώστης.  

Κεφάλαιο 3: Γίνεται μία εκτενής περιγραφή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, της 
λειτουργίας τους και της εκπαίδευσής τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται λεπτομερώς 
τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα. 

Κεφάλαιο 4: Εισάγεται η έννοια της βαθιάς ενισχυτικής μάθησης, ενώ παρουσιάζεται 
πλήθος αλγορίθμων αυτής της οικογένειας. 

Κεφάλαιο 5: Αφορά το τμήμα της υλοποίησης της εφαρμογής. Στην αρχή, γίνεται λόγος 
για το λογισμικό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της 
εργασίας. Έπειτα, παρουσιάζεται το περιβάλλον εκπαίδευσης και αξιολόγησης των 
αλγορίθμων που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια της εργασίας, καθώς και η διαμόρφωσή 
του. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των 
διαφόρων αλγορίθμων βαθιάς ενισχυτικής μάθησης. 

Κεφάλαιο 6: Αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής. Περιγράφονται οι διάφορες 
τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας.  

Κεφάλαιο 7: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης 
των διαφόρων αλγορίθμων της εφαρμογής με τη βοήθεια γραφημάτων. 

Κεφάλαιο 8: Παρατίθενται τα συμπεράσματα της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων 
της διπλωματικής εργασίας, καθώς και προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις. 
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1.3 State of the art 
 

Σήμερα, ο χώρος της βαθιάς ενισχυτικής μάθησης συνεχίζει να αναπτύσσεται με 

αμείωτους ρυθμούς. Επικρατεί ενθουσιασμός με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να 

εφαρμόζεται πληθώρα νέων καινοτόμων αλγορίθμων, οι οποίοι υπερβαίνουν σε 

επιδόσεις τόσο παλαιότερους αλγορίθμους όσο και τους ίδιους τους ανθρώπους. Τα 

τελευταία χρόνια, δημιουργούνται συνεχώς νέα περιβάλλοντα φιλοξενίας αυτών των 

αλγορίθμων, εξετάζοντας διαφορετικές πτυχές των δυνατοτήτων του χώρου. Σε αυτό 

το σημείο είναι χρήσιμη η διάκριση των προβλημάτων ενισχυτικής μάθησης σε δύο 

κατηγορίες, ανάλογα με τις πληροφορίες που διαθέτουν για το μοντέλο του 

προβλήματος. Έτσι γίνεται ο διαχωρισμός σε model-free και model-based 

προβλήματα, όπου ο πράκτορας είτε αγνοεί πλήρως είτε γνωρίζει το σύνολο των 

κανόνων του περιβάλλοντος αντίστοιχα. Παράλληλα, υπάρχει διαφοροποίηση και ως 

προς το πλήθος των πρακτόρων που χρησιμοποιεί κάθε αλγόριθμος, οπότε γίνεται 

λόγος για μονοπρακτορικό ή πολυπρακτορικό αλγόριθμο.  

Σε μονοπρακτορικό επίπεδο, το ενδιαφέρον έχει μονοπωλήσει η εταιρεία 

DeepMind της Google. Εντός του 2020 παρουσίασε τον καλύτερο έως τώρα αλγόριθμο 

στα model-free παιχνίδια Atari, τον Agent57. Ανήκει στους αλγορίθμους Q-learning και 

με τη βοήθεια ενός μετα-ελεγκτή, ο οποίος προσαρμόζει την εξερεύνηση και τη 

μακροπρόθεσμη έναντι της βραχυπρόθεσμης συμπεριφοράς του πράκτορα, 

κατόρθωσε να σημειώσει μεγαλύτερες επιδόσεις από επαγγελματίες παίκτες σε 

ποσοστό 1000% σε καθένα από τα 57 παιχνίδια που εφαρμόστηκε. Ήταν η πρώτη 

φορά στα χρονικά που ένας αλγόριθμος κατάφερε κάτι ανάλογο στο σύνολο των 

παιχνιδιών, που διακρίνονται για την πολυπλοκότητα και τη διαφορετικότητά τους. 

Όσον αφορά αποκλειστικά το παιχνίδι MsPacMan, θεωρείται ότι έχει επιλυθεί 

πλήρως. Η εταιρεία Maluuba που εξαγοράστηκε από τη Microsoft, ανέπτυξε τον 

αλγόριθμο HRA το 2017 ο οποίος πέτυχε το εκπληκτικό σκορ, 999999, αφού πρώτα 

εκπαιδεύτηκε για 800Μ βήματα. Σύμφωνα με τον HRA ακολουθείται η τεχνική ‘διαίρει 

και βασίλευε’, δηλαδή το πρόβλημα απόφασης Markov διαιρείται σε επιμέρους 

προβλήματα και εφαρμόζοντας έναν πράκτορα σε καθένα από αυτά, προτείνονται 

διάφορες δράσεις με ορισμένη βαρύτητα. Στο τέλος επικρατεί ο νόμος του ισχυρού, 

δηλαδή η δράση με τη μεγαλύτερη βαρύτητα.  

Σε πολυπρακτορικό επίπεδο, οι αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης που έχουν 

εφαρμοστεί στα διάφορα παιχνίδια, έχουν επιδείξει έως τώρα θεαματικά 

αποτελέσματα. Η εταιρεία OpenAI έχει αναπτύξει μία παραλλαγή του αλγορίθμου  

Proximal Policy Optimization, τον αλγόριθμο OpenAI Five, για την κατασκευή 

πρακτόρων στο παιχνίδι Dota2 και στο κρυφτό. Το πρώτο πρόκειται για ένα παιχνίδι 

στρατηγικής πραγματικού χρόνου όπου δύο ομάδες των πέντε παικτών προσπαθούν 

να νικήσουν η μία την άλλη. Οι πράκτορες αυτοί αφού εκπαιδεύτηκαν 

αντιμετωπίζοντας τον ίδιο τους τον εαυτό για συνολικό διάστημα 45.000 ετών σε 

πολυπληθείς υπολογιστικές μονάδες (που ισοδυναμεί με 10 μήνες πραγματικού 

χρόνου), κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ανθρώπινες ομάδες. Το μοντέλο του 

προβλήματος προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό προβλήματα του πραγματικού κόσμου, 

αφού δεν είναι πλήρως παρατηρίσιμο, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, οι παρατηρήσεις και 

οι δράσεις των πρακτόρων είναι συνεχείς και απαιτεί συλλογική και μακροπρόθεσμη 

λήψη αποφάσεων από αυτούς. Χαρακτηριστικά ο μέσος αριθμός των συνολικών 

δράσεων σε ένα παιχνίδι για κάθε πράκτορα είναι 80.000, ενώ συνολικά υπάρχουν 

διαθέσιμες 170.000 ξεχωριστές δράσεις. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης του 
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αλγορίθμου OpenAI Five ήταν εκπληκτικά, αφού κατάφερε να νικήσει το 2019 την 

παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα για το έτος 2018, OG team. Στο παιχνίδι του κρυφτού 

(hide and seek), η συμπεριφορά των πρακτόρων εξέπληξε και πάλι ευχάριστα τους 

επιστήμονες. Όσο αυξάνονταν τα βήματα της εκπαίδευσής τους, εκείνοι κατόρθωναν 

να ανακαλύπτουν νέα στοιχεία του περιβάλλοντος, μεταβάλλοντας άμεσα τη 

συμπεριφορά τους και αποκτώντας πλεονέκτημα έναντι της αντίπαλης ομάδας. 

Ενδεικτικά, η ομάδα που κρυβόταν έμαθε να μετακινεί αντικείμενα και να κρύβεται 

επιτυχώς εντός του οριοθετημένου χώρου.   

Παράλληλα, ο αλγόριθμος Muzero της Deepmind που παρουσιάστηκε το ίδιο έτος 

είναι πλέον ο απόλυτος κυρίαρχος στα κλασσικά παιχνίδια, σκάκι, Go και shogi. Δίχως 

να γνωρίζει εκ των προτέρων τους κανόνες των προβλημάτων, συνδυάζει τη δενδρική 

αναζήτηση με ένα ήδη εκπαιδευμένο μοντέλο, στην εύρεση της βέλτιστης πολιτικής. Ο 

αλγόριθμος καθώς εφαρμόζεται επαναληπτικά, μαθαίνει το μοντέλο του προβλήματος, 

ενώ δε διέθετε καμία γνώση για αυτό.  

Τα παιχνίδια αποτελούν ένα ασφαλές χώρο ανάπτυξης αλγορίθμων ενισχυτικής 

μάθησης, προτού αυτοί εφαρμοστούν σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής τους σε διάφορους 

χώρους. Στη ρομποτική, ο αλγόριθμος QT-Opt, που ανήκει στην οικογένεια 

αλγορίθμων Q-learning, εφαρμόστηκε με επιτυχία σε πραγματικούς ρομποτικούς 

βραχίονες, ελέγχοντας τις διάφορες κινήσεις τους. Ακόμα, στο χώρο της αυτόνομης 

οδήγησης, με τη βοήθεια αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης, αυτόνομα οχήματα 

δύνανται να κινούνται αποτελεσματικά στο χώρο διαμέσου οπτικών παρατηρήσεων, 

μεταξύ αυτών είναι και το AWS DeepRacer. Στο χρηματοοικονομικό χώρο, η εταιρεία 

IBM έχει δημιουργήσει ένα πολύπλοκο σύστημα ενισχυτικής μάθησης, την πλατφόρμα 

DSX, για να πραγματοποιεί συναλλαγές. Ακόμα, ικανοποιητικά αποτελέσματα 

παρουσιάζουν οι αλγόριθμοι στην επεξεργασία κειμένων, και ειδικότερα στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων, όπως ο αλγόριθμος ROUG. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η αρωγή 

τεχνικών ενισχυτικής μάθησης στο χώρο της υγείας. Αναπτύσσουν πολιτικές εύρεσης 

της βέλτιστης αγωγής ασθενών, την κατάλληλη χρονική στιγμή, εμπειρικά, αγνοώντας 

πληροφορίες που αφορούν το μαθηματικό μοντέλο του βιολογικού συστήματος των 

ανθρώπων. Παράλληλα, αποτελούν ισχυρό ιατρικό εργαλείο διάγνωσης διαφόρων 

ασθενειών.  
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 Γενικές γνώσεις ενισχυτικής μάθησης 
 

2.1 Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση 

 

Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αφορά στο επιστημονικό πεδίο που αποσκοπεί στην 

κατανόηση και την κατασκευή νοήμονων οντοτήτων. Οι οντότητες αυτές προσπαθούν 

να μιμηθούν διάφορα στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως είναι η μάθηση, 

η προσαρμοστικότητα, η εξαγωγή συμπερασμάτων από τα συμφραζόμενα και η 

επίλυση προβλημάτων. Αποτελεί την τομή διαφόρων επιστημών, όπως της 

πληροφορικής, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της γλωσσολογίας και της επιστήμης 

του μηχανικού. 

Μηχανική μάθηση είναι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος αναπτύσσει 

συστήματα που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την απόδοσή τους κατά την 

εκτέλεση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας, δίχως την ανάγκη εκ νέου 

προγραμματισμού [1]. Ο επίσημος ορισμός της μηχανικής μάθησης που δόθηκε από 

τον Tom Mitchell το 1997 είναι ο ακόλουθος:  

«ένα πρόγραμμα υπολογιστή θεωρείται ότι μαθαίνει από την εμπειρία Ε ως προς μια 
κλάση εργασιών Τ και μέτρο απόδοσης P, αν η απόδοσή του σε εργασίες από το Τ, 
όπως μετριέται από το P, βελτιώνεται μέσω της εμπειρίας Ε.» 

Η μηχανική μάθηση σχετίζεται άμεσα με το χώρο της υπολογιστικής στατιστικής, 

της μαθηματικής βελτιστοποίησης, της εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων και των 

προγνωστικών μοντέλων και διαιρείται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες: 

• Επιβλεπόμενη μάθηση (Supervised learning)  

Στην επιβλεπόμενη μάθηση ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται ώστε να κατασκευάσει ένα 

μοντέλο που απεικονίζει δεδομένες εισόδους σε γνωστές επιθυμητές εξόδους. Τα 

ζεύγη αυτά αποτελούν τα παραδείγματα εκπαίδευσης και αποσκοπούν στην 

παραγωγή ενός γενικευμένου μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

χαρακτηρίσει νέα παραδείγματα. Στο ιδεατό σενάριο, το μοντέλο αυτό μπορεί να 

καθορίσει σωστά την έξοδο για οποιαδήποτε άγνωστη είσοδο. Τα προβλήματα 

επιβλεπόμενης μάθησης διακρίνονται σε προβλήματα: 

o Ταξινόμησης (Classification) 

o Πρόγνωσης (Prediction)  

o Διερμηνείας (Interpretation) 

• Μη επιβλεπόμενη μάθηση (Unsupervised learning) 

Ο αλγόριθμος στη μη επιβλεπόμενη μάθηση έχει ως στόχο την κατασκευή 

μοντέλου για ένα σύνολο εισόδων με τη μορφή παρατηρήσεων δίχως την παρουσία 

επιθυμητών εξόδων. Τα προβλήματα της κατηγορίας αυτής είναι τα ακόλουθα: 

o Ανάλυσης συσχετισμών (Association Analysis) 

o Συσταδοποίησης (Clustering) 
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• Ημι-επιβλεπόμενη μάθηση (Semi-supervised learning) 

Στην αρχή της εκπαίδευσης ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί εισόδους με επιθυμητές 

εξόδους τις οποίες προσπαθεί να προσεγγίσει. Έπειτα, συνεχίζεται η εκπαίδευση με 

δεδομένα εισόδου στα οποία απουσιάζει η επιθυμητή έξοδος. Στο τέλος, ο αλγόριθμος 

επανεκπαιδεύεται με τα πρώτα ζεύγη εκπαίδευσης. 

 

• Ενισχυτική μάθηση (Reinforcement learning) 

Η κατηγορία της ενισχυτικής μάθησης διαφέρει από τις προηγούμενες, καθώς ο 

αλγόριθμος εκπαιδεύεται δίχως κάποιο σταθερό σύνολο δεδομένων εισόδου. 

Αντίθετα, το μοντέλο προσαρμόζει μία στρατηγική ενεργειών μέσω της 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται. 
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2.2 Ενισχυτική μάθηση (Reinforcement learning) 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μία εκτενής περιγραφή των προβλημάτων 

ενισχυτικής μάθησης [2]. Η αυτοματοποιημένη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε βάθος 

χρόνου, αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα που ταλανίζει τον επιστημονικό και 

τεχνολογικό χώρο, το οποίο καλείται να επιλύσει η ενισχυτική μάθηση. Μάθηση 

σύμφωνα με τον Kimble είναι «µία σχετικά σταθερή αλλαγή σε µία δυνατότητα της 

συμπεριφοράς, η οποία συμβαίνει ως αποτέλεσμα ενισχυμένης πρακτικής». Κατά τη 

διάρκεια της ζωής του, ένα άτομο υιοθετεί και επαναπροσδιορίζει τη συμπεριφορά του 

μέσω της αλληλεπίδρασής του με τον κόσμο. Οι σχέσεις δράσης αντίδρασης-

αποτελέσματος αποτελούν τη βασική πηγή γνώσης του ατόμου και καθιστούν δυνατή 

την επιβίωσή του στο εκάστοτε περιβάλλον. Είτε το περιβάλλον είναι η οδήγηση ενός 

αυτοκινήτου είτε η συμμετοχή σε μια συζήτηση, μέσα από την εμπειρία του, το άτομο 

έχει επίγνωση των πιθανών αποτελεσμάτων των πράξεών του. Η ίδια ακριβώς 

διαδικασία από αλγοριθμική σκοπιά είναι το αντικείμενο μελέτης του χώρου της 

ενισχυτικής μάθησης. Κάθε πρόβλημα ενισχυτικής μάθησης αποτελείται από δύο 

βασικές οντότητες, το περιβάλλον και τον πράκτορα, καθώς επίσης και τρία κανάλια 

επικοινωνίας αυτών, της ανταμοιβής, των δράσεων και των καταστάσεων. 

 

1

Εικόνα 2 | 1 Οι σχέσεις αλληλεπίδρασης πράκτορα-περιβάλλοντος. Σε κάθε βήμα ο πράκτορας 
δρα με βάση κάποια πολιτική, μεταβαίνοντας σε νέα κατάσταση και λαμβάνοντας μία ανταμοιβή. 

 

Παραδείγματα προβλημάτων ενισχυτικής μάθησης: 

• Σκάκι: ο παίκτης-πράκτορας οφείλει να κινηθεί στο ταμπλό. Επιλέγει την 

κίνησή του όχι τυχαία, αλλά σχεδιάζοντας πιθανά σενάρια των 

επακόλουθων κινήσεων του αντιπάλου και του ιδίου ή και με βάση την 

διαίσθησή του για ορισμένες κινήσεις και καταστάσεις. 

 

 
1  Εικόνα από το βιβλίο: [2] 
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• Εκπαίδευση σκύλου: ο ιδιοκτήτης προσπαθεί με μία διαδικασία 

επιβράβευσης με τη χρήση λιχουδιών, να μάθει εντολές στο σκύλο του. 

 

• Αυτόνομο όχημα: θα πρέπει να υιοθετήσει μία οδική συμπεριφορά, ώστε 

να εξασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών και των υπόλοιπων 

ανθρώπων του περιβάλλοντος, διατηρώντας το ακέραιο.  

 

Παρόλο που η φύση των προβλημάτων αυτών είναι τελείως διαφορετική, εύκολα 

μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος το στοιχείο του περιβάλλοντος, του πράκτορα, της 

ανταμοιβής, της δράσης και της κατάστασης. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τους όρους 

που προσδιορίζουν τα προβλήματα ενισχυτικής μάθησης με τις διακρίσεις τους.  

 

2.2.1 Περιβάλλον  
 

Ορίζεται ως περιβάλλον οτιδήποτε περιβάλλει κάποιο αντικείμενο, στην 

προκειμένη περίπτωση τον πράκτορα [3]. Η φύση του περιβάλλοντος καθορίζεται από 

το πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη σχεδίαση 

του προγράμματος πράκτορα. Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές ιδιότητες του καθενός 

από αυτά. 

Πλήρως ή μερικώς παρατηρήσιμο  

Ένα περιβάλλον μπορεί να είναι πλήρως ή μερικώς παρατηρήσιμο. Πλήρως 

παρατηρήσιμο είναι εκείνο, όπου ο πράκτορας έχει πρόσβαση στην πλήρη κατάστασή 

του κάθε χρονική στιγμή. Η παρουσία κάποιου θορύβου στο κανάλι επικοινωνίας της 

κατάστασης του περιβάλλοντος με τον πράκτορα μετατρέπει αυτόματα το πρώτο σε 

μερικώς παρατηρήσιμο.  

Στοχαστικό ή αιτιοκρατικό 

Αιτιοκρατικό χαρακτηρίζεται το περιβάλλον στο οποίο η επόμενη κατάστασή του 

προσδιορίζεται πλήρως από την τρέχουσα κατάστασή του και τη δράση του πράκτορα. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η νομοτελειακή συνάφεια μεταξύ καταστάσεων 

και δράσεων, το περιβάλλον είναι στοχαστικό. Η αστοχία στη συνάφεια αυτή μπορεί 

να υφίσταται και σε κάποιο κανάλι επικοινωνίας, π.χ. κανάλι δράσης, οπότε το 

περιβάλλον να αντιλαμβάνεται διαφορετική από την πραγματική δράση του πράκτορα˙ 

κατά συνέπεια προκύπτει διαφορετική επόμενη κατάσταση από την προβλεπόμενη. 

Στατικό ή δυναμικό 

Εάν το περιβάλλον μεταβάλλεται ενώ ο πράκτορας σκέπτεται, τότε είναι δυναμικό. 

Διαφορετικά, είναι στατικό. 

Διακριτό ή συνεχές 

Η διάκριση μεταξύ ενός διακριτού και ενός συνεχούς περιβάλλοντος εξαρτάται 

από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το χρόνο και τις καταστάσεις του περιβάλλοντος ο 

πράκτορας. Για παράδειγμα, διακριτό περιβάλλον είναι το σκάκι, που αποτελείται από 

ένα σύνολο πεπερασμένων διακριτών καταστάσεων. Αντίθετα, συνεχές είναι το 

περιβάλλον της πλοήγησης ρομπότ. Η ταχύτητα και η τρέχουσα θέση του οχήματος 

λαμβάνουν συνεχείς τιμές σε ένα ορισμένο συνεχές πεδίο τιμών. 
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Μονοπρακτορικό ή πολυπρακτορικό 

Ανάλογα με το πλήθος των πρακτόρων που συμμετέχουν στο περιβάλλον, 

χαρακτηρίζεται μονοπρακτορικό ή πολυπρακτορικό. Εφόσον η δράση ενός πράκτορα 

καθορίζει την κατάσταση του περιβάλλοντος, οι υπόλοιποι πράκτορες οφείλουν να 

προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στα νέα δεδομένα.  

  

  2

Εικόνα 2 | 2 Παρουσίαση περιβαλλόντων διαφορετικής φύσεως. 

 

Ο χώρος της ενισχυτικής μάθησης φιλοξενεί κάθε είδος περιβάλλον, 

εφαρμόζοντας τους αντίστοιχους πράκτορες. Στην περίπτωση του παιχνιδιού Atari, 

όπου έχει επιλεγεί η ντετερμινιστική έκδοση, παίζει ένας μόνο πράκτορας και 

αντιλαμβάνεται ένα πλήρως παρατηρήσιμο, αιτιοκρατικό, στατικό και διακριτό 

περιβάλλον. Ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει για δύο ρομπότ που παίζουν ποδόσφαιρο. 

Εξαιτίας θορύβου στο σήμα που λαμβάνουν από το περιβάλλον, μεγάλης 

καθυστέρησης και πιθανώς λανθασμένης λήψης από αστοχία υλικού απόφασης 

δράσης, το περιβάλλον είναι μερικώς παρατηρήσιμο, δυναμικό, συνεχές και φυσικά 

πολυπρακτορικό. 

 

2.2.2 Πράκτορας 
 

Οποιοσδήποτε αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον εκτελώντας δράσεις, 

παρατηρώντας το και λαμβάνοντας περιστασιακά κάποια ανταμοιβή από αυτό, 

χαρακτηρίζεται πράκτορας. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πρακτόρων ανάλογα με 

τον τρόπο που επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από το περιβάλλον και 

τον τρόπο λήψης απόφασης δράσης. 

 
2 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://www.google.com/?&hl=en-GB 
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2.2.3 Κανάλια επικοινωνίας 

 

Ανταμοιβή 

Το στοιχείο αυτό προσδιορίζει το στόχο του πράκτορα. Σε κάθε δράση του 

πράκτορα, το περιβάλλον του επιστρέφει μία τιμή, την ανταμοιβή. Πρόκειται για έναν 

αριθμό, αρνητικό ή θετικό, μικρό ή μεγάλο. Αποκλειστικός σκοπός του πράκτορα είναι 

να μεγιστοποιήσει την αθροιστική ανταμοιβή του σε βάθος χρόνου. Επί της ουσίας η 

ανταμοιβή δείχνει πόσο καλή ή κακή είναι η κατάσταση που βρίσκεται ο πράκτορας. Η 

διαδικασία απόδοσης της ανταμοιβής δε μπορεί να μεταβληθεί, παρά μόνο να 

επηρεαστεί μέσω των πράξεων του πράκτορα. Οπότε ο πράκτορας μπορεί άμεσα ή 

έμμεσα να ανταμειφθεί αλλάζοντας την κατάσταση του περιβάλλοντος.  

Δράση πράκτορα 

Είναι το σύνολο των πράξεων που μπορεί να πραγματοποιήσει ο πράκτορας. Οι 

δράσεις μπορεί να είναι είτε διακριτές είτε συνεχείς, αναλόγως εάν υπάρχει 

πεπερασμένος διακριτός αριθμός κινήσεων ή όχι. Συχνά, όταν το πεδίο τιμών των 

δράσεων είναι συνεχές, ακολουθείται μία διαδικασία διακριτοποίησης. Με αυτό τον 

τρόπο, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η διαστασιμότητα του προβλήματος, 

διευκολύνοντας τον πράκτορα να αποφασίσει τη βέλτιστη δράση του σε κάθε 

κατάσταση. Φυσικά είναι πιθανή η δημιουργία νέων προβλημάτων λόγω έλλειψης 

ακρίβειας, όταν το συνεχές πεδίο μετατρέπεται σε μικρό πλήθος πεπερασμένων 

δράσεων. Επομένως, κατά τη διακριτοποίηση πρέπει να ληφθεί υπόψη η ζητούμενη 

ακρίβεια στις τιμές των δράσεων για την αποφυγή ανεπιθύμητων συμπεριφορών, 

όπως για παράδειγμα η απότομη επιτάχυνση σε ένα πράκτορα-ρομπότ μεταφοράς 

εύθραυστων κιβωτίων. 

Κατάσταση περιβάλλοντος  

Αποτελεί το σύνολο των πληροφοριών που δέχεται ο πράκτορας μία ορισμένη 

στιγμή από το περιβάλλον. Επί της ουσίας, κατάσταση είναι η παρατήρηση του 

περιβάλλοντος από τη σκοπιά του πράκτορα. Οι παρατηρήσεις μπορεί να λαμβάνονται 

είτε με ψηφιακή είτε με αναλογική μορφή - οπότε το περιβάλλον από τη σκοπιά του 

πράκτορα είναι διακριτό ή ψηφιακό αντίστοιχα. Παρατηρήσεις σε μορφή εικόνων με 

συγκεκριμένο αριθμό εικονοστοιχείων και χρωμάτων, δημιουργούν ένα πεπερασμένο 

σύνολο καταστάσεων. Δεν ισχύει όμως το ίδιο, όταν οι παρατηρήσεις είναι σε μορφή 

αναλογικών ενδείξεων, με τις εκάστοτε τιμές να ανήκουν σε ένα συνεχές διάστημα 

τιμών. Ο αριθμός των διαφορετικών καταστάσεων του πράκτορα εν προκειμένω είναι 

άπειρος. Όπως και στην περίπτωση των δράσεων με συνεχές πεδίο τιμών, για τη 

μείωση της διαστασιμότητας του προβλήματος, ακολουθείται μια διαδικασία 

διακριτοποίησης. 

 

2.2.4 Διαδικασία απόφασης Markov (MDP) 
 

Στο χώρο των μαθηματικών, διαδικασία απόφασης Markov ορίζεται ως μία 

στοχαστική διαδικασία διακριτού χρόνου. Αυτή παρέχει το πλαίσιο για τη 

μοντελοποίηση της λήψης αποφάσεων από έναν πράκτορα σε καταστάσεις όπου τα 

αποτελέσματα είναι εν μέρει τυχαία και εν μέρει υπό τον έλεγχο του πράκτορα. 

Πράκτορας και περιβάλλον αλληλοεπιδρούν μέσω μιας ακολουθίας διακριτών 
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χρονικών στιγμών, t=0,1,2,3…. Κάθε στιγμή t ο πράκτορας λαμβάνει την κατάσταση 

𝑆𝑡 ∈ 𝑆 από το περιβάλλον, όπου S το σύνολο των διαφορετικών καταστάσεων, και 

επιλέγει τη δράση 𝐴𝑡 ∈ 𝐴(𝑆𝑡), όπου 𝐴(𝑆𝑡) όλες οι δυνατές δράσεις του πράκτορα στην 

κατάσταση 𝑆𝑡. Την αμέσως επόμενη χρονική στιγμή t+1, ως αποτέλεσμα της δράσης, 

λαμβάνεται η ανταμοιβή 𝑅𝑡+1 ∈ 𝑅 και ο πράκτορας βρίσκεται στη νέα κατάσταση 𝑆𝑡+1. 

Μία διαδικασία απόφασης Markov ορίζεται ως μία πεντάδα (𝑆, 𝐴, 𝑅, 𝑃, 𝜌0 ), όπου: 

• S είναι το σύνολο όλων των δυνατών καταστάσεων 

• Α είναι το σύνολο όλων των δυνατών δράσεων, σε κάθε κατάσταση s, οι 
δυνατές δράσεις συμβολίζονται 𝐴𝑠 

• R: S×A×S→R, η οποία είναι η συνάρτηση ανταμοιβής του περιβάλλοντος 

• P: S×A→P(S) είναι η συνάρτηση πιθανότητας των μεταβάσεων, όπου 

P(s’,r|s,a) είναι η πιθανότητα ο πράκτορας ευρισκόμενος στην κατάσταση s και 
εκτελώντας τη δράση a, να μεταβεί στην κατάσταση s’. Θα πρέπει 
 ∑ 𝑃(𝑠′, 𝑟|𝑠, 𝑎)𝑎 = 1 ,∀𝑠, 𝑠′ ∈ 𝑆 

• 𝜌0 είναι η κατανομή πιθανότητας της αρχικής κατάστασης 
 

3

Εικόνα 2 | 3 Ο γράφος ενός προβλήματος απόφασης Markov. Είναι διακριτές οι 

καταστάσεις Si και οι δράσεις ai του προβλήματος, καθώς και οι επιμέρους πιθανότητες 

και οι ανταμοιβές αυτών. 

 

Ιδιότητα Markov 

Δοθείσας οποιασδήποτε κατάστασης s και δράσης α, ορίζεται ως πιθανότητα: 

P(𝑠′, r∣s,α)= 𝑃𝑟{𝑆𝑡+1 = 𝑠′, 𝑅𝑡+1 = 𝑟|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎}, η πιθανότητα ο πράκτορας να 

μεταβεί στην επόμενη κατάσταση s’ και να έχει λάβει την ανταμοιβή r. Ένα περιβάλλον 

ικανοποιεί την ιδιότητα αυτή αν και μόνο αν η πιθανότητα P(𝑠′, r∣s,α) για κάθε 

ακολουθία MDP παραμένει σταθερή. Δηλαδή, οι μεταβάσεις σε σύστημα που 

ικανοποιεί την ιδιότητα αυτή, εξαρτώνται μόνο από την τρέχουσα κατάσταση του 

πράκτορα και τη δράση που θα εκτελέσει, ανεξαρτήτου του παρελθόντος.  

 

 

 
3 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_decision_process 
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2.2.5 Βασικές έννοιες προβλημάτων απόφασης Markov 
 

Πολιτική 

Ο πράκτορας κάθε χρονική στιγμή t χρησιμοποιεί ένα σύνολο κανόνων για τη 

λήψη απόφασης δράσης, που ονομάζεται πολιτική του πράκτορα [4]. Η πολιτική αυτή 

μπορεί να είναι είτε ντετερμινιστική, είτε στοχαστική.  

Στην πρώτη περίπτωση, συμβολίζεται ως 𝑎𝑡 = 𝜇(𝑠𝑡) και ο πράκτορας θα πρέπει 

όσες φορές και αν κληθεί να αποφασίσει την επόμενη δράση του σε κάθε κατάσταση, 

να επιλέγει ακριβώς την ίδια. 

Αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση, η πολιτική πραγματοποιεί κάποιου είδους 

χαρτογράφηση, όπου αντιστοιχίζει καθεμία από τις δυνατές δράσεις κάθε κατάστασης 

του πράκτορα, σε πιθανότητες. Η πολιτική συμβολίζεται ως 𝜋𝑡( 𝑎 ∣ 𝑠 ) και είναι η 

πιθανότητα να πράξει το α ενώ βρίσκεται στην κατάσταση s. Οι δύο πλέον γνωστές 

πολιτικές αυτής της κατηγορίας είναι οι κατηγορηματικές πολιτικές και οι διαγώνιες 

πολιτικές Gauss, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε προβλήματα με διακριτό και συνεχές 

πεδίο τιμών δράσεων αντίστοιχα. 

Εάν ο πράκτορας αναπτύξει μία πλήρη πολιτική, θα πρέπει πάντα να γνωρίζει την 

επόμενη ενέργεια του. 

Τροχιά 

Καλείται ως τροχιά ή επεισόδιο και συμβολίζεται με το γράμμα τ, μία ακολουθία 

από καταστάσεις του περιβάλλοντος και δράσεις του πράκτορα τ=(𝑠0, 𝑎0, 𝑠1, 𝑎1. . . . . 𝑠𝑇). 

Ξεκινώντας από μία αρχική κατάσταση 𝑠0, επιλέγονται διαδοχικά δράσεις μέχρι την 

τελική κατάσταση 𝑠𝛵 . 

4 

Εικόνα 2 | 4 Η τροχιά τεσσάρων επεισοδίων στο παιχνίδι Pong της πλατφόρμας Atari. 

 

Αναμενόμενη συσσωρευμένη ανταμοιβή κατάστασης 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστούν ορισμένες ιδιότητες της 
αθροιστικής ανταμοιβής του πράκτορα, καθώς είναι το βασικό μέσο εκπαίδευσης και 
αξιολόγησής του. Αν η ακολουθία ανταμοιβών μετά από κάποια χρονική στιγμή t και 
κατάσταση περιβάλλοντος 𝑆𝑡 συμβολίζεται 𝑅𝑡+1, 𝑅𝑡+2, 𝑅𝑡+2…, ο πράκτορας στοχεύει 

 
4 Εικόνα από την ιστοσελίδα: http://karpathy.github.io/2016/05/31/rl/ 
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να μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη ανταμοιβή 𝐺𝑡. Η τιμή αυτή ορίζεται συναρτήσει της 
ακολουθίας των ανταμοιβών. Εμφανίζεται με δύο μορφές ανάλογα τη φύση του 
προβλήματος. Στην πιο απλή μορφή η τιμή υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

𝐺𝑡 = 𝑅𝑡+1 + 𝑅𝑡+2 + 𝑅𝑡+3+. . . +𝑅𝑇     (2 | 1) 

όπου T η τελική χρονική στιγμή. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που ορίζεται κάποιος 

χρονικός ορίζοντας, όπως είναι τα επεισοδιακά περιβάλλοντα. Σε κάθε επεισόδιο 

υπάρχει κάποια τελική κατάσταση που ορίζει το τέλος. Συχνά, από το σύνολο των 

καταστάσεων S αφαιρείται η κατάσταση αυτή, ώστε να αποφευχθεί να βρεθεί σε αυτήν 

ο πράκτορας. Από την άλλη πλευρά, πλήθος εφαρμογών, κυρίως εκείνων που 

υλοποιούν ατέρμονες εργασίες δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια εξίσωση, αφού για 

T = ∞, το κέρδος ενδέχεται να τείνει στο άπειρο σε περίπτωση που ο πράκτορας 

εγκλωβιστεί σε ατέρμονο κύκλο δράσεων. Μία λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η 

εφαρμογή ενός εκπτωτικού παράγοντα. Ο συντελεστής αυτός είναι μια τιμή μεταξύ 0 

και 1. Ο νέος τύπος υπολογισμού της αθροιστικής ανταμοιβής είναι:  

𝐺𝑡 = 𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑅𝑡+2 + 𝛾2𝑅𝑡+3+. . . = ∑ 𝛾𝑘∞
𝑘=0 𝑅𝑡+𝑘+1  (2 | 2) 

Επί της ουσίας ο εκπτωτικός παράγοντας καθορίζει τις τωρινές τιμές των 

μελλοντικών ανταμοιβών, δηλαδή το κέρδος στην k χρονική στιγμή του μέλλοντος 

ισούται με τη τιμή του κέρδους εάν το λάμβανε τώρα επί τον παράγοντα 𝛾𝑘−1 . Όταν η 

τιμή γ είναι κοντά στο 0, τότε ο πράκτορας θεωρεί ασήμαντες τις μελλοντικές του 

ανταμοιβές και επικεντρώνεται μόνο στο άμεσο κέρδος. Όσο η τιμή γ τείνει προς τη 

μονάδα, τόσο μεγαλύτερη αξία δίνεται στις μελλοντικές ανταμοιβές και ο πράκτορας 

γίνεται πιο οξυδερκής. Το τελευταίο οφείλεται στην προσπάθεια του πράκτορα να 

αναπτύξει πιο σύνθετη στρατηγική.  

Ο γενικός τύπος για το συσσωρευτικό κέρδος κατάστασης είναι ο: 

𝐺𝑡 = ∑ 𝛾𝑘𝑇−𝑡−1
𝑘=0 𝑅𝑡+𝑘+1    (2 | 3) 

όπου μπορεί T = ∞ ή γ=1 (όχι όμως για το ίδιο πρόβλημα)  

Συνάρτηση αξίας κατάστασης 

Ορίζεται ως συνάρτηση αξίας κατάστασης V:S→ 𝑅 η αναμενόμενη Ε αθροιστική 

ανταμοιβή της κατάστασης S τη χρονική στιγμή t, όταν ακολουθείται η πολιτική π για κ 

βήματα και εφαρμόζεται ο εκπτωτικός συντελεστής γ. Αποτελεί μία κλίμακα 

χρησιμότητας της κάθε κατάστασης και υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

𝑉𝜋(𝑠) = 𝛦𝜋{𝐺𝑡|𝑆𝑡 = 𝑠} = 𝛦𝜋{ ∑ 𝛾𝑘∞
𝑘=0 𝑅𝑡+𝑘+1|𝑆𝑡 = 𝑠}      (2 | 4) 

5 

 
5 Εικόνα από το βιβλίο: [2] 

Εικόνα 2 | 5 Ο πίνακας αξιών κατάστασης ενός 

δισδιάστατου προβλήματος. 
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Εξίσωση Bellman 

Σύμφωνα με αυτήν η αξία μιας κατάστασης είναι η άμεση ανταμοιβή για αυτήν την 

κατάσταση συν την αναμενόμενη αξία της επόμενης κατάστασης εάν πράττει σύμφωνα 

με την πολιτική π.  

𝑉𝜋(𝑠) = 𝛦𝜋{𝐺𝑡|𝑆𝑡 = 𝑠} = 𝛦𝜋{ ∑ 𝛾𝑘∞
𝑘=0 𝑅𝑡+𝑘+1|𝑆𝑡 = 𝑠}  (2 | 5) 

 

           = 𝛦𝜋{𝑅𝑡+1 + 𝛾 ∑ 𝛾𝑘∞
𝑘=0 𝑅𝑡+𝑘+2|𝑆𝑡 = 𝑠}   (2 | 6) 

 

= ∑ 𝜋𝑎 (𝑎|𝑠) ∑ ∑ 𝑝(𝑠′, 𝑟|𝑠, 𝑎)𝑟 {𝑟 + 𝛾𝑠′ 𝛦𝜋{∑ 𝛾𝑘∞
𝑘=0 𝑅𝑡+𝑘+2|𝑆𝑡+1 = 𝑠′}} (2 | 7) 

= ∑ 𝜋𝑎 (𝑎|𝑠) ∑ 𝑝(𝑠′, 𝑟|𝑠, 𝑎)𝑠′,𝑟 {𝑟 + 𝛾𝑉𝜋(𝑠′)}    (2 | 8) 

Ή        

𝑉𝜋(𝑠) = 𝑅(𝑠, 𝜋(𝑠)) + 𝛾 ∑ 𝑝(𝑠′|𝑠, 𝜋(𝑠))𝑉𝜋𝑠′ (𝑠′)   (2 | 9) 

 

Συνάρτηση αξίας δράσης-κατάστασης 

Αντίστοιχα με τη συνάρτηση αξίας κατάστασης προσδιορίζεται η συνάρτηση αξίας 

δράσης-κατάστασης ή συνάρτηση Q ως η αξία της δράσης α που βρίσκεται στην 

κατάσταση s και ακολουθεί την πολιτική π. Συμβολίζεται ως 𝑞𝜋(𝑠, 𝑎) και ισοδυναμεί με 

την αναμενόμενη συσσωρευμένη ανταμοιβή, εάν στην κατάσταση s πραγματοποιηθεί 

η δράση a και στη συνέχεια ακολουθηθεί η πολιτική π. Εκφράζεται από τον τύπο: 

𝑞𝜋(𝑠, 𝑎) =  𝛦𝜋{𝐺𝑡|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎} = 𝛦𝜋{∑ 𝛾𝑘∞
𝑘=0 𝑅𝑡+𝑘+1|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎} (2 | 10) 

6 

Εικόνα 2 | 6 Ο πίνακας Q, όπου είναι ευδιακριτές οι τιμές αξίας δράσης σε κάθε κατάσταση. 

 

 
6 Εικόνα από το βιβλίο: [2] 
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Συνάρτηση οφέλους δράσης-κατάστασης A(s,a). 

Συχνά, δεν είναι αναγκαία η περιγραφή της αξίας μιας δράσης σε μία κατάσταση 

κατά απόλυτη έννοια, αλλά μόνο η υπεροχή της έναντι των υπολοίπων. Η συνάρτηση 

οφέλους δράσης-κατάστασης Aπ(s,a) μίας πολιτικής π αντιστοιχεί στο σχετικό όφελος-

πλεονέκτημα της δράσης αυτής και ορίζεται ως: 

𝐴𝜋(𝑠, 𝑎) = 𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) − 𝑉𝜋(𝑠)       (2 | 11)           

 

Βέλτιστη συνάρτηση αξίας κατάστασης 

Οι συναρτήσεις αξίας κατάστασης καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική του 

πράκτορα. Μία πολιτική π’ είναι καλύτερη ή ισοδύναμη με μία πολιτική π, μόνο όταν 

λαμβάνει μεγαλύτερη ή ίση συνολική ανταμοιβή. Με άλλα λόγια, ισχύει ότι π’≥π, αν και 

μόνο αν 𝑉𝜋′(𝑠) ≥ 𝑉𝜋(𝑠), για κάθε κατάσταση 𝑠 ∈ 𝑆. Υπάρχει πάντα τουλάχιστον μία 

πολιτική που είναι καλύτερη ή ισοδύναμη με τις υπόλοιπες, η βέλτιστη. Συμβολίζεται 

ως 𝜋∗ και η αντίστοιχη βέλτιστη συνάρτηση αξίας κατάστασης 𝑉∗, η οποία ορίζεται ως                                          

𝑉∗(𝑠) =  𝑚𝑎𝑥𝜋𝑉𝜋(𝑠). 

Οι βέλτιστες πολιτικές μοιράζονται και την ίδια συνάρτηση αξίας δράσης-

κατάστασης 𝑞𝜋∗, η οποία ορίζεται ως 𝑞∗(𝑠, 𝑎) = 𝑚𝑎𝑥𝜋𝑞𝜋(𝑠, 𝑎), για κάθε 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑎 ∈ 𝐴(𝑠), 

και 𝑞∗(𝑠, 𝛼) =E{𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑉∗(𝑆𝑡+1)|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎}, εκφρασμένο ως προς 𝑉∗. 

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Bellman, οι εκφράσεις των 𝑉∗, 𝑞∗, λαμβάνουν την 

παρακάτω μορφή:  

   𝑉∗(𝑠) = 𝑚𝑎𝑥𝑎∈𝐴(𝑠)𝑞𝜋∗(𝑠, 𝑎)            (2 | 12) 

= 𝑚𝑎𝑥𝑎𝛦𝜋∗{𝐺𝑡|𝑆𝑡=𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎}       (2 | 13) 

= 𝑚𝑎𝑥𝑎𝛦𝜋∗{ ∑ 𝛾𝑘∞
𝑘=0 𝑅𝑡+𝑘+1|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎}   (2 | 14) 

= 𝑚𝑎𝑥𝛼𝛦𝜋∗{𝑅𝑡+1 + 𝛾 ∑ 𝛾𝑘∞
𝑘=0 𝑅𝑡+𝑘+2|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝑎}  (2 | 15) 

= 𝑚𝑎𝑥𝛼∈𝐴(𝑠) ∑ 𝑝(𝑠′, 𝑟|𝑠, 𝑎)(𝑟 + 𝛾𝑉∗𝑠′,𝑟 (𝑠′))   (2 | 16) 

 

𝑞∗(𝑠, 𝑎) = 𝛦{𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑚𝑎𝑥𝛼′ 𝑞∗(𝑆𝑡+1, 𝑎′)|𝑆𝑡 = 𝑠, 𝐴𝑡 = 𝛼}  (2 | 17) 

= ∑ 𝑝(𝑠′, 𝑟|𝑠, 𝑎){(𝑟 + 𝛾𝑚𝑎𝑥𝛼′ 𝑞∗(𝑠′, 𝑎′)𝑠′,𝑟 }   (2 | 18) 

 

7 

Εικόνα 2 | 7 Για το πρόβλημα gridworld (a) παρουσιάζονται ο βέλτιστος πίνακας αξιών 𝑉∗(b) και η βέλτιστη 

πολιτική 𝜋∗ (c). 

 
7 Εικόνα από το βιβλίο: [2] 
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Δυναμικός Προγραμματισμός 

Ο δυναμικός προγραμματισμός είναι μία αρκετά γενική και αποτελεσματική 

μέθοδος επίλυσης προβλημάτων τα οποία μπορούν να αποσυντεθούν σε 

επικαλυπτόμενα δευτερεύοντα προβλήματα. Πρόκειται για έναν αναδρομικό 

αλγόριθμο που ουσιαστικά επιλύει το κάθε υποπρόβλημα και αποθηκεύει τη λύση του 

σε έναν πίνακα, στον οποίο και καταφεύγει όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσει το 

συγκρεκριμένο πρόβλημα. 

 

Αλγόριθμος επανάληψης αξιών(Bellman update) 

Η εξίσωση Bellman αποτελεί τη βάση του αλγορίθμου επανάληψης αξιών (value 

iteration) ή αλλιώς αλγόριθμος αντίστροφης επαγωγής. Σύμφωνα με αυτόν, για τον 

υπολογισμό της αξίας μιας κατάστασης δε χρησιμοποείται η πολιτική π(s), παρά o 

ακόλουθος αναδρομικός τύπος:  

𝑉𝑖+1(𝑠) ≔ 𝑚𝑎𝑥𝑎{ ∑ 𝑃𝑎(𝑠′|𝑠)(𝑅𝑎(𝑠, 𝑠′) + 𝛾𝑠′ 𝑉𝑖(𝑠′))}  (2 | 19) 

όπου i είναι ο αριθμός επαναλήψεων. Ο αριθμός αυτός ξεκινά από το 0 και ορίζεται 

αυθαίρετα μια αρχική τιμή για το 𝑉0. Είναι μια επαναληπτική διαδικασία 

επαναπροσδιορισμού της αξίας κάθε κατάστασης, η οποία σταματά μόλις επέλθει 

ισορροπία. Διαμέσου των τοπικών ενημερώσεων της αξίας κάποιας κατάστασης, 

ανανεώνονται αναδρομικά και οι αξίες στον υπόλοιπο χώρο των καταστάσεων. Έχει 

αποδειχθεί ότι η διαδικασία αυτή, κάποια στιγμή συγκλίνει σε κάποιο μοναδικό σύνολο 

λύσεων των εξισώσεων Bellman.  

8 

Εικόνα 2 | 8 Παρουσιάζεται ο πίνακας αξίας κατάστασης του ίδιου προβλήματος σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές. Η εικόνα (a) αντιστοιχεί στον πίνακα τη στιγμή t=0, ενώ η εικόνα (b) σε κάποια μεταγενέστερη 

στιγμή t, όπου οι τιμές των κελιών έχουν μεταβληθεί σύμφωνα με τον αναδρομικό τύπο 2 | 19 

 

Αλγόριθμος επανάληψης πολιτικής 

Αποτελεί έναν αναδρομικό αλγόριθμο, που στοχεύει στη βελτίωση της πολιτικής 

του πράκτορα. Σύμφωνα με αυτόν, ο πράκτορας, ξεκινώντας με κάποια αρχική 

πολιτική π0 και κάποιες αρχικές αξίες καταστάσεων V(s) ή αξίες δράσεων-

καταστάσεων Q(s,α) επαναλαμβάνει διαδοχικά τα δύο ακόλουθα βήματα: 

• Αξιολόγηση πολιτικής: με δεδομένη την πολιτική πi, ο πράκτορας 

επαναυπολογίζει σύμφωνα με τον εκάστοτε αλγόριθμο που ακολουθεί τις τιμές 

V(s) ή Q(s,α).  

 
8 Εικόνα από το βιβλίο: [2] 
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• Βελτίωση πολιτικής: ο πράκτορας αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον σύμφωνα 

με τις νέες τιμές των V(s) ή Q(s,α) όπως έχουν υπολογιστεί στο προηγούμενο 

βήμα, προσδιορίζοντας τη νέα πολιτική 𝜋∗
 . Κατά τη βέλτιστη λειτουργία του 

αλγορίθμου θα πρέπει πάντα 𝜋∗ ≥ 𝜋 

9 
Εικόνα 2 | 9 Ο αλγόριθμος επανάληψης πολιτικής διακόπτεται όταν υιοθετηθεί η βέλτιστη 

πολιτική(αριστερά) και η σύγκλιση προς μία βέλτιστη πολιτική(δεξιά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Εικόνες από το βιβλίο: [2] 
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2.2.6 Ενισχυτική μάθηση και διαδικασίες απόφασης Markov 
 

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία η σύνδεση των προβλημάτων ενισχυτικής 

μάθησης με τις διαδικασίες απόφασης Markov. Ο πράκτορας της ενισχυτικής μάθησης 

συνήθως αγνοεί τόσο το σύνολο των πιθανών καταστάσεων του περιβάλλοντος, όσο 

και τη συνάρτηση απόδοσης ανταμοιβής του. Ουσιαστικά, ο πράκτορας αντιμετωπίζει 

τις διαδικασίες απόφασης Markov, δίχως πρότερη γνώση των πιθανοτήτων μετάβασης 

P(𝑠′, 𝑟|𝑠, 𝑎). Αντίθετα, τις μαθαίνει μέσα από την επαναλαμβανόμενη αλληλεπίδραση 

με το περιβάλλον, αναλύοντας τα δεδομένα από την παρατήρηση των μεταβάσεων και 

κυρίως των ανταμοιβών αυτών. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά τα 

περιβάλλοντα ενισχυτικής μάθησης δεν ικανοποιούν την ιδιότητα Markov. Το γεγονός 

όμως ότι η εφαρμογή των αλγορίθμων επίλυσης MDP σε αυτά παράγει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα, οδηγεί την κοινότητα της ενισχυτικής μάθησης στη θεώρηση ότι η 

ιδιότητα ικανοποιείται. Ο στόχος των πρακτόρων παραμένει ο ίδιος, δηλαδή η 

ανάπτυξη της πολιτικής, η οποία θα του επιφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή τελική 

συσσωρευμένη ανταμοιβή τους, η οποία θα συμβολίζεται J.  

Θεωρώντας ότι ο πράκτορας ακολουθεί μία στοχαστική πολιτική 𝜋𝑡( 𝑎 ∣ 𝑠 ) και 

πραγματοποιεί μία τροχιά T βημάτων σε ένα πρόβλημα MDP. Ορίζεται ως πιθανότητα 

P(T|π):  

𝑃(𝑇|𝜋) = 𝜌𝜊(𝑠𝜊) ∑ 𝑃(𝑠𝑡+1|𝑠𝑡, 𝛼𝑡)𝜋(𝛼𝑡 , 𝑠𝑡)𝑇−1
𝑡=0    (2 | 20) 

Και το αντίστοιχο συσσωρευμένο κέρδος του πράκτορα J για αυτήν την τροχιά, 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝐽(𝜋) = ∫ 𝑃(𝜏|𝜋)𝑅(𝜏) = 𝛦𝜏~𝜋[𝑅(𝜏)]
𝜏

                (2 | 21) 

Το κεντρικό πρόβλημα του χώρου του RL μπορεί να εκφραστεί από τον τύπο: 

𝜋∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜋𝐽(𝜋)    (2 | 22) 

 όπου 𝜋∗ η βέλτιστη πολιτική. 
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Κατηγορίες αλγορίθμων Reinforcement learning 

Στην ενότητα αυτή ακολουθεί μία πλήρης ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών των 

αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης [5]. Οι αλγόριθμοι ταξινομούνται σε διάφορες 

κατηγορίες με κριτήριο τόσο του τι αποσκοπούν να μάθουν, όσο και τον τρόπο που το 

μαθαίνουν. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας γενικός πίνακας των κατηγοριών και 

ορισμένων αλγορίθμων αυτών. 

10 

Εικόνα 2 | 10 Το δέντρο κατηγοριών των αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης όπου τα φύλλα αντιστοιχούν 

σε αλγορίθμους που εφαρμόζονται σε καθεμία κατηγορία. 

 

Model Free και Model Based αλγόριθμοι 

Η διάσπαση των αλγορίθμων στις δύο βασικές αυτές κατηγορίες οφείλεται στην 

πρόσβαση ή μη του πράκτορα στο μοντέλο του περιβάλλοντος. Με τον όρο μοντέλο 

περιβάλλοντος εννοείται η γνώση των πιθανοτήτων μετάβασης P(𝑠′, 𝑟|𝑠, 𝑎). Το μεγάλο 

πλεονέκτημα της γνώσης του μοντέλου έγκειται στο γεγονός ότι ο πράκτορας γνωρίζει 

όλες τις πιθανές δράσεις του και τα αποτελέσματα αυτών. Επομένως, δύναται να 

χρησιμοποιήσει το μοντέλο για την ανάπτυξη μίας βέλτιστης πολιτικής. Δυστυχώς 

όμως, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το μοντέλο του περιβάλλοντος είναι 

άγνωστο για τον πράκτορα. Τη λύση φέρεται να δίνει η αλληλεπίδραση του πράκτορα 

με το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ο πράκτορας χρησιμοποιεί την εμπειρία του 

για την ανάπτυξη της πολιτικής του. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του χώρου 

αποτελεί η διαδικασία εξερεύνησης του περιβάλλοντος, δηλαδή πότε κρίνεται ότι η 

πολιτική του πράκτορα είναι πλήρης. Το πρόβλημα αυτό ταλανίζει την επιστημονική 

κοινότητα της ενισχυτικής μάθησης στα προβλήματα model free και αναλύεται 

διεξοδικά παρακάτω.  

 
10 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://spinningup.openai.com/en/latest/spinningup/rl_intro2.html 
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11 

Εικόνα 2 | 11 Διάκριση model-free και model-based αλγορίθμων. 

 

Εκπαίδευση Model free αλγορίθμων 

Οι αλγόριθμοι Model Free διαιρούνται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, ως προς το 

τι προσπαθούν να μάθουν. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν οι αλγόριθμοι 

βελτιστοποίησης πολιτικής (Policy Optimization) και οι αλγόριθμοι Q-learning.  

 

Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης πολιτικής (Policy optimization) 

Οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης έχουν ως στόχο τη δημιουργία μίας πολιτικής 

π(α|s). Μεταβάλλουν τις παραμέτρους της πολιτικής είτε άμεσα με τη βοήθεια της 

ανάβασης κλίσης του συσσωρευμένου κέρδους J(π), ∇𝜋(𝐽(𝜋)), είτε έμμεσα, 

μεγιστοποιώντας τοπικά εκτιμήσεις του κέρδους. Ειδικότερα, αναπροσαρμόζουν τις 

αξίες των καταστάσεων Vπ(s) συνήθως on-policy, δηλαδή ενώ αλληλοεπιδρούν με το 

περιβάλλον, και μέσω ενός εκτιμητή Vφ(s) ανανεώνουν την πολιτική τους. Ενδεικτικά 

δύο βασικοί αλγόριθμοι είναι ο αλγόριθμος Monte Carlo και ο αλγόριθμος πρόσκαιρης 

διαφοράς (Temporal Difference). 

 

Aλγόριθμοι πρόσκαιρης διαφοράς TD(0) και Monte Carlo 

Η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο γεγονός ότι ο αλγόριθμος Monte Carlo 

απαιτεί την ολοκλήρωση ενός επεισοδίου για να ανενεώσει τις αξίες των καταστάσεων 

Vπ(s), ενώ ο αλγόριθμος πρόσκαιρης διαφοράς δύναται να τις ανανεώσει on-the-fly 

μετά από κάθε δράση του πράκτορα. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί ορισμένες 

παραλλαγές των αλγορίθμων που μαθαίνουν μία συνάρτηση αξίας δράσης 

κατάστασης Qπ(s,α). Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι αλγόριθμοι Sarsa, Sarsamax και 

Expected Sarsa, όπου επαναπροσδιορίζονται οι τιμές της συνάρτησης Q σύμφωνα με 

τους παρακάτω επαναληπτικούς τύπους: 

Sarsa:      𝑄(𝑆𝑡 , 𝐴𝑡) ← 𝑄(𝑆𝑡 , 𝐴𝑡) + 𝑎(𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑄(𝑆𝑡+1, 𝐴𝑡+1) − 𝑄(𝑆𝑡, 𝐴𝑡))                 (2 | 23) 

Sarsamax   𝑄(𝑆𝑡 , 𝐴𝑡) ← 𝑄(𝑆𝑡, 𝐴𝑡) + 𝑎(𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑚𝑎𝑥𝛼∈𝐴𝑄(𝑆𝑡+1, 𝛼) − 𝑄(𝑆𝑡, 𝐴𝑡))     (2 | 24) 

Expected Sarsa:𝑄(𝑆𝑡 , 𝐴𝑡) ← 𝑄(𝑆𝑡 , 𝐴𝑡) + 𝑎(𝑅𝑡+1 + 𝛾 ∑ 𝜋(𝛼|𝑆𝑡+1𝛼∈𝛢 𝑄(𝑆𝑡+1, 𝛼) − 𝑄(𝑆𝑡 , 𝐴𝑡))
                  (2 | 25) 

 
11 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://medium.com/analytics-vidhya/model-based-offline-reinforcement-
learning-morel-f5cd991d9fd5 
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Αλγόριθμοι Q-learning 

Αντίθετα, η οικογένεια των αλγορίθμων Q-learning μαθαίνει κατά βάση μία 

συνάρτηση αξίας δράσης-κατάστασης με βάση τον αλγόριθμο επανάληψης αξιών 

(Bellman equation). Η μάθηση στους αλγορίθμους αυτούς γίνεται off-policy, δηλαδή σε 

δύο χρόνους. Σε πρώτον χρόνο συλλέγονται τα δεδομένα από την αλληλοεπίδραση 

πράκτορα και περιβάλλοντος ανεξάρτητα του τρόπου επιλογής των εκάστοτε 

δράσεων, δηλαδή ποιας πολιτικής ακολουθούσε εκείνη τη στιγμή ο πράκτορας. Σε 

δεύτερο χρόνο, επεξεργάζονται όλες αυτές οι μεταβάσεις και ανανεώνονται οι τιμές της 

συνάρτησης Q, σύμφωνα με τον αλγόριθμο Sarsa.   

𝑄(𝑆𝑡 , 𝐴𝑡) ← 𝑄(𝑆𝑡, 𝐴𝑡) + 𝑎(𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑄(𝑆𝑡+1, 𝐴𝑡+1) − 𝑄(𝑆𝑡, 𝐴𝑡))  (2 | 26) 

Συχνά, αναπτύσσονται αλγόριθμοι που συνδυάζουν τις δύο οικογένειες 

αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του ενός στις αδυναμίες του άλλου. Από τη μία 

πλευρά, οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης μεταβάλλουν άμεσα την πολιτική του 

πράκτορα, προσδίδοντας έτσι σταθερότητα στη συμπεριφορά του και σταδιακή 

βελτίωση αυτής. Από την άλλη πλευρά, οι αλγόριθμοι Q-learning βελτιστοποιούν 

άμεσα μία συνάρτηση Q και έμμεσα την πολιτική του πράκτορα. Το γεγονός αυτό, ναι 

μεν επιφέρει αστάθεια στον αλγόριθμο με κίνδυνο να μη συγκλίνει, αλλά είναι πιο 

αποτελεσματικού σε περίπτωση που συγκλίνουν επειδή επαναχρησιμοποιούν 

επιμέρους μεταβάσεις για την εκπαίδευσή τους. Ο συνδιασμός των δύο εξασφαλίζει 

σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση του πράκτορα. 

 

Εκπαίδευση Model based αλγορίθμων 

Σε αντίθεση με τους model free αλγορίθμους, δεν υπάρχει κάποιος σαφής τρόπος 

ομαδοποίησης των αλγορίθμων model based. Σε κάθε περίπτωση το μοντέλο μπορεί 

είτε να δοθεί είτε να μαθευτεί από τον πράκτορα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται 

ορισμένοι αλγόριθμοι της κατηγορίας αυτής. 

 

Αλγόριθμος αμιγούς χαρτογράφησης (Pure planning algorithm) 

Η πλέον βασική προσέγγιση δεν αναπτύσσει ακριβώς μία πολιτική για τον 

πράκτορα, αλλά χρησιμοποιεί αμιγώς τεχνικές σχεδιασμού. Ο πράκτορας συνεχώς 

εκτελεί την πρώτη ενέργεια του σχεδίου του και και απορρίπτει αμέσως το υπόλοιπο. 

Έπειτα, υπολογίζει το νέο του σχέδιο και προετοιμάζεται ώστε να αλληλεπιδράσει με 

το περιβάλλον, για να αποφύγει την εκτέλεση δράσης ενός σχεδίου συντομότερο 

διάστημα από το επιθυμητό χρονικό ορίζοντα.  

12 

Εικόνα 2 | 12 Πίνακας σχεδιασμού δράσης κατάστασης στο βήμα επανάληψης για n=0 και n=50. 

 
12 Εικόνα από το βιβλίο: [2] 
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Αλγόριθμος επανάληψης ειδικού 

Σε συνέχεια του αλγορίθμου αμιγούς χαρτογράφησης, ο αλγόριθμος επανάληψης 

ειδικού αναπτύσει μία πολιτική. Χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο σχεδιασμού, παρόμοιο 

με την αναζήτηση σε Monte Carlo Tree, και παράγει υποψήφιες δράσεις στο σχέδιο 

δειγματοληπτικά από την τρέχουσα στρατηγική. Κάθε φορά ο αλγόριθμος σχεδιασμού 

επιλέγει ενέργεια καλύτερη από την τρέχουσα πολιτική, ως ειδικός. Τέλος, κατά τη λήξη 

κάθε επεισοδίου ενημερώνεται η πολιτική του αλγορίθμου ώστε οι επόμενες 

παραγόμενες ενέργειές του να προσεγγίζουν καλύτερα την έξοδο του αλγορίθμου 

σχεδιασμού. 

13 

Εικόνα 2 | 13 Τα τέσσερα βήματα αναζήτησης βέλτιστης λύσης του δέντρου Monte-Carlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/figure/Scheme-of-Monte-Carlo-Tree-
Search_fig5_220962546 
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Το δίλημμα εξερεύνηση-αξιοποίηση (exploration – exploitation) 

Κατά την περιγραφή των διαφόρων αλγορίθμων εκπαίδευσης, θεωρήθηκε 

δεδομένη η αλληλεπίδραση του πράκτορα με το περιβάλλον. Δεδομένου όμως του 

γεγονότος ότι ο πράκτορας ειδικά στα πρώτα αναγνωριστικά του βήματα στο 

περιβάλλον, δεν έχει υιοθετήσει κάποια πολιτική δράσης, δημιουργείται η ανάγκη 

εξερεύνησής του [6] [7]. Μία λύση αποτελεί η επιλογή τυχαίων κινήσεων, έως ότου 

δημιουργηθούν αρκετά δεδομένα για την εκπαίδευσή του. Ελλοχεύει όμως ο κίνδυνος, 

οι τυχαίες αυτές κινήσεις να μη δώσουν μία καλή εικόνα του μοντέλου στον πράκτορα. 

Επομένως, η λύση αυτή είναι ικανοποιητική μόνο στα αρχικά επεισόδια της 

εκπαίδευσης, όπου ο πράκτορας κατεξοχήν το εξερευνά. Στα επόμενα επεισόδια, 

αξιοποιείται η απληστία του πράκτορα, δηλαδή καπηλεύεται την πολιτική που έχει 

αναπτύξει για την επιλογή της βέλτιστης σύμφωνα με αυτήν κίνησης. Ωστόσο, και αυτή 

η λύση δεν επαρκεί, καθώς η πολιτική του θα του επιβάλλει πάντα την ίδια κίνηση σε 

καθεμία κατάσταση, μετατρέποντάς τον σε ‘άπληστο’ πράκτορα. Κατά αυτόν τον 

τρόπο, δεν παράγονται νέα επεισόδια ώστε να ανανεωθεί η πολιτική του πράκτορα. 

Ένας συνδυασμός των δύο τρόπων επιλογής ενέργειας φέρεται να είναι η πλέον 

ικανοποιητική λύση.  

 

𝝐-greedy policy 

Σύμφωνα με αυτή τη συνάρτηση επιλογής δράσης, ένας πράκτορας επιλέγει με 

πιθανότητα 1 − 𝜖 την επιτρεπόμενη για την τρέχουσα κατάσταση δράση που του 

υπαγορεύει η πολιτική π που έχει αναπτύξει και με πιθανότητα 𝜖 τυχαία και ισοπίθανα 

κάποια από όλες τις δυνατές δράσεις του, συμπεριλαμβανομένου εκείνης που του 

επιβάλλει η πολιτική του. Επομένως, ο πράκτορας πολιτικής π επιλέγει την επόμενη 

δράση του 𝑎 ∈ 𝐴(𝑠), όπου A(s) το σύνολο των δυνατών δράσεων σε κάθε κατάσταση 

του περιβάλλοντος 𝑠 ∈ 𝑆, σύμφωνα με τον παρακάτω διμελή τύπο: 

𝜋(𝛼|𝑠) ← {
1 −  𝜖 +  𝜖/|𝛢(𝑠)| 𝛼𝜈 𝜏𝜊 𝛼 𝜇휀𝛾𝜄𝜎𝜏𝜊𝜋𝜊𝜄휀ί 𝜏𝜂 𝑄(𝑠, 𝛼)

𝜖/|𝛢(𝑠)| 𝜎휀 𝜅ά𝜃휀 ά𝜆𝜆𝜂 𝜋휀𝜌ί𝜋𝜏𝜔𝜎𝜂
  (2 | 27) 

Για κάθε κατάσταση s∈ 𝑆,α∈ 𝛢(𝑠) 

Η τιμή της πιθανότητας 𝜖 λαμβάνει τιμές στο διάστημα [0,1]. 

 

Η πιθανότητα 𝝐 

Σύμφωνα με την προηγούμενο τύπο διαπιστώνει κανείς ότι θέτοντας την τιμή της 

πιθανότητας μονάδα, ο πράκτορας δρα τελείως τυχαία, ενώ η μηδενική τιμή μετατρέπει 

τον πράκτορα σε ‘άπληστο’. Ωστόσο, η τιμή 𝜖 δύναται να μεταβάλλεται με το πέρασμα 

του χρόνου. Στα αρχικά βήματα, που η εξερεύνηση του περιβάλλοντος είναι θεμιτή, 

ορίζεται ως αρχική τιμή η μονάδα. Αντίθετα, όσο περισσότερα επεισόδια εκτελούνται, 

είναι δόκιμη η επιλογή κίνησης, καπηλεύοντας την πολιτική του πράκτορα. Ο ρυθμός 

με τον οποίο μειώνεται η τιμή της πιθανότητας είναι συνήθως είτε γραμμικός είτε 

εκθετικός και εξαρτάται τόσο από τον αριθμό των καταστάσεων όσο και από τον 

αριθμό των δυνατών δράσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η τιμή 𝜖, να 

ικανοποιεί τις δύο ακόλουθες συνθήκες σύμφωνα με την τεχνική της απληστίας σε 

άπειρο χρονικό ορίζοντα: 
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• 𝜖𝑖 > 0  για όλα τα χρονικά βήματα i και 

• 𝜖𝑖   συγκλίνει προς το μηδέν όσο το χρονικό βήμα i τείνει στο άπειρο 

(log𝑖→∞ 𝜖𝑖 = 0) 

 

Θεωρητικά, σε άπειρο χρόνο εκπαίδευσης η πολιτική του πράκτορα θα αντιστοιχεί 

στη βέλτιστη. Για αυτό το λόγο δε νοείται τότε εξερεύνηση στο περιβάλλον. Σε 

πραγματικά προβλήματα ενισχυτικής μάθησης όμως, όπου ο πράκτορας εκπαιδεύεται 

για ένα πεπερασμένο αριθμό βημάτων, η τιμή 𝜖 δεν τείνει ποτέ στο μηδέν. Αντίθετα, 

τίθεται ένα κάτω όριο, 0.01 τις περισσότερες φορές, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο ότι ο πράκτορας δε θα σταματήσει ποτέ την εξερεύνηση με δεδομένο ότι η 

πολιτική του έχει πάντα περιθώρια βελτίωσης. 

Ο καθορισμός αρχικής, τελικής τιμής πιθανότητας 𝜖 και ο ρυθμός μείωσης αυτής  

αποτελούν ένα από τα πιο διαχρονικά προβλήματα του χώρου, αφού επηρεάζεται 

εξολοκλήρου η εκπαιδευτική διαδικασία.  

14 

Εικόνα 2 | 14 Το δίλημμα της εξερεύνησης ή της αξιοποίησης της καθημερινότητας.

 
14 Εικόνα από την 11η διάλεξη στην ιστοσελίδα: http://ai.berkeley.edu/lecture_slides.html 
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 Νευρωνικά δίκτυα (Neural networks) 
 

Τα τελευταία χρόνια τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον 

της επιστημονικής κοινότητας [8]. Πρόκειται για μαθηματικά μοντέλα, τα οποία 

προσπαθούν να προσομοιώσουν τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος 

του ανθρώπου. Αποτελούν ένα ισχυρότατο τύπο μοντέλου μηχανικής μάθησης που 

απαντώνται σε ευρεία ποικιλία εφαρμογών σε διάφορους τομείς, όπως στην ιατρική, 

στη ρομποτική, στην επιστήμη του μηχανικού, στη φυσική, στα χρηματοοικονομικά κτλ. 

Ουσιαστικά καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα πρόβλεψης, ταξινόμησης, 

αναγνώρισης ή ελέγχου, όπου οι συμβατικές προσεγγίσεις αδυνατούν να δώσουν 

ικανοποιητική λύση. Η σαρωτική τους επιτυχία οφείλεται σε δύο παράγοντες: την ισχύ 

και την ευχρηστία τους. Η ισχύς τους επαφίεται στο γεγονός ότι δύνανται να 

μοντελοποιήσουν πολύπλοκα μη γραμμικά μοντέλα, ενώ η ευχρηστία, αφορά στην 

εκπαίδευση τους με τη βοήθεια δεδομένων. Όσον αφορά στα δεδομένα, αφού 

συγκεντρωθεί ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο, αυτά τροφοδοτούνται στο δίκτυο προς 

εκπαίδευση. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, η κατασκευή ενός πράκτορα που 

επιχειρεί να μάθει να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, ενάγεται στα προβλήματα που 

εφαρμόζονται τα νευρωνικά δίκτυα. Τα δεδομένα στην προκειμένη περίπτωση 

συλλέγονται εξερευνώντας το εκάστοτε περιβάλλον. 

 

3.1 Βιολογικό νευρωνικό δίκτυο 
 

Ως νευρωνικό ή νευρομορφικό δίκτυο ορίζεται ένα μοντέλο συλλογισμών 

βασισμένο στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος είναι ένα πυκνά 

διασυνδεδεμένο σύνολο νευρικών κυττάρων, τους νευρώνες, που αποτελούν τις 

βασικές μονάδες επεξεργασίας της πληροφορίας του. Οι συνδέσεις ανάμεσα στους 

νευρώνες καλούνται συνάψεις. Ένας ανθρώπινος εγκέφαλος δομείται από περίπου 10 

δισεκατομμύρια νευρώνες και 60 τρισεκατομμύρια συνάψεις μεταξύ τους. Κάθε 

νευρώνας αποτελείται από το σώμα του κυττάρου, ένα αριθμό ινών, τους δενδρίτες και 

μία επιμήκη ίνα, τον άξονα. Ο άξονας συνδέεται με δενδρίτες και σώματα άλλων 

νευρώνων, ενώ οι δενδρίτες διακλαδίζονται γύρω από το σώμα.  

15 

Εικόνα 3 | 1 Ο βιολογικός νευρώνας, όπου είναι εμφανή τα επιμέρους στοιχεία του. 

 
15 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network 
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Δομικά και λειτουργικά, κάθε νευρώνας είναι αρκετά απλός και με πεπερασμένες 

δυνατότητες. Το σύμπλεγμά τους όμως, παράγει μία πολύ ισχυρή επεξεργαστική 

μονάδα, τον εγκέφαλο. Η επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων γίνεται μέσω 

ηλεκτροχημικών αντιδράσεων με τη βοήθεια των συνάψεων. Από τις συνάψεις 

εκλύονται χημικές ουσίες που μεταβάλλουν το ηλεκτρικό δυναμικό του σώματος του 

κυττάρου. Μόλις το δυναμικό φτάσει ένα κατώφλι, παράγεται το δυναμικό 

ενεργοποίησης, ένας ηλεκτρικός παλμός που διαδίδεται διαμέσου του άξονα. Ο 

παλμός φτάνει στις συνάψεις άλλων νευρώνων, και τις αναγκάζει να μειώσουν ή να 

αυξήσουν το δυναμικό τους. Με τον τρόπο αυτό, οι νευρώνες αναγκάζονται να 

μεταβάλουν τη δύναμη των συνδέσεών τους. Παράλληλα, γίνεται να δημιουργήσουν 

και νέες συνδέσεις με άλλους νευρώνες ή και να μετακινηθεί ένα υποσύνολο νευρώνων 

σε νέα θέση. Οι μηχανισμοί αυτοί δίνουν τη δυνατότητα της μάθησης στον εγκέφαλο.  

 

3.2 Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 
 

Η ευκολία και η φυσικότητα της μάθησης στους νευρώνες οδήγησε την 

επιστημονική κοινότητα σε προσπάθειες προσομοίωσης της λειτουργίας των 

βιολογικών νευρωνικών δικτύων σε υπολογιστικές μονάδες. Το προϊόν αυτής της 

προσπάθειας είναι η κατασκευή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Καθένα 

αποτελείται από έναν αριθμό πολύ απλών επεξεργαστών, αλλά με πολύπλοκες και 

πολλαπλές διασυνδέσεις μεταξύ τους, τους νευρώνες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε 

νευρωνικό δίκτυο διαιρείται σε τρία τμήματα με τα αντίστοιχα επίπεδα: το τμήμα 

εισόδου, το τμήμα εξόδου και το ενδιάμεσο που μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα 

κρυφά επίπεδα. Κάθε επίπεδο αποτελείται από ένα πεπερασμένο πλήθος νευρώνων. 

Ανάλογα με τον αριθμό των επιπέδων του νευρωνικού δικτύου χαρακτηρίζεται ως: 

• Ρηχό νευρωνικό δίκτυο: αποτελείται από λίγα επίπεδα, συνήθως μόνο ένα 

κρυφό επίπεδο. Έχει μικρές υπολογιστικές απαιτήσεις και χρησιμοποιείται στην 

επίλυση απλών προβλημάτων. 

• Βαθύ νευρωνικό δίκτυο: αποτελείται από πλήθος επιπέδων. Έχει σύνθετη 

δομή, με αποτέλεσμα τις αυξημένες ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ, αλλά 

μπορεί να επιλύει σύνθετα προβλήματα.  

 

16 

 
16 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network 

 

Εικόνα 3 | 2 Ένα ρηχό νευρωνικό δίκτυο. 
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Παράλληλα, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα διαχωρίζονται σε διάφορα είδη, ανάλογα 

με την τοπολογία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν κατά την εκπαίδευσή τους. 

Ορισμένα, έχουν στατική δομή με συγκεκριμένο αριθμό νευρώνων και συνάψεων, 

τιμές βαρών και τοπολογία, ενώ κάποια άλλα αναπτύσσονται κατά τη μάθηση 

δυναμικά. Η ποικιλία αυτή οφείλεται στη διαφορετική φύση των προβλημάτων που 

καλείται να αντιμετωπίσει ο χώρος της βαθιάς μηχανικής μάθησης, αλλά και στην έως 

τώρα αποτελεσματικότητά του. Τα δημοφιλέστερα είδη νευρωνικών δικτύων είναι τα 

παρακάτω: 

• Πολυεπίπεδο Perceptron (Multilayer Perceptron) 

• Ανατροφοδοτούμενο νευρωνικό δίκτυο (Recurrent Neural Network) 

• Δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων (Radial Basis Function Neural Network) 

• Συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο (Convolutional Neural Network) 

• Νευρωνικό δίκτυο LSTM (Long Short-Term Memory Neural Network) 

• Αυτοκωδικοποιητής (Autoencoders) 

• Γεννητικό ανταγωνιστικό δίκτυο (Generative Adversarial Network) 
 

3.2.1 Βάρη συνάψεων  
 

Οι νευρώνες μεταξύ διαδοχικών επιπέδων συνδέονται με τη βοήθεια συνάψεων. 

Κάθε σύναψη διαθέτει ένα συντελεστή βαρύτητας, το βάρος. Τα βάρη συνάψεων 

αποτελούν το βασικό μέσο μακροπρόθεσμης μνήμης του δικτύου. Κατά απόλυτη 

αναλογία με τις βιολογικές συνάψεις, εκφράζουν τη δύναμη ή καλύτερα την αξία της 

συγκεκριμένης σύνδεσης μεταξύ μιας εισόδου και του νευρώνα. Σύμφωνα με τον 

κανόνα του Hebb, νευρώνες που εκπέμπουν μαζί, πρέπει να ενώνονται. Επομένως, 

κάθε νευρώνας ενός επιπέδου θα πρέπει να συνδέεται με όλους τους νευρώνες του 

προηγούμενου επίπεδου. Ορίζεται ως βάρος 𝑤𝑖𝑗, ο συντελεστής της σύναψης που 

συνδέει το νευρώνα 𝑥𝑗 με το νευρώνα 𝑥𝑖.  

 

3.2.2 Συνάρτηση ενεργοποίησης 
 

Μεταξύ της εξόδου ενός νευρώνα και του επόμενου επιπέδου, μεσολαβεί πάντα 

μία συνάρτηση ενεργοποίησης, συνήθως μη γραμμική. Με τον τρόπο αυτό, 

προσεγγίζεται η μη γραμμική συμπεριφορά των βιολογικών νευρωνικών δικτύων. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες συναρτήσεις ενεργοποίησης: 

• Σιγμοειδής συνάρτηση  
 

Ορίζεται ως:    𝜎(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥       (3 | 1) 
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Εικόνα 3 | 3 Η γραφική παράσταση της σιγμοειδούς συνάρτησης. 

Η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο τιμές με πεδίο τιμών [-inf,inf] και επιστρέφει έξοδο 

διαστήματος (0,1).  

Ανήκει στην οικογένεια συναρτήσεων softmax και είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη 

σε επίπεδα εξόδου. Στα αρνητικά συγκαταλέγονται ο εκθετικός παράγοντας που 

επιβαρύνει υπολογιστικά το σύστημα και η μειωμένη χρησιμότητά της σε 

οπισθοδρομικές εργασίες.  

 
 

• Συνάρτηση υπερβολικής εφαπτομένης 
 

Ορίζεται ως:   𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) =
2

1+𝑒−2𝑥 − 1    (3 | 2) 

 
Εικόνα 3 | 4 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της υπερβολικής εφαπτομένης. 

 

Και όπως η σιγμοειδής, προτιμάται στο επίπεδο εξόδου και το διάστημα τιμών της 

εξόδου της είναι το (-1,1).  
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• Συνάρτηση ReLU  
 

Ορίζεται ως:   𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) = {
0 ό𝜏𝛼𝜈 𝑥 < 0 
𝑥 ό𝜏𝛼𝜈 𝑥 ≥ 0

   (3 | 3) 

 
Εμφανίζει γραμμική συμπεριφορά για θετικές τιμές, ενώ για μηδενικές μηδενίζει 

την έξοδο. Το υπολογιστικό της κόστος είναι αρκετά χαμηλό και συγκλίνει αρκετά 

γρήγορα. Ωστόσο, αντιμετωπίζει το πρόβλημα dying ReLU, όπου αρνητικές τιμές 

εισόδου, απενεργοποιούν το νευρώνα. 

 
Εικόνα 3 | 5 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης ReLu. 

• Συνάρτηση Parametric ReLU  
 

Ορίζεται ως:  𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) = {
𝑎𝑥 ό𝜏𝛼𝜈 𝑥 < 0 
𝑥 ό𝜏𝛼𝜈 𝑥 ≥ 0

  (3 | 4) 

 
Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται ως αντικαταστάτης της ReLU, για να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της dying ReLU. Το α μπορεί να λάβει διάφορες τιμές, ενώ 

για α=0.01 προκύπτει η Leaky ReLU. 

 
Εικόνα 3 | 6 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης Parametric ReLu. 
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• Συνάρτηση ΕLU  
 

Ορίζεται ως:   𝛦𝐿𝑈(𝑥) = {
𝑎(𝑒𝜒 − 1) ό𝜏𝛼𝜈 𝑥 < 0 

𝑥                 ό𝜏𝛼𝜈 𝑥 ≥ 0
  (3 | 5) 

 

 

Εικόνα 3 | 7 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης ELu. 

 

3.2.3 Διάδοση της πληροφορίας  
 

Εντός ενός νευρωνικού δικτύου, το σήμα της πληροφορίας κινείται σε δύο 

κατευθύνσεις, την εμπρόσθια και την οπισθοδρομική. Στην εμπρόσθια διάδοση, η 

πληροφορία εισόδου ενεργοποιεί διαδοχικά το επίπεδο εισόδου, τα κρυφά επίπεδα και 

το επίπεδο εξόδου οπότε παράγεται η τελική ζητούμενη έξοδος. Κατά τη διαδικασία 

αυτή όμως, το δίκτυο παραμένει αναλλοίωτο, δηλαδή δεν εκπαιδεύεται. Όπως και τα 

βιολογικά νευρωνικά δίκτυα, έτσι και τα τεχνητά, επιδιώκουν μέσω της μάθησης να 

ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν τις συνάψεις τους - εργασία που συντελείται κατά 

την οπισθοδρομική διάδοση. Σε αυτήν οι τιμές των βαρών του δικτύου 

επαναπροσδιορίζονται, με φορά αντίθετη της εμπρόσθιας διάδοσης. Επομένως, η 

οπισθοδρομική διάδοση αποτελεί και τη διαδικασία εκπαίδευσης.  

 

3.2.4 Μαθηματικό μοντέλο νευρώνα τύπου Perceptron 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έμπροσθεν διάδοση της πληροφορίας σε 

νευρώνα τύπου Perceptron. Κάθε νευρώνας i του επιπέδου l δέχεται έναν αριθμό 

εισόδων j από το επίπεδο l-1. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζει κάθε είσοδο με το 

αντίστοιχο βάρος της και αθροίζει τα επιμέρους γινόμενα. Προσθέτοντας στο άθροισμα 

τον παράγοντα πόλωσης 𝑤𝑖0, που συχνά συμβολίζεται και ως bi, προκύπτει η 

εσωτερική κατάσταση του νευρώνα 𝑦𝑖.  

𝑦𝑖
𝑙 = ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑙 𝑜𝑗
𝑙−1

𝑗
    (3 | 6) 
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 όπου 𝑤𝑖𝑗
𝑙 = 𝑥𝑖

𝑙𝑥𝑗
𝑙−1      

Η εφαρμογή της εσωτερικής κατάστασης 𝑦𝑖 σε μία συνάρτηση ενεργοποίησης f 

παράγει την έξοδο 𝑂𝑖 του νευρώνα. 

𝑜𝑖
𝑙 = 𝑓(𝑦𝑖

𝑙)     (3 | 7) 

Ο παράγοντας πόλωσης καθορίζει το κατώφλι ενεργοποίησης του νευρώνα και 

προσδίδει ευελιξία στο δίκτυο.  

 

Εικόνα 3 | 8 Το μοντέλο νευρώνα τύπου Perceptron με συνάρτηση ενεργοποίησης f. 

 

3.2.5 Πολυεπίπεδο νευρωνικό δίκτυο τύπου Perceptron 
 

Το πλέον γνωστό βαθύ νευρωνικό δίκτυο είναι το πολυεπίπεδο Perceptron. Η 

δομή του είναι σχετικά απλή αφού αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών επιπέδων 

που περιέχουν έναν αριθμό νευρώνων τύπου Perceptron. Αφού εφαρμοστεί η είσοδος 

στο επίπεδο εισόδου, παράγεται η έξοδός του. Στη συνέχεια, διαδοχικά η έξοδος του 

προηγούμενου επιπέδου εφαρμόζεται ως είσοδος αποκλειστικά στο επόμενο, έως 

ότου ενεργοποιηθεί το επίπεδο εξόδου. Ειδάλλως, η ύπαρξη ανατροφοδότησης 

χαρακτηρίζει το δίκτυο, ως δίκτυο ανάδρασης. Προϋπόθεση να χαρακτηριστεί ένα 

νευρωνικό δίκτυο πολυεπίπεδο, είναι η ύπαρξη τουλάχιστον ενός ενδιάμεσου 

επιπέδου, εκτός δηλαδή αυτού της εισόδου και της εξόδου. Σε περίπτωση που η 

είσοδος όλων των νευρώνων του ίδιου επιπέδου είναι η έξοδος του προηγούμενου 

επιπέδου, το δίκτυο χαρακτηρίζεται ως πλήρως συνδεδεμένο. Ο αριθμός τόσο των 

κρυφών επιπέδων όσο και των νευρώνων καθενός από αυτά, εξαρτώνται από την 

πολυπλοκότητα του προβλήματος που αυτό αντιμετωπίζει. Επίσης, να τονιστεί ότι οι 

νευρώνες ίδιου επιπέδου χρησιμοποιούν την ίδια συνάρτηση ενεργοποίησης ενώ, 

κάθε νευρώνας διαθέτει το δικό του συντελεστή πόλωσης w0.  
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17 

Εικόνα 3 | 9 Ένα πολυεπίπεδο νευρωνικό δικτύο τύπου Perceptron. 

 

3.3 Εκπαίδευση νευρωνικού δικτύου  
 

Βασική προϋπόθεση της εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου αποτελεί η 

ύπαρξη ζευγών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το μαθηματικό αυτό μοντέλο, επιδιώκει 

για δεδομένη είσοδο να προσεγγίσει με το ελάχιστο δυνατό σφάλμα κάποια δεδομένη 

έξοδο κατά την εκπαίδευσή του. Άρα, είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί ή να βρεθεί 

ένα σύνολο τέτοιων ζευγών δεδομένων, το οποίο καλείται σύνολο εκπαίδευσης. Η 

αποτελεσματικότητα των νευρωνικών δικτύων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ποιότητα και το μέγεθος του συνόλου εκπαίδευσης, καθώς ενδέχεται να εμφανιστούν 

φαινόμενα υποεκπαίδευσης ή υπερεκπαίδευσης.  

Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί ορισμοί σχετικοί με τη διαδικασία εκπαίδευσης: 

• Εποχές (Epochs): μία εμπρόσθια και μία οπισθοδρομική διάδοση όλων των 

δεδομένων εκπαίδευσης ορίζουν μία εποχή. 

 

• Μέγεθος τεμαχίων (Batch Size): ορίζεται ως μέγεθος τεμαχίων, το πλήθος των 

δεδομένων εκπαίδευσης που θα εκτελέσουν μία μόνο εμπρόσθια και την 

επικείμενη οπισθοδρομική διάδοση. Ουσιαστικά, διασπάται το σύνολο 

εκπαίδευσης σε επιμέρους τεμάχια. 

  

• Επαναλήψεις (Iterations): ορίζεται το σύνολο των επαναλήψεων, δηλαδή των 

τεμαχίων δεδομένου μεγέθους, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μίας 

εποχής. 

 

 

 
17 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://towardsdatascience.com/training-deep-neural-networks-
9fdb1964b964 
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3.3.1 Συνάρτηση σφάλματος 
 

Η διαδικασία της εκπαίδευσης απαιτεί ένα μέτρο αξιολόγησης της συμπεριφοράς 

του νευρωνικού δικτύου. Διαθέτοντας ένα σύνολο εκπαίδευσης που περιέχει συνολικά 

N παραδείγματα εισόδου x=[x0, x1 ……,xN ], θα πρέπει η έξοδος του νευρωνικού 

δικτύου να ταυτίζεται με τις αντίστοιχες επιθυμητές εξόδους y=[y0, y1 ……,yN ]. Σε 

προβλήματα ταξινόμησης το μέτρο αυτό μπορεί να αντιστοιχεί στην ακρίβεια, δηλαδή 

στην ποσοστιαία ορθή ταξινόμηση των δεδομένων εισόδου. Ένα άλλο μέτρο αποτελεί 

το σφάλμα, το οποίο στην ουσία ποσοτικοποιεί πόσο καλά λειτουργεί το δίκτυο. 

Ταυτόχρονα, δίνει μια πρώτη εικόνα για τα περιθώρια βελτίωσης του δικτύου. Για τη 

μέτρησή του χρησιμοποιείται μία συνάρτηση σφάλματος (Loss function) της παρακάτω 

μορφής: 

𝐿𝑜𝑠𝑠(𝐰) = ∑ 𝑭(𝒇(𝒙𝒊), 𝒓𝒊)𝑴
𝒊=𝟏     (3 | 8) 

Cost(𝐰) =
𝟏

𝑴
𝑳𝒐𝒔𝒔(𝐰)     (3 | 9) 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο 

επαναπροσδιορισμός των βαρών του δικτύου. Επομένως, οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

της συνάρτησης σφάλματος θα πρέπει να είναι τα βάρη του δικτύου. Παράλληλα 

ορίζεται ως συνάρτηση κόστους (Cost function), η συνάρτηση σφάλματος 

πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των παραδειγμάτων Μ που χρησιμοποιούνται σε 

κάθε βήμα της εκπαίδευσης. Η συνάρτηση f(xi) είναι η έξοδος του νευρωνικού δικτύου 

για είσοδο xi, ενώ η συνάρτηση F είναι η μετρική σφάλματος που χρησιμοποιείται. 

Πίνακας 1 Ο πίνακας των ευρέως χρησιμοποιούμενων συναρτήσεων σφάλματος και ο τύπος τους 

Συνάρτηση 
Σφάλματος 

Τύπος 

Μέσο Τετραγωνικό 
Σφάλμα (MSE) 

𝑳𝒐𝒔𝒔(𝒘) =
𝟏

𝑴
∑(𝒓𝒊 − 𝒇(𝒙𝒊))𝟐

𝑴

𝒊=𝟏

 

Μέσο Απόλυτο 
Σφάλμα (MAE) 

𝑳𝒐𝒔𝒔(𝐰) =
𝟏

𝑴
∑ |𝒓𝒊 − 𝒇(𝒙𝒊)|

𝑴

𝒊=𝟏

 

Τετράγωνο της 
Ευκλείδειας 
Απόστασης 

𝑳𝒐𝒔𝒔(𝐰) = 𝟏 ∑(𝒓𝒊 − 𝒇(𝒙𝒊))𝟐

𝑴

𝒊=𝟏

 

Σφάλμα Εντροπίας  
(Cross Entropy) 

𝑳𝒐𝒔𝒔(𝐰) = −
𝟏

𝑴
∑[𝒓𝒊𝒍𝒐𝒈(𝒇(𝒙𝒊)) + (𝟏 − 𝒓𝒊)𝒍𝒐𝒈(𝟏 − 𝐟(𝒙𝒊))]

𝑴

𝒊=𝟏

 

Ομαλό Μέσο  
Απόλυτο Σφάλμα 
(Huber Loss) 

𝑳𝒐𝒔𝒔(𝐰) = {

𝟏

𝟐
(𝒓𝒊 − 𝒇(𝒙𝒊))𝟐 ό𝝉𝜶𝝂 |𝒓𝒊 − 𝒇(𝒙𝒊)| ≤ 𝜹 

𝜹|𝒓𝒊 − 𝒇(𝒙𝒊)| −
𝟏

𝟐
𝜹𝟐    휀𝜄𝛿ά𝜆𝜆𝜔𝜍
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3.3.2 Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης 
 

Οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης επιτελούν πολύ σημαντικό έργο κατά την 

εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου. Είναι υπεύθυνοι για την ανανέωση των 

παραμέτρων των δικτύων, δηλαδή των βαρών του. Τα βάρη καθορίζουν την έξοδο του 

δικτύου και θα πρέπει να ανανεώνονται ώστε να προσεγγίζουν μία βέλτιστη λύση, 

δηλαδή να ελαχιστοποιηθεί η τιμή της συνάρτησης σφάλματος. Συνεπώς, η αξία των 

αλγορίθμων αυτών, δικαιολογεί την μεγάλη τους ποικιλία. Ακολούθως παρουσιάζονται 

οι σημαντικότεροι εξ ’αυτών: 

 

Αλγόριθμος Gradient Descent 

Ο αλγόριθμος Gradient Descent είναι ένας από τους σπουδαιότερους 

αλγορίθμους βελτιστοποίησης, αφού αποτελεί τη βάση πολλών άλλων αλγορίθμων 

βελτιστοποίησης. Επιδιώκει τη μείωση του σφάλματος επιτάσσοντας την κλίση της 

συνάρτησης σφάλματος ως προς τα βάρη. Η συνάρτηση κόστους είναι ένα βαθμωτό 

μέγεθος, οπότε η κλίση της υπολογίζεται με την εφαρμογή σε αυτήν του τελεστή 

ανάδελτα [9]όπως φαίνεται παρακάτω: 

𝜵�̅�𝑪𝒐𝒔𝒕(�̅�) =

𝝏𝑪𝒐𝒔𝒕

𝝏𝒘𝟏𝟎 
. . .

𝝏𝑪𝒐𝒔𝒕

𝝏𝒘𝒏𝟎 
. . . . . . . . .

𝝏𝑪𝒐𝒔𝒕

𝝏𝒘𝟏𝒏 
. . .

𝝏𝑪𝒐𝒔𝒕

𝝏𝒘𝒏𝒏

 , �̅� =

𝒘𝟏𝟎 . . . 𝒘𝒏𝟎 

. . . . . . . . .
𝒘𝟏𝒏 . . . 𝒘𝒏𝒏 

  (3 | 10) 

 

Σε κάθε βήμα με τη βοήθεια της μερικής παραγώγου της συνάρτησης σφάλματος 

ως προς το εκάστοτε βάρος, αυτό επαναπροσδιορίζεται προς μία κατεύθυνση, η οποία 

εξασφαλίζει μειωμένο σφάλμα. Ο βαθμός της μεταβολής των βαρών είναι ανάλογος 

μιας υπερπαραμέτρου που καλείται ρυθμός μάθησης και συμβολίζεται ως a. Η 

διαδικασία επαναπροσδιορισμού εφαρμόζεται σε κάθε βήμα της εκπαίδευσης και σε 

όλα τα βάρη του δικτύου σύμφωνα με τον τύπο: 

w:=w-a 
𝝏𝑪𝒐𝒔𝒕

𝝏𝒘
     (3 | 11) 

18 

 
18 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://hackernoon.com/gradient-descent-aynk-7cbe95a778da 
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Εικόνα 3 | 10 Γράφημα της εφαρμογής του αλγορίθμου Gradient Descent σε τρισδιάστατο χώρο, δηλαδή 
σε πρόβλημα με δύο ανεξάρτητες παραμέτρους θ0, θ1 όπου γίνεται χρήση συνάρτησης κόστους J(θ0, θ1). 
Είναι προφανές ότι σε προβλήματα με πολλές χιλιάδες ή και εκατομμύρια εκπαιδεύσιμες παραμέτρους, 
στα οποία απαιτείται μεγάλο σύνολο εκπαίδευσης, η εύρεση της βέλτιστης λύσης είναι αρκετά χρονοβόρα. 
Επομένως, η εφαρμογή του αλγορίθμου δεν είναι δόκιμη στα προβλήματα αυτά. 

 

Ρυθμός μάθησης a 

Ο ρυθμός μάθησης λαμβάνει τιμές στο πεδίο [0,1] και διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση [10]. Μικρές τιμές της υπερπαραμέτρου, 

εξασφαλίζουν καλύτερη ακρίβεια-μείωση του σφάλματος, αλλά επιβραδύνεται η 

σύγκλιση του αλγορίθμου. Αντίθετα, μεγάλες τιμές αυτής της υπερπαραμέτρου έχουν 

ως αποτέλεσμα ταχύτερη σύγκλιση με αντίκτυπο όμως στην ακρίβεια. Το γεγονός 

αυτό, επηρεάζει την εύρεση της λύσης, δηλαδή κάποιου ολικού ελαχίστου, καθώς το 

βήμα είναι πολύ μεγάλο. Συνεπώς, με υψηλές τιμές του συντελεστή εκπαίδευσης 

ελλοχεύει ο κίνδυνος μη σύγκλισης του αλγορίθμου. Η εύρεση ικανοποιητικής τιμής της 

υπερπαραμέτρου γίνεται πειραματικά, αναζητώντας εκείνη την τιμή που εξασφαλίζει 

την ταχύτερη και με μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια σύγκλισης του αλγορίθμου. 

 

 

19 

Εικόνα 3 | 11 Η εύρεση του τοπικού βέλτιστου σε ορισμένο αριθμό βημάτων για τις διάφορες τιμές του 

ρυθμού μάθησης a. 

 

Αλγόριθμος Stochastic Gradient Descent 

Στην προσπάθεια μείωσης του υπολογιστικού κόστους της εκπαίδευσης βαθιών 

νευρωνικών δικτύων έχουν προταθεί διάφορες παραλλαγές του αλγορίθμου Gradient 

Descent, μεταξύ των οποίων και ο αλγόριθμος Stochastic Gradient Descent. Με τον 

όρο Stochastic Gradient Descent σήμερα εννοείται ο αλγόριθμος mini batch Gradient 

Descent, που αποτελεί μία μικρή παραλλαγή του πρώτου. Η βασική διαφορά ανάμεσα 

στον απλό αλγόριθμο Gradient Descent και αυτόν εντοπίζεται στη χρήση ενός 

τμήματος (mini batch) του συνόλου εκπαίδευσης κατά τον επαναπροσδιορισμό των 

 
19 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://cs231n.github.io/neural-networks-3/ 
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παραμέτρων και όχι ολόκληρου του σώματος. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

ταχύτερη σύγκλιση, αφού τα βάρη μεταβάλλονται μετά την εφαρμογή του αλγορίθμου 

σε ένα τμήμα των δεδομένων και όχι στο σύνολό τους. Ο τύπος επαναπροσδιορισμού 

των βαρών είναι: 

𝒘: = 𝒘 − 𝒂𝛻𝒘𝐶𝑜𝑠𝑡(𝒘, 𝒙𝑖:𝑖+𝑛, 𝒚𝑖:𝑖+𝑛)   (3 | 12) 

 

Gradient Descent με momentum 

Ο προηγούμενος αλγόριθμος λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά, όμως 

δυσκολεύεται να πλοηγηθεί σε χαράδρες, δηλαδή σε περιοχές όπου η επιφάνεια 

κάμπτει πολύ απότομα σε μία διάσταση σε σχέση με μία άλλη. Το φαινόμενο αυτό 

συναντάται συχνά στα τοπικά βέλτιστα και έχει ως συνέπεια την ταλάντωση ανάμεσα 

στις πλαγιές των χαράδρων και την αργή σύγκλιση προς το τοπικό βέλτιστο. Τη λύση 

στο πρόβλημα φέρεται να δίνει η μέθοδος momentum. Σύμφωνα με αυτή 

προσθέτοντας έναν όρο γ στη συνάρτηση επαναπροσδιορισμού των βαρών που 

ισούται με ένα μέρος του βήματος ανανέωσης της προηγούμενης ενημέρωσης. Η τιμή 

της υπερπαραμέτρου γ συνήθως τίθεται 0.9. Έτσι, επιταχύνεται ο αλγόριθμος SGD και 

οδηγείται προς τη σωστή κατεύθυνση, μειώνοντας ταυτόχρονα τις ταλαντώσεις. Ο 

αλγόριθμος ανανέωσης βαρών: 

 

𝜟𝒘𝒕 ≔ 𝜸 𝜟𝒘𝒕−𝟏𝒂𝛻𝒘𝐶𝑜𝑠𝑡(𝒘, 𝒙𝑖:𝑖+𝑛, 𝒚𝑖:𝑖+𝑛)   (3 | 13) 

w := w - Δwt     (3 | 14)  

 

 

20 

Εικόνα 3 | 12 Η εύρεση τοπικού βέλτιστου μέσω του αλγόριθμου SGD δίχως και με τη χρήση momentum 

αντίστοιχα. 

 
20 Εικόνα από την ιστοσελίδα: http://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/momentum.pdf 

 



3 | ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 
 

39 

RMSprop 

Ο αλγόριθμος Root Mean Square propagation ή RMSprop ανήκει στην οικογένεια 

των αλγορίθμων βελτιστοποίησης μεταβλητού συντελεστή εκπαίδευσης, των οποίων 

η δημοτικότητα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια [11]. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι μεταβάλλουν μεμονωμένα το συντελεστή εκπαίδευσης καθενός βάρους. 

Με τον τρόπο αυτό, για μεγάλες τιμές των μερικών παραγώγων ο συντελεστής 

εκπαίδευσης μειώνεται, ώστε να προσεγγιστεί το τοπικό βέλτιστο με μεγαλύτερη 

ακρίβεια. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί το τετράγωνο των μερικών παραγώγων για τον 

επαναπροσδιορισμό των βαρών σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους: 

𝑠𝑡 = 𝛽𝑠𝑡−1 + (1 − 𝛽)𝛻𝒘𝐶𝑜𝑠𝑡(𝒘) ∙ 𝛻𝒘𝐶𝑜𝑠𝑡(𝒘)   (3 | 15) 

𝑤 = 𝑤 − 𝑎
𝛻𝒘𝐶𝑜𝑠𝑡(𝒘)

√𝑠𝑡+𝜖
       (3 | 16)  

Η παράμετρος 𝜖 χρησιμοποιείται για την αποφυγή διαίρεσης με το μηδέν σε 

ενδεχόμενη μικρή τιμή του st που θα επέφερε καταστροφή του αλγορίθμου. Το βασικό 

πλεονέκτημα του αλγορίθμου είναι η δυνατότητα εφαρμογής μεγάλου συντελεστή 

εκπαίδευσης που ισοδυναμεί συνήθως με ταχύτερη σύγκλιση.  

Adam 

Ο αλγόριθμος Adaptive Moment Estimation (Adam) μαζί με τον αλγόριθμος 

RMSprop είναι οι πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης στην 

εκπαίδευση βαθιών νευρωνικών δικτύων [12]. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένας 

συνδυασμός των αλγορίθμων SGD με momentum και RMSprop. Χρησιμοποιεί το 

τετράγωνο των μερικών παραγώγων για να προσαρμόσει κατάλληλα το συντελεστή 

εκπαίδευσης όπως ο RMSprop, ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται το momentum 

χρησιμοποιώντας την τιμή της προηγούμενης ανανέωσης του βάρους όπως ο SGD με 

momentum.  

Ο αλγόριθμος ανανέωσης βαρών Adam: 

Αλγόριθμος 0: Adam optimization algorithm 

 Input: Neural network’s weights 

 
 Output:  Neural network’s updated weights     
 
 𝑚𝑡 = 𝛽1𝑚𝑡−1 + (1 − 𝛽1)𝛻𝒘𝐶𝑜𝑠𝑡(𝒘) 
             
 

 𝑠𝑡 = 𝛽2𝑠𝑡−1 + (1 − 𝛽2)𝛻𝒘𝐶𝑜𝑠𝑡(𝒘) ∙ 𝛻𝒘𝐶𝑜𝑠𝑡(𝒘) 
 

 𝑚𝑡
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 =

𝑚𝑡

1 − 𝛽1
𝑡 

 

 𝑠𝑡
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 =

𝑠𝑡

1 − 𝛽2
𝑡 

 

 𝑤 = 𝑤 − 𝑎
𝑚𝑡

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑

√𝑠𝑡
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 + 𝜖

 

 

όπου οι παράμετροι b1, b2 
είναι οι εκθετικοί ρυθμοί 
αποσύνθεσης για την πρώτη 
και δεύτερη στιγμή αντίστοιχα 
και  𝜖 η σταθερά αποφυγής 
διαίρεσης με μηδέν, που χρη-
σιμοποιείται πανομοιότυπα με 
τον προηγούμενο αλγόριθμο.  
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3.3.3 Αλγόριθμος οπισθοδρομικής διάδοσης του σφάλματος (Error 

Backpropagation) 
 

Ο αλγόριθμος οπισθοδρομικής διάδοσης του σφάλματος είναι αδιαμφισβήτητα 

ένας από τους θεμελιώδεις αλγορίθμους στο χώρο των νευρωνικών δικτύων. Στην 

προηγούμενη ενότητα των αλγορίθμων βελιστοποίησης θεωρήθηκε δεδομένη η μερική 

παράγωγος της συνάρτησης σφάλματος ως προς κάθε βάρος του δικτύου [13]. 

Ακριβώς αυτόν τον υπολογισμό υλοποιεί ο αλγόριθμος οπισθοδρομικής διάδοσης 

σφάλματος. Στην ενότητα αυτή αναλύεται διεξοδικά η λειτουργία του αλγορίθμου κατά 

τη διάρκεια της εκπαίδευσης ενός πολυεπίπεδου νεωρωνικού δικτύου τύπου 

Perceptron με ορισμένη συνάρτηση ενεργοποίησης κοινή σε όλους τους νευρώνες. 

Δεδομένου ότι ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί την παράγωγο της συνάρτησης 

ενεργοποίησης, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η μη γραμμική αυτή συνάρτηση όλων 

των νευρώνων του δικτύου είναι συνεχής και παραγωγίσιμη. Όλες οι προαναφερθείσες 

συναρτήσεις ενεργοποίησης ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση γίνεται χρήση της σιγμοειδούς συνάρτησης, της οποίας η παράγωγος είναι 

η παρακάτω: 

σ’(x) = σ(x)(1-σ(x))    (3 | 17) 

Κατά την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου για δεδομένο σήμα εισόδου, 

παράγεται κάποια έξοδος και υπολογίζεται το αντίστοιχο σφάλμα με τη βοήθεια 

κάποιας συνάρτησης σφάλματος και της επιθυμητή εξόδου. Τα ζεύγη εισόδου 

επιθυμητής εξόδου συμβολίζονται ως σύνολο εκπαίδευσης p = {(xi,ti)…..( xp,tp)}, όπου 

xi το διάνυσμα εισόδου διάστασης n και ti η επιθυμητή έξοδος διάστασης m. Σε δίκτυα 

όπως το παρόν, η πληροφορία ακολουθεί αποκλειστικά την εμπρόσθια διαδρομή.   

Η συνάρτηση υπολογισμού του σφάλματος συμβολίζεται ως E και για το 

συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης 

πολλαπλασιασμένο με ένα παράγοντα 0.5. Ο παράγοντας αυτός απλοποιεί τον 

υπολογισμό της μερικής παραγώγου της συνάρτησης σφάλματος και δεν επηρεάζει το 

βέλτιστο της συνάρτησης. 

 

𝛦 =
1

2
∑ ||𝑦𝑖 − 𝑡𝑖||2𝑀

𝑖=1     (3 | 18) 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3.3.1, η συνάρτηση σφάλματος E είναι 

εκφρασμένη ως προς τα βάρη 𝑤𝑖𝑗
𝑙 , όπου 𝑤𝑖𝑗

𝑙 = 𝑥𝑖
𝑙𝑥𝑗

𝑙−1 το βάρος της σύναψης του 

νευρώνα I του επιπέδου l με το νευρώνα j του επιπέδου l-1. Η τελική έξοδος κάθε 

νευρώνα υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 

𝑦𝑖
𝑙 = ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑙 𝑜𝑗
𝑙−1

𝑗
,  𝑜𝑖

𝑙 = 𝜎(𝑦𝑖
𝑙)    (3 | 19) 

Την αντίθετη διαδρομή του σήματος εισόδου ακολουθεί το σήμα σφάλματος, 

δηλαδή διατρέχει όλο το δίκτυο από την έξοδο προς την είσοδο. Η διαδικασία με την 

οποία γίνεται αυτή η διάδοση περιγράφεται στη συνέχεια και συνεπάγεται την 

εκπαίδευση του δικτύου. 
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Αρχικά ορίζεται το 𝛿𝑗
𝑙 ≜ −

𝜕𝐸(𝑤)

𝜕 𝑦𝑗
𝑙 , το οποίο δείχνει πόσο μεταβάλλεται το σφάλμα, 

εάν αλλάξει η εσωτερική κατάσταση 𝑦𝑗 του νευρώνα j του επιπέδου l. Το 

𝛿𝑗  𝜒αρακτηρίζει καθένα νευρώνα.  

Με τη βοήθεια του κανόνα της αλυσίδας ορίζεται η μερική παράγωγος της 
συνάρτησης σφάλματος: 

𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝑙 =

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖
𝑙

𝜕𝑦𝑖
𝑙

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝑙 = −𝛿𝑖

𝑙𝜊𝑗
𝑙−1   (3 | 20) 

Αναλύοντας τον όρο 𝛿𝑖  για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς νευρώνες προκύπτει 
ότι: 

Για τους εσωτερικούς νευρώνες του επιπέδου l: 

𝛿𝑖
𝑙 = −

𝜕𝐸

𝜕𝑜𝑖
𝑙

𝜕𝑜𝑖
𝑙

𝜕𝑦𝑖
𝑙 = −

𝜕𝐸

𝜕𝑜𝑖
𝑙 𝑓 ′(𝑦𝑖

𝑙) = −𝑓 ′(𝑦𝑖
𝑙) ∑ (

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑘
𝑙+1

𝜕𝑦𝑘
𝑙+1

𝜕𝑜𝑖
𝑙 ) = 𝑓 ′(𝑦𝑖

𝑙) ∑ (𝛿𝑘
𝑙+1𝑤𝑘𝑖

𝑙+1)𝑁
𝑘=1

𝑁
𝑘=1  (3 | 21) 

όπου N ο αριθμός των νευρώνων που δέχονται ως είσοδο την έξοδο του νευρώνα oi
l. 

 

Για τους εξωτερικούς νευρώνες: 

𝛿𝑖 = −
𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖
= −

𝜕

𝜕𝑦𝑖

1

2
(𝑜𝑖𝑞 − 𝑡𝑖𝑞)2 = −𝑓 ′(𝑦𝑖)(𝜊𝑖𝑞 − 𝑡𝑞)   (3 | 22) 

Τελικά, ενσωματώνοντας στην εξίσωση 3 | 20, τις εξισώσεις 3 | 21 και 3 | 22 
υπολογίζεται ο ζητούμενος παράγοντας που επεξεργάζεται ο αλγόριθμος 
βελτιστοποίησης για τον επαναπροσδιορισμό του εκάστοτε βάρους. 

 

21 

Εικόνα 3 | 13 Η εκπαίδευση ενός εμπρόσθιας διάδοσης νευρωνικού δικτύου τριών επιπέδων με τη βοήθεια 

της οπισθοδρομικής διάδοσης του σφάλματος για ένα ζεύγος εκπαίδευσης. 

 
21 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/figure/A-typical-three-layer-feedforward-
error-backpropagation-fully-connected-network-with-n_fig1_229658224 

 

https://www.researchgate.net/figure/A-typical-three-layer-feedforward-error-backpropagation-fully-connected-network-with-n_fig1_229658224
https://www.researchgate.net/figure/A-typical-three-layer-feedforward-error-backpropagation-fully-connected-network-with-n_fig1_229658224
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3.3.4 Batch normalization layer 
 

Η εκπαίδευση ενός βαθιού νευρωνικού δικτύου είναι εκ φύσεως μια σύνθετη 

διαδικασία. Το γεγονός όμως ότι η κατανομή των εισόδων κάθε επιπέδου μεταβάλλεται 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όσο μεταβάλλονται τα βάρη σε προηγούμενα 

επίπεδα, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερη τη διαδικασία μάθησης. Είναι αναγκαίο να 

μικρύνουν οι συντελεστές μάθησης και να επιλεχθούν πολύ προσεκτικά μια σειρά από 

παραμέτρους, επιβραδύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εκπαίδευση. Το φαινόμενο 

αυτό λέγεται εσωτερική μεταβλητή μετατόπιση (internal covariate shift) και επιλύεται 

μέσω την κανονικοποίησης των εισόδων κάθε επιπέδου [14]. Εφαρμόζεται σε 4D 

είσοδο, αποτελούμενη από ένα μικρότερο δισδιάστατο σύνολο και το δισδιάστατο 

κανάλι. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ως τμήμα της αρχιτεκτονική του δικτύου. Κάθε 

είσοδος διάστασης d, x = (x (1) . . . x(d) ), δέχεται κανονικοποίηση σε κάθε μία διάσταση 

ξεχωριστά x = (𝑥(1), 𝑥(2),…. 𝑥(𝑑)). 

 

Πιο συγκεκριμένα ορίζουμε μία διάσταση C μεγέθους m, από την οποία 

προκύπτουν d-1 υποσύνολα B μεγέθους m και ακολουθείται ο παρακάτω αλγόριθμος: 

Αλγόριθμος 1: Batch Normalization 

 Input: Values of x over a mini-batch B = {𝑥1....𝑚}: 

           Parameters to be learned γ,β 

 Output:  𝑦𝑖 ≡ 𝐵𝑁𝛾,𝛽(𝑥𝑖) 

     

 𝜇𝛣 ←
1

𝑚
∑ 𝑥𝑖                                //𝑚𝑖𝑛𝑖 − 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑚

𝑖=1

   

             
 

 𝜎𝛣
2 ←

1

𝑚
∑(𝑥𝑖 − 𝜇𝛣)2

𝑚

𝑖=1

                //𝑚𝑖𝑛𝑖 − 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 

 
 

 𝑥𝑖 ←
𝑥𝑖−𝜇𝛣

√𝜎𝛣
2+

                                     //𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒             

 
 
𝑦𝑖 ← 𝛾𝑥𝑖 + 𝛽 ≡ 𝐵𝑁𝛾,𝛽(𝑥𝑖)          //𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 & 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 

 

 

Όπου ε είναι μία σταθερά που προστίθεται στη διακύμανση για αριθμητική 

σταθερότητα. Οι παράμετροι γ και β προκύπτουν στην πορεία της μάθησης τόσο από 

την τρέχουσα είσοδο όσο και από τις προηγούμενες.  

𝐵𝑁𝛾,𝛽: 𝑥1...𝑚 → 𝑦1...𝑚     (3 | 23) 

Το αποτέλεσμα Y που προκύπτει είναι η κανονικοποιημένη είσοδος x, 

πολλαπλασιασμένη με έναν παράγοντα γ και μετατοπισμένη κατά β. Αρχικά, οι τιμές 

των γ και β ορίζονται 1 και 0 αντίστοιχα. 
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3.3.5 Soft-update  
 

Αποτελεί μία τεχνική μικρής ανανέωσης των βαρών του δικτύου στόχου [15]. 

Σύμφωνα με αυτήν, τα βάρη αυτά δεν ανανεώνονται με μικρή συχνότητα ύστερα από 

ένα ορισμένο αριθμό βημάτων, αλλά σταδιακά. Σε κάθε βήμα του πράκτορα 

ανανεώνονται τα βάρη του δικτύου στόχου σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

 

𝜃− = 𝜃 × 𝜏 + 𝜃− × (1 − 𝜏)   (3 | 24) 

  

Ο συντελεστής τ λαμβάνει πολύ μικρές τιμές της τάξης του 0.001, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι το δίκτυο στόχος θα επηρεάσει σε μικρό βαθμό τις τιμές αξίας-

κατάστασης του δικτύου Q. 

22 

Εικόνα 3 | 14 Το μοντέλο εκπαίδευσης πράκτορα με χρήση αλγορίθμου DQN και soft-update. 

 

3.4 Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (Convolutional neural networks) 
 

Τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα αποτελούν μία εκ των βασικότερων 

αρχιτεκτονικών των δικτύων βαθιάς μηχανικής μάθησης. Το πλέον ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα τύπου 

Perceptron, είναι ο αποτελεσματικός χειρισμός δεδομένων πλεγματικής μορφής, 

κυρίως όταν υπάρχουν συσχετίσεις ανάμεσα στις περιοχές του πλέγματος. Πιο 

συγκεκριμένα, με τον όρο δεδομένα πλεγματικής μορφής, ορίζονται πίνακες 

πραγματικών αριθμών μεγέθους HxWxC ή DxHxWxC, όπου H, W, C, D είναι το ύψος, 

το πλάτος, ο αριθμός των καναλιών και το βάθος του πίνακα αντίστοιχα [16] [17]. Όπως 

είναι φανερό, τόσο οι εικόνες όσο και τα βίντεο διαθέτουν πλεγματική μορφή και οι 

συσχετίσεις ανάμεσα σε επιμέρους τμήματά τους επιτρέπουν την εφαρμογή και με 

ιδιαίτερη επιτυχία των συνελικτικών δικτύων σε προβλήματα τέτοιου είδους εισόδου. 

Παράλληλα όμως, χρησιμοποιούνται με ικανοποιητικά αποτελέσματα και σε 

προβλήματα διαφορετικού είδους εισόδου, κυρίως στο χώρο της φυσικής 

επεξεργασίας ομιλίας και της αναγνώρισης ηλεκτρομυογραφημάτων. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται τα δημοφιλέστερα προβλήματα που έχουν αξιοποιηθεί επιτυχώς τα 

συνελικτικά δίκτυα. 

 
22 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://greentec.github.io/reinforcement-learning-third-en/ 
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• Προβλήματα ταξινόμησης εικόνας (Image classification problems) 
Στόχος των προβλημάτων αυτής της κατηγορίας είναι η εξαγωγή 

χαρακτηριστικών των εικόνων. Σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά, η εικόνα 

κατατάσσεται σε κάποια κλάση ή κατηγορία. Η έξοδος του νευρωνικού δικτύου 

στην περίπτωση αυτή είναι αριθμητικές τιμές, που ισοδυναμούν με τις 

πιθανότητες η εικόνα να ανήκει σε καθεμία από τις υπάρχουσες κατηγορίες ή 

κλάσεις.  

 

• Προβλήματα ανίχνευσης αντικειμένων εικόνας (Object detection problems) 
Το αντικείμενο αυτών των προβλημάτων είναι η ανίχνευση ορισμένων 

αντικειμένων ενδιαφέροντος εντός μίας εικόνας. Η έξοδος του δικτύου 

αντιστοιχεί στις συντεταγμένες του εκάστοτε αντικειμένου εντός της εικόνας. 

Συχνά, συνδυάζονται τα δύο προαναφερθέντα προβλήματα. Οπότε, το 

σύνθετο πρόβλημα που καλούνται να λύσουν τα συνελικτικά δίκτυα είναι η 

ανίχνευση και η κατηγοριοποίηση των αντικειμένων της εικόνας. 

 

• Προβλήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (Natural language 
processing problems) 
Η είσοδος των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων θα πρέπει να είναι σε μορφή 

πινάκων πλεγματικής μορφής. Κάθε κελί του πίνακα δύναται να είναι είτε μία 

λέξη είτε ένας χαρακτήρας λέξης μίας πρότασης ή ενός κειμένου. Υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι κωδικοποίησης του λόγου ανάλογα με το είδος του 

προβλήματος που τίθεται προς επίλυση, όπως το πρόβλημα αναγνώρισης ή 

παραγωγής φυσικής γλώσσας.   

 

• Αναγνώριση ηλεκτρομυογραφημάτων (Electromyography (EMG) 
recognition) 
Το νευρωνικό δίκτυο θα πρέπει να αναγνωρίσει ανθρώπινες κινήσεις με τη 

βοήθεια σήματος ηλεκτρομυογραφημάτων. Το σήμα όμως αυτό είναι 

μονοδιάστατο. Η μετατροπή του σε πολυδιάστατο επιτελείται μέσω της 

διάσπασης του σήματος σε επιμέρους σήματα επικαλυπτόμενα ή μη. Κάθε 

επιμέρους σήμα αντιστοιχεί στο σήμα ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. 

Ο συνδυασμός των επιμέρους σημάτων μπορεί να δημιουργήσει το ζητούμενο 

πίνακα εισόδου. 

 
 

3.4.1 Αρχή λειτουργίας 
 

Η μελέτη του τρόπου λειτουργίας του οπτικού συστήματος ορισμένων ζωντανών 

οργανισμών αποτέλεσε την έμπνευση για την κατασκευή των συνελικτικών δικτύων. 

Οι οπτικοί φλοιοί των οργανισμών αυτών περιέχουν νευρώνες, οι οποίοι αποκρίνονται 

ανεξάρτητα σε μία μικρή περιοχή του οπτικού τους πεδίου. Οι νευρώνες με τη σειρά 

τους αποτελούνται από κύτταρα, τα οποία παρουσιάζουν ευαισθησία σε ορισμένα 

ερεθίσματα. Σε μία πιο απλή προσέγγιση, η παρουσία κάποιου συγκεκριμένου 

χαρακτηριστικού, όπως μία κάθετη ακμή στο οπτικό πεδίο οδηγεί στην ενεργοποίηση 

των αντίστοιχων κυττάρων των νευρώνων του οπτικού φλοιού. Παρόμοια 

συμπεριφορά έχουν υιοθετήσει τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα. 
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3.4.2 Αρχιτεκτονική 
 

Η αρχιτεκτονική των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων παρουσιάζει αρκετές 

ομοιότητες με την αρχιτεκτονική των πολυεπίπεδων δικτύων τύπου Perceptron που 

μελετήθηκε προηγουμένως. Απαρτίζονται από επιμέρους διακριτά επίπεδα, τα οποία 

αποτελούνται από νευρώνες με τα αντίστοιχα εκπαιδεύσιμα βάρη. Κάθε νευρώνας 

αφού εκτελέσει τους μαθηματικούς υπολογισμούς στην είσοδό του, προωθεί το 

αποτέλεσμα στο επόμενο επίπεδο. Ένα συνελικτικό δίκτυο αποτελείται από τρεις 

δομικές μονάδες, δηλαδή τρία είδη επιπέδων: 

• Συνελικτικό επίπεδο (Convolutional layer) 
 

• Επίπεδο υποδειγματοληψίας ή συγκέντρωσης (Pooling layer) 
 

• Πλήρως συνδεδεμένο επίπεδο (Fully connected layer) 
 

Ένα σύμπλεγμα από αυτά τα επίπεδα δημιουργεί ένα συνελικτικό δίκτυο, στο 

οποίο η πληροφορία ακολουθεί εμπρόσθια διάδοση δίχως ανατροφοδότηση. Καθένα 

επίπεδο διεκπεραιώνει μία ξεχωριστή εργασία. Τα συνελικτικά επίπεδα 

πραγματοποιούν την εξαγωγή των επιμέρους χαρακτηριστικών της εισόδου τους, 

δηλαδή αναγνωρίζουν, εντοπίζουν συσχετισμούς-γνωρίσματα. Στην περίπτωση των 

εικόνων, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι γραμμές ή ακμές. Η πληροφορία που εξάγεται 

ονομάζεται χάρτης γνωρισμάτων ή ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών (feature map). Η 

είσοδος των παραγόμενων χαρτών σε επόμενα συνελικτικά δίκτυα επιτρέπει τον 

εντοπισμό πιο σύνθετων χαρακτηριστικών, όπως σύνθετα σχήματα, δομές, ιδιότητες. 

Επομένως, από την αρχική αναγνώριση κάθετων, οριζόντιων και διαγώνιων ακμών 

ενός αυτοκινήτου στο πρώτο επίπεδο, είναι δυνατό να εξαχθεί το πλήρες περίγραμμα 

αυτού προσθέτοντας νέα επίπεδα. Τα επίπεδα υποδειγματοληψίας με τη σειρά τους, 

τοποθετούνται συνήθως μετά από κάθε συνελικτικό επίπεδο και έχουν ως στόχο την 

αφαίρεση της περιττής πληροφορίας από τους χάρτες γνωρισμάτων. Αυτό 

επιτυγχάνεται μειώνοντας το ύψος και το πλάτος των χαρτών. Τέλος, τα πλήρως 

συνδεδεμένα επίπεδα διαδραματίζουν το ρόλο του ταξινομητή, κατηγοριοποιώντας τα 

δεδομένα εισόδου σε κατηγορίες ή κλάσεις. 

23 

Εικόνα 3 | 15 Η αρχιτεκτονική ενός τυπικού συνελικτικού νευρωνικού δικτύου που χρησιμοποιείται στην 

ανίχνευση βλάβης ενός αεροσκάφους. Η είσοδος αντιστοιχεί στις τιμές των διαφόρων αισθητήρων του 

σκάφους και η έξοδος στο βαθμό της βλάβης που έχει υποστεί. 

 
23 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/22/4933/htm 
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Συνελικτικά επίπεδα (Convolutional layers) 

Στην ενότητα αυτή ακολουθεί μία εκτενής ανάλυση της λειτουργίας του πλέον 

διαδεδομένου και εύληπτου είδους συνελικτικού δικτύου, του δισδιάστατου. Στα 

δισδιάστατα συνελικτικά δίκτυα εφαρμόζεται ως είσοδος μία εικόνα ή γενικότερα ένας 

δισδιάστατος πίνακας με στόχο την παραγωγή του χάρτη γνωρισμάτων. Η διαδικασία 

αυτή πραγματοποιείται εντός των διαφόρων φίλτρων ή πυρήνων (filters ή kernels) του 

εκάστοτε επιπέδου, στα οποία εκτελείται η πράξη της συνέλιξης. Ως επί των πλείστων, 

μετά από ένα συνελικτικό επίπεδο ακολουθεί μία συνάρτηση ενεργοποίησης, η ReLu. 

24 

Εικόνα 3 | 16 Παράδειγμα συνέλιξης μεταξύ εισόδου μεγέθους 6×6 και φίλτρου 3 × 3, οπότε προκύπτει 

νέος πίνακας μεγέθους 4x4. 

 

Σε κάθε νευρώνα εφαρμόζεται σταδιακά η συνέλιξη των φίλτρων και των 

τμημάτων του πίνακα εισόδου. Τα φίλτρα αυτά είναι συγκεκριμένου μεγέθους 

δισδιάστατοι πίνακες πραγματικών αριθμών-βαρών και καλούνται πίνακες συνέλιξης 

(convolutional matrices). Το μέγεθός τους είναι πάντα μικρότερο ή ίσο του μεγέθους 

της εισόδου. Αυτά εφαρμόζονται σταδιακά με ένα ορισμένο βήμα, που λέγεται βήμα 

σάρωσης (stride), σε ένα τμήμα της εικόνας, εκτελώντας πρώτα την πράξη του 

πολλαπλασιασμού στοιχείου προς στοιχείου και στη συνέχεια αθροίζοντας τα 

επιμέρους γινόμενα. Έτσι, παράγεται η τιμή καθενός κελιού του χάρτη γνωρισμάτων. 

Η εφαρμογή του φίλτρου ξεκινά από το πάνω αριστερά άκρο κινούμενο οριζόντια προς 

τα δεξιά. Έπειτα, διαδοχικά εφαρμόζεται στα επόμενα προς τα κάτω οριζόντια 

επίπεδα, έως ότου διατρέξει ολόκληρο τον πίνακα εισόδου, παράγοντας κατά αυτόν 

τον τρόπο τον τελικό πίνακα εξόδου. Το βήμα σάρωσης καθορίζει κάθε πόσες θέσεις 

ολισθαίνει το φίλτρο πάνω στον πίνακα, προτού εφαρμοστεί. Παράλληλα, ορίζει και το 

μέγεθος του χάρτη των χαρακτηριστικών. Για τιμή βήματος μονάδα και εικόνα 

μεγέθους 𝑁ℎ × 𝑁𝑤, το φίλτρο μεγέθους 𝐹ℎ × 𝐹𝑤 ,εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα 

μεγέθους 𝐹ℎ × 𝐹𝑤 της εικόνας, παράγοντας το χάρτη μεγέθους (𝑁ℎ  −  𝐹ℎ  +

 1)  × (𝑁𝑤  − 𝐹𝑤  +  1), καθώς στην περίμετρο της εισόδου δεν ορίζονται σωστού 

μεγέθους τμήματα της εισόδου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το βήμα είναι 

διάφορο της μονάδας. Ελλοχεύει ο κίνδυνος, οι διαστάσεις της εικόνας να μην 

 
24 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://indoml.com/2018/03/07/student-notes-convolutional-neural-
networks-cnn-introduction/ 
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επιτρέπουν την εφαρμογή του φίλτρου στα όρια της εισόδου με αποτέλεσμα την 

απώλεια πληροφορίας όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς στην παρακάτω εικόνα.   

25 

Εικόνα 3 | 17 Η συνέλιξη του προηγούμενου παραδείγματος όταν το βήμα σάρωσης ισούται με 2. Η νέα 

έξοδος είναι μεγέθους 2×2. 

Η λύση στο πρόβλημα δίνεται με τη μέθοδο του γεμίσματος (padding). Σύμφωνα 

με τη μέθοδο αυτή, αυξάνονται οι διαστάσεις της εισόδου με τη συμπλήρωση 

αριθμητικών τιμών στην περίμετρο της εικόνας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 

η τιμή είναι μηδέν, οπότε γίνεται λόγος για μηδενικό γέμισμα (zero padding). 

Προστίθενται τόσες γραμμές και στήλες στην είσοδο, ώστε οι διαστάσεις του χάρτη 

γνωρισμάτων να ταυτίζονται με τις διαστάσεις της εισόδου. Για φίλτρο διάστασης 

𝐹ℎ × 𝐹𝑤, θα πρέπει να συμπληρωθούν (𝐹ℎ − 1) 2⁄  γραμμές και (𝐹𝑤 − 1) 2⁄  στήλες με 

μηδενικά περιμετρικά της εισόδου. Η κάθε διάσταση του χάρτη γνωρισμάτων 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

𝑛[𝑙] = ⌊
𝑛[𝑙−1]+2𝑝[𝑙−1]−𝑓[𝑙]

𝑠[𝑙] + 1⌋   (3 | 25) 

όπου p το πλήθος των μηδενικών που προστέθηκαν στη διάσταση, f το μέγεθος του 

φίλτρου και s το βήμα σάρωσης. 

Σε ολόκληρη την ενότητα, η είσοδος θεωρήθηκε σκόπιμα δύο διαστάσεων, 

αγνοώντας την ύπαρξη των υπολοίπων διαστάσεων, των καναλιών και του βάθους. Η 

διαδικασία που ακολουθείται παραμένει ως έχει για τις δύο διαστάσεις, ύψους και 

πλάτους. Σε περίπτωση που το κανάλι ή το βάθος της εισόδου είναι μεγαλύτερα της 

μονάδας, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι διαστάσεις του φίλτρου που εφαρμόζεται. 

Πιο συγκεκριμένα, οι διαστάσεις αυτές είναι απαραίτητο να ταυτίζονται. Για 

παράδειγμα, όταν το σχήμα της εισόδου είναι της μορφής (𝑁ℎ, 𝑁𝑤, C, D), το αντίστοιχο 

σχήμα θα είναι (𝐹ℎ, 𝐹𝑤, C, D). Το φίλτρο εφαρμόζεται κατά τη γνωστή διαδικασία και 

παράγονται οι αντίστοιχοι χάρτες. Οι χάρτες αυτοί αθροίζονται στοιχείο προς στοιχείο 

μαζί με μία σταθερά wo, όπως συμβαίνει στους νευρώνες τύπου Perceptron. Τέλος, 

στο τελικό αποτέλεσμα εφαρμόζεται η συνάρτηση ενεργοποίησης ReLu. Για την 

αύξηση της εντροπίας του χάρτη χαρακτηριστικών, δηλαδή την αναγνώριση 

περισσότερων γνωρισμάτων της εισόδου, είναι απαραίτητη η τροποποίηση των τιμών 

των φίλτρων καθενός επιπέδου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Οι τιμές αυτές 

αντιστοιχούν στα βάρη ενός νευρωνικού δικτύου και ανανεώνονται σύμφωνα με τον 

 
25 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://indoml.com/2018/03/07/student-notes-convolutional-neural-
networks-cnn-introduction/ 
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τροποποιημένο για τα συνελικτικά επίπεδα αλγόριθμο οπισθοδρομικής διάδοσης του 

σφάλματος. 

26 

Εικόνα 3 | 18 Η χρήση της μεθόδου γεμίσματος(padding) με padding p=1 στη συνέλιξη πινάκων. 

 

Επίπεδα υποδειγματοληψίας ή συγκέντρωσης (Pooling layers) 

Συνήθως μετά από κάθε συνελικτικό δίκτυο με μία συνάρτηση ενεργοποίησης, 

τοποθετείται ένα επίπεδο υποδειγματοληψίας. Δέχονται ως είσοδο έναν πίνακα, το 

χάρτη των χαρακτηριστικών τις περισσότερες φορές, και έχουν ως έξοδο ένα νέο 

πίνακα μικρότερης διάστασης 𝑁′ℎ, 𝑁′w. Οι λειτουργίες υποδειγματοληψίας 

πραγματοποιούνται σε μικρές περιοχές διαστάσεων 𝑃𝑞 × 𝑃𝑞 στον χάρτη γνωρισμάτων. 

Σε αντίθεση με τα συνελικτικά δίκτυα, οι χάρτες χαρακτηριστικών που προκύπτουν 

έχουν ίδιο αριθμό καναλιών και βάθους με την είσοδο. Η υποδειγματοληψία έγκειται 

στην αντικατάσταση των τιμών μιας περιοχής 𝑃𝑞 × 𝑃𝑞του χάρτη γνωρισμάτων από μία 

τιμή. Έτσι, αφενός μειώνονται οι διαστάσεις του χάρτη γνωρισμάτων και συνεπώς η 

υπολογιστική πολυπλοκότητα του προβλήματος, αφετέρου αφαιρείται περιττή 

πληροφορία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων χρησιμοποιείται είτε 

υποδειγματοληψία μεγίστου (max pooling), είτε υποδειγματοληψία μέσου (average 

pooling). Πραγματοποιείται μία σάρωση με βήμα s στο σύνολο του χάρτη 

γνωρισμάτων από ένα παράθυρο 𝑃𝑞 × 𝑃𝑞 διαστάσεων. Στην περίπτωση επιπέδου 

μεγίστου, κατά τη διαδικασία σάρωσης η τιμή της γειτονιάς που εφαρμόζεται το 

παράθυρο, αντικαθίσταται με τη μέγιστη τιμή αυτής. Αντίστοιχα, κατά τη χρήση 

επιπέδου μέσου, η νέα τιμή αντιστοιχεί στη μέση τιμή της γειτονιάς. Τόσο το μέγεθος 

του παραθύρου όσο και το βήμα σάρωσης καθορίζουν την εντροπία της εξόδου του 

επιπέδου.  

 
26 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://indoml.com/2018/03/07/student-notes-convolutional-neural-
networks-cnn-introduction/ 
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27 

Εικόνα 3 | 19 Η χρήση επιπέδου υποδειγματοληψίας μεγίστου (αριστερά) και μέσου (δεξιά) σε είσοδο 4x4, 

με τη βοήθεια παραθύρου 2x2. 

 

Πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα (Fully connected layers) 

Οι χάρτες των γνωρισμάτων που παράγονται από τα προηγούμενα επίπεδα, 

αναγνωρίζουν κάποιες ιδιότητες της εισόδου. Τα πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα 

αποσκοπούν στην ταξινόμηση της εισόδου με την οποία έχει τροφοδοτηθεί το δίκτυο 

σε κάποια από τις επιθυμητές κατηγορίες, με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών που 

εξήχθησαν από τα συνελικτικά και συγκεντρωτικά επίπεδα. Πρώτα όμως, καθίσταται 

αναγκαία η μετατροπή του χάρτη γνωρισμάτων σε μονοδιάστατο πίνακα, με τη μέθοδο 

flatten. Κατά τη μέθοδο αυτή αναδιατάσσονται τα δεδομένα κάθε διάστασης και 

οργανώνονται σειριακά, ώστε να κατασκευαστεί το ζητούμενο διάνυσμα εισόδου. Κάθε 

νευρώνας είναι τύπου Perceptron με συνάρτηση ενεργοποίησης τύπου ReLu και 

συνδέεται πλήρως με την είσοδο του επιπέδου του. Υπάρχει μια διαφοροποίηση μόνο 

στο τελευταίο επίπεδο, όπου ενδέχεται να μη χρησιμοποιεί κάποια συνάρτηση 

ενεργοποίησης. 

28 

Εικόνα 3 | 20 Το πλέον διάσημο συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο VGG-16, που αποτελείται από 16 

επιμέρους εκπαιδεύσιμα επίπεδα και διαθέτει συνολικά περί τις 138 εκατομμύρια παραμέτρους. 

Χρησιμοποιείται σε μεγάλης κλίμακας προβλήματα αναγνώρισης εικόνων. 

 
27 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://indoml.com/2018/03/07/student-notes-convolutional-neural-
networks-cnn-introduction/ 
28   Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/ 
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 Βαθιά ενισχυτική μάθηση (Deep reinforcement learning) 
 

Συχνά στους αλγορίθμους ενισχυτικής μάθησης θέτονται περιορισμοί λόγω της 

διαστασιμότητας των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι περιορισμοί 

αυτοί οφείλονται κατά βάση στο μεγάλο πλήθος των διαφορετικών καταστάσεων και 

δράσεων, όπου καθίσταται χρονοβόρα, κοστοβόρα και τελικά απαγορευτική η 

ικανοποιητική εξερεύνηση του περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι πολλά υποσχόμενες 

δυνατότητες των τεχνητών νευρωνικών δικτύων στην επίλυση πολύπλοκων μη 

γραμμικών μοντέλων, ώθησαν τους επιστήμονες του χώρου της ενισχυτικής μάθησης 

σε μία προσπάθεια αξιοποίησής τους. Οι χώροι της μηχανικής και ενισχυτικής 

μάθησης διασταυρώνονται, παράγοντας το χώρο της βαθιάς ενισχυτικής μάθησης. Τα 

πρώτα δείγματα γραφής του είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Πλέον οι αλγόριθμοι που 

αναπτύχθηκαν στο χώρο αυτό είναι σε θέση να επιλύσουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών 

λήψης απόφασης πραγματικών προβλημάτων με ανθρωποκεντρική προσέγγιση 

(βιολογικά νευρωνικά δίκτυα) που προηγουμένως ήταν αδύνατο. Αξιοσημείωτα  

παραδείγματα εφαρμογών αποτελούν η νίκη του αλγορίθμου AlphaGo επί του 

καλύτερου επαγγελματία άνθρωπο παίκτη στον κόσμο στο παιχνίδι Go, η νίκη του 

αλγορίθμου AlphaStar της ομάδας DeepMind έναντι επαγγελματιών παικτών στο 

παιχνίδι StarCraftII και η επιτυχία της ομάδας OpenAI, η οποία ανέπτυξε πράκτορα 

στο παιχνίδι Dota-2 που κατατρόπωσε τους παγκόσμιους έως τότε πρωταθλητές. 

Τέλος, εντός της χρονιάς του 2020, ξεπεράστηκαν για πρώτη φορά από κάποιον 

αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, τον Agent57, οι ανθρώπινες επιδόσεις 

επαγγελματιών παικτών στο σύνολο των 57 παιχνιδιών Atari 2600. Όλοι αυτοί οι 

επιτυχώς εφαρμοσμένοι αλγόριθμοι ανήκουν στο χώρο της βαθιάς ενισχυτικής 

μάθησης.  

 Η εισαγωγή των νευρωνικών δικτύων στην ενισχυτική μάθηση γίνεται διαμέσου 

της συσχέτισης των βαρών των δικτύων με παραμέτρους της πολιτικής του πράκτορα. 

Η είσοδος των δικτύων είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε χρονική στιγμή ο 

πράκτορας. Η έξοδος του δικτύου ποικίλλει ως προς το είδος του αλγορίθμου που 

χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη πολιτικής [18]. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

πραγματοποιηθεί αναφορά μόνο σε model-free αλγορίθμους, καθώς σε αυτούς 

υπάγονται οι αλγόριθμοι που εκπαιδεύονται σε μοντέλο περιβάλλοντος ALE. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η έξοδος του χρησιμοποιούμενου νευρωνικού δικτύου αντιστοιχεί 

είτε στις τιμές αξίας δράσης κατάστασης, δηλαδή στον πίνακα Q(s,a), είτε σε 

πιθανότητες δράσης π(α|s), οπότε και γίνεται λόγος για δίκτυο αξίας και δίκτυο 

πολιτικής αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολουθεί μία εκτενής περιγραφή του πλέον 

δημοφιλούς αλγορίθμου DQN που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της εργασίας 

και μία πιο σύντομη ανάλυση παραλλαγών αυτού, καθώς και άλλων ευρέως 

διαδεδομένων αλγορίθμων βαθιάς μηχανικής μάθησης. 
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4.1 Ο αλγόριθμος DQN (Deep Q Network) 
 

Το 2015 ήταν το έτος που σηματοδότησε το χώρο της βαθιάς ενισχυτικής 

μάθησης, όταν η εταιρεία Deepmind της Google παρουσίασε τον αλγόριθμο DQN [19]. 

Αυτός ο πράκτορας ενισχυτικής μάθησης χρησιμοποιεί ένα βαθύ νευρωνικό δίκτυο, το 

οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί αποτελεσματικά με τη βοήθεια παρατηρήσεων μεγάλης 

διαστασιμότητας χρησιμοποιώντας  διαδοχικά ενισχυτική μάθηση. Ο πράκτορας DQN 

που δημιουργήθηκε, εκπαιδεύτηκε και αξιολογήθηκε σε περιβάλλοντα παιχνιδιού 

Atari2600. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτα και κέντρισαν το ενδιαφέρον 

των επιστημόνων του χώρου, καθώς ο πράκτορας κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα 

ανάμεσα σε προβλήματα μεγάλης διάστασης και στην εφαρμογή αλγορίθμων 

ενισχυτικής μάθησης. Ο αλγόριθμος Q-learning αποτέλεσε τον κύριο πυρήνα του 

αλγορίθμου DQN. Στόχος είναι η κατασκευή ενός νευρωνικού δικτύου το οποίο δέχεται 

ως είσοδο τις καταστάσεις 𝑠𝜖𝑆 του πράκτορα και έχει ως έξοδο τη συνάρτηση αξίας 

δράσης-κατάστασης Q(s,a), για κάθε δράση a𝜖𝐴(𝑠). Το πλήθος των νευρώνων εξόδου 

ισούται με το πλήθος όλων των δυνατών δράσεων του πράκτορα. Με αυτόν τον τρόπο, 

για κάθε είσοδο υπολογίζεται παράλληλα η αξία Q.  

 

29  

Εικόνα 4 | 1 Δοθείσας μίας κατάστασης State, η έξοδος του νευρωνικού δικτύου αντιστοιχεί στις αξίες 

καθεμίας δράσης του πράκτορα. 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του κεφαλαίου 2.2, με την  αρωγή της εξίσωσης Bellman 

ορίζεται η βέλτιστη συνάρτηση αξίας δράσης-κατάστασης Q*(s,a), η οποία αντιστοιχεί 

στη βέλτιστη πολιτική. Η βασική ιδέα του αλγορίθμου κρύβεται πίσω από την 

επαναλαμβανόμενη ανανέωση της εξίσωσης Bellman: 

𝑄𝑖+1(𝑠, 𝑎) = 𝐸𝑠′{𝑟 + 𝛾𝑚𝑎𝑥𝑎′ 𝑄𝑖(𝑠′, 𝑎′)|𝑠, 𝛼}   (4 | 1) 

έως ότου αυτές ισοδυναμούν με τις βέλτιστες Q*, όπου Qι→Q* καθώς i→ ∞. Συνηθίζεται 

στην κλασσική εφαρμογή αλγορίθμων  Q-learning, η συνάρτηση εκτίμησης της αξίας 

Q να είναι γραμμική. Ωστόσο, σε σύγχρονες προσεγγίσεις γίνεται χρήση μη γραμμικών 

μαθηματικών μοντέλων Q(s,a;θ)≈Q*(s,a), όπως τα νευρωνικά δίκτυα. Ο νευρωνικός 

αυτός εκτιμητής με βάρη θ, ορίζεται ως δίκτυο Q (Q-Network). Το δίκτυο Q 

εκπαιδεύεται ως προς τις παραμέτρους θi σε κάθε επανάληψη i. 

 

 
29 Εικόνα από τη διάλεξη 3 στην ιστοσελίδα: https://sites.google.com/view/deep-rl-bootcamp/lectures 
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4.1.1 Προβλήματα αστάθειας του Q-learning 
 

Έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση μη γραμμικής συνάρτησης εκτίμησης αξίας Q, 

παρουσιάζει ορισμένες φορές ασταθή και μη συγκλίνουσα συμπεριφορά. Αυτή η 

αστάθεια οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: 

• Υπάρχουν συσχετίσεις ανάμεσα στις ακολουθίες των παρατηρήσεων. 

• Μικρές αλλαγές στα βάρη του δικτύου μεταβάλλουν σε μεγάλο βαθμό την 

πολιτική του πράκτορα. 

• Οι σχέσεις μεταξύ των αξιών δράσης κατάστασης Q και των αξιών στόχου 

r+γ𝑚𝑎𝑥𝑎′𝑄(𝑠′, 𝑎′). 

Για την αντιμετώπιση αυτής της αστάθειας επιστρατεύτηκαν δύο μηχανισμοί: 

 

Experience buffer 

Ο πρώτος μηχανισμός είναι βιολογικά εμπνευσμένος από τη μνήμη των ζωντανών 

οργανισμών και καλείται ως experience replay. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί την 

επανάληψη εμπειρίας κατά την εκπαίδευση. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη 

η δημιουργία μιας μνήμης, του experience buffer, ώστε να αποθηκεύονται οι εμπειρίες 

𝑒𝑡 = (𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑟𝑡 , 𝑠𝑡+1), κάθε χρονικής στιγμής t, ενός συνόλου 𝐷𝑡 = {𝑒1, . . . . . , 𝑒𝑡}, οι οποίες 

έχουν παραχθεί από ένα πλήθος επεισοδίων. Αποθηκεύονται κάθε στιγμή οι Ν 

τελευταίες μεταβάσεις στην πεπερασμένου μεγέθους Ν μνήμη. Κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, τα βάρη του δικτύου Q, ανανεώνονται με τη βοήθεια δειγμάτων 

(minibatches) από τη μνήμη (s,a,r,s’)~𝑈(𝐷), τα οποία επιλέγονται ομοιόμορφα με 

τυχαίο τρόπο. Η προσέγγιση αυτή έχει διάφορα πλεονεκτήματα [20]. Πρώτον, οι 

επιμέρους μεταβάσεις συμμετέχουν πολλές φορές στην ανανέωση των βαρών του 

δικτύου Q, η οποία επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση της πληροφορίας τους. Δεύτερον, 

όπως σημειώθηκε προηγουμένως εξαλείφονται οι συσχετίσεις ανάμεσα στις 

διαδοχικές  παρατηρήσεις κατά την τυχαία επιλογή των δειγμάτων. Τρίτον, οι 

παράμετροι του δικτύου δε μεταβάλλονται κάθε φορά από την αμέσως επόμενη 

μετάβαση, όπως στον αντίστοιχο online Q-learning αλγόριθμο. Συνεπώς, η 

σταθμισμένη συμπεριφορά  που υιοθετείται μέσω της επαναλαμβανόμενης 

εκπαίδευσης από προηγούμενες καταστάσεις,  εξομαλύνει τη μάθηση, αποφεύγοντας 

έτσι τις ταλαντώσεις ή αποκλίσεις στις  παραμέτρους. 

 

Q-Target Network 

Ο δεύτερος μηχανισμός ανανεώνει τα βάρη του δικτύου Q με τη βοήθεια ενός 

δικτύου με πανομοιότυπη δομή, του δικτύου στόχου (Q-target). Η διαφορά έγκειται στο 

ότι η αναπροσαρμογή των αξιών Q γίνεται ως προς τις αξίες στόχου του δικτύου 

στόχου αυτή τη φορά και όχι ως προς τη βέλτιστη πολιτική Q*. Επομένως, οι βέλτιστες 

τιμές του στόχου, 𝑟 + 𝛾𝑚𝑎𝑥a′ 𝑄
∗(𝑠′, 𝑎′), αντικαθίστανται από τις προσεγγιστικές αξίες 

του στόχου, 𝑦 = 𝑟 + 𝛾𝑚𝑎𝑥a′ 𝑄(𝑠′, 𝑎′; 𝜃𝑖
−), όπου τα βάρη 𝜃𝑖

− αντιστοιχούν στα βάρη του 

δικτύου Q σε κάποια προηγούμενη επανάληψη και το γ είναι ο εκπτωτικός παράγοντας 

που καθορίζει το χρονικό ορίζοντα του πράκτορα. Έτσι, παράγεται μία ακολουθία από 

συναρτήσεις σφάλματος 𝐿𝑖(𝜃𝑖) η οποία μεταβάλλεται σε κάθε επανάληψη i και 

εκφράζεται από τον τύπο: 
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   𝐿𝑖(𝜃𝑖) = 𝛦𝑠,𝑎,𝑟[𝛦𝑠′[𝑦|𝑠, 𝑎] − 𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃𝑖))2]   (4 | 2) 

= 𝛦𝑠,𝑎,𝑟,𝑠′[(𝑦 − 𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃𝑖))2] + 𝛦𝑠,𝑎,𝑟[𝑉𝑠′[𝑦]]    (4 | 3) 

Ο τελικός παράγοντας της εξίσωσης 4 | 3 δεν εξαρτάται από τα βάρη-

παραμέτρους 𝜃𝑖. Παράλληλα ορίζεται η παράγωγος της συνάρτησης σφάλματος ως 

προς τα βάρη 𝜃𝑖: 

𝛻𝜃𝑖
𝐿(𝜃𝑖) = 𝛦𝑠,𝑎,𝑟,𝑠′[(𝑟 + 𝑚𝑎𝑥𝑎′𝑄(𝑠′, 𝑎′; 𝜃𝑖

−) −  𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃𝑖))𝛻𝜃𝑖
𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃𝑖)] (4 | 4) 

όπου 𝜃𝑖 τα βάρη του δικτύου Q στην επανάληψη i και 𝜃𝑖
− τα βάρη του δικτύου στόχου.  

 

Ακόμα να τονιστεί ότι το δίκτυο στόχος ανανεώνεται περιοδικά, οπότε και τα βάρη 

του δικτύου Q αντιγράφονται σε αυτό. Η διαδικασία αυτή γίνεται κάθε C βήματα και τα 

βάρη του στόχου παραμένουν αναλλοίωτα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί. Το 

δίκτυο του κινούμενου στόχου ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια εξάλειψης της 

αστάθειας, καθώς κάθε στιγμή οι στόχοι δε μετατοπίζονται, όπως συμβαίνει στον 

κλασσικό αλγόριθμο Q-learning. Ακόμα, η πολιτική δράσης του πράκτορα αντιστοιχεί 

στην 𝜖 − 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑑𝑦 πολιτική. Η άπληστη επιλογή της δράσης αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη 

τιμή της εξόδου για κάθε είσοδο-κατάσταση του νευρωνικού δικτύου του πράκτορα.  

30 

Εικόνα 4 | 2 Η χρήση του δικτύου στόχου. 

 

 

 

 

 
30 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/04/introduction-deep-q-
learning-python/  
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Ο πλήρης αλγόριθμος DQN  

Αλγόριθμος 2: αλγόριθμος DQN με χρήση Experience buffer 

Initialize replay memory D to capacity N 

Initialize action-value function Q with random weights θ 

Initialize target action-value function �̂� with weights 𝜃− = 𝜃 

For episode = 1, M do  

Initialize sequence s1 = {x1} and preprocessed sequence φ1 = φ(s1) 

For t = 1,T do  

With probability ε select a random action aτ  

Otherwise select 𝑎𝑡 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑎𝑄(𝜑(𝑠𝑡), 𝑎; 𝜃) 

Execute action 𝑎𝑡 in emulator and observe reward 𝑟𝑡and image 𝑥𝑡+1  

Set 𝑠𝑡+1= 𝑠𝑡,𝑎𝑡, 𝑥𝑡+1 and preprocess 𝜑𝑡+1 = 𝜑(𝑠𝑡+1) 

  Store transition (𝜑𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑟𝑡 , 𝜑𝑡+1) in D 

  Sample random minibatch of transitions (𝜑𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑟𝑡, 𝜑𝑡+1) from D 

                             Set 𝑦𝑗 {
𝑟𝑗            𝑖𝑓 𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑗 + 1

𝑟𝑗 + 𝑚𝑎𝑥𝑎′�̂� ((𝜑𝑗+1, 𝑎′; 𝜃𝑖
−)            𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

   

Perform a gradient decent step on (𝑦𝑗 − 𝑄(𝜑𝑗 , 𝑎𝑗; 𝜃))2 with respect to 

the network parameters θ 

Every C steps reset �̂�= 𝑄  

End for  

End for 

 

 

4.2 Παραλλαγές αλγορίθμου DQN 
 

Αλγόριθμος Double DQN 

Ένα από τα βασικά προβλήματα του αλγορίθμου DQN είναι η υπερεκτίμηση των 

τιμών του πίνακα Q. Το φαινόμενο αυτό είναι καθοριστικό για την ομαλή ή όχι 

εκπαίδευση του πράκτορα. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ελλοχεύει ο κίνδυνος το 

δίκτυο στόχος να υπερεκτιμήσει τις αξίες του πίνακα Q, εξαιτίας του τελεστή max της 

εξίσωσης Bellman. Όμως, το βασικό δίκτυο σε μία προσπάθεια να προσεγγίσει αυτή 

την υπερεκτιμημένη αξία, τείνει να ανανεώσει τα βάρη του προς τη λάθος κατεύθυνση. 

Αποτέλεσμα είναι η αστάθεια και η μείωση της απόδοσης του πράκτορα στο πέρασμα 

του χρόνου. Μία ικανοποιητική λύση δίνεται από τον αλγόριθμο double DQN [21], όπου 

ο τύπος της αξίας κατάστασης του δικτύου στόχου κατά την εκπαίδευση τροποποιείται 

και λαμβάνει την εξής μορφή: 

 

𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃) = 𝑅 + 𝛾𝑚𝑎𝑥 𝑄(𝑠′, 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑠′, 𝑎′, 𝜃); 𝜃−) )   (4 | 5) 
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Αλγόριθμος Duel DQN 

Σε ένα τυπικό δίκτυο DQN η έξοδος αντιστοιχεί σε αξίες του πίνακα Q. Μία 

διαφορετική προσέγγιση χρησιμοποιεί δύο νευρωνικά δίκτυα DQN, το ένα για τον 

υπολογισμό της αξίας κατάστασης V(s) και το άλλο για τον υπολογισμό του οφέλους 

δράσης κατάστασης A(s,a). Τα πρώτα επίπεδα των δύο δικτύων μπορεί να είναι κοινά, 

όμως στη συνέχεια κάθε δίκτυο διαθέτει τα δικά του πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα. 

Στο τέλος, η ζητούμενη έξοδος προκύπτει από το συνδυασμό της εξόδου των δύο 

επιμέρους δικτύων. Η ιδέα πίσω από αυτήν την αρχιτεκτονική του duel DQN [22] είναι 

ότι η αξία κατάστασης δεν ποικίλει για τις διάφορες δράσεις. Για αυτό το λόγο κρίνεται 

σκόπιμος ο απευθείας υπολογισμός της, καθώς και του οφέλους κάποιας δράσης 

έναντι των υπολοίπων, για την παραγωγή διαφορετικών τιμών της συνάρτησης αξίας 

δράσης κατάστασης. Ο τύπος που εκφράζει την έξοδο του νευρωνικού δικτύου: 

 

𝑄(𝑠, 𝑎; 𝜃, 𝛼, 𝛽) = 𝑉(𝑠; 𝜃, 𝛽) + 𝛢(𝑠, 𝛼΄; 𝜃, 𝛼) −
1

|𝛢|
∑ 𝛢(𝑠, 𝛼΄; 𝜃, 𝛼)𝛼′   (4 | 6)      

όπου α,β τα υποδίκτυα των συναρτήσεων V,A αντίστοιχα    

31 

 

 

Αλγόριθμος θορυβωδών δικτύων DQN (Noisy DQN) 

Έχει παρατηρηθεί ότι η εισαγωγή θορύβου στις παραμέτρους του νευρωνικού 

δικτύου προς εκπαίδευση, συχνά επιταχύνει την εκπαιδευτική διαδικασία [23] [24]. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, προστίθεται θόρυβος στα βάρη του νευρωνικού 

δικτύου, βοηθώντας τους αλγορίθμους να εξερευνήσουν πιο αποτελεσματικά το 

περιβάλλον, λαμβάνοντας έτσι υψηλότερες βαθμολογίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

θόρυβος εισάγεται αποκλειστικά στα πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα και η εσωτερική 

κατάσταση των νευρώνων αυτών δίνεται από τον τύπο: 

𝑦 ≝ (𝜇𝑤 + 𝜎𝑤 ∙ 휀𝑤)𝑥 + 𝜇𝑏 + 𝜎𝑏 ∙ 휀𝛽    (4 | 7)      

 
31 Εικόνα από το επιστημονικό άρθρο: [23] 

Εικόνα 4 | 3 Η αρχιτεκτονική ενός 

τυπικού δικτύου DQN και του 

αντίστοιχου duel DQN αυτού. 

Στο δεύτερο δίκτυο είναι διακριτά 

τα δύο υποδίκτυα υπολογισμού 

αξίας κατάστασης και οφέλους 

δράσης κατάστασης, τα οποία 

ενώνονται για να δημιουργήσουν 

τις αξίες δράσεις κατάστασης. 
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𝜇𝑤 + 𝜎𝑤 ∙ 휀𝑤 και 𝜇𝑏 + 𝜎𝑏 ∙ 휀𝛽 αντικαθιστούν w και b(wo) αντίστοιχα. Οι παράμετροι 

𝜇𝑤 ∈ 𝑅𝑞×𝑝, 𝜇𝑏 ∈ 𝑅𝑞 , 𝜎𝑤 ∈ 𝑅𝑞 ×𝑝, 𝜎𝑏 ∈ 𝑅𝑞  μεταβάλλονται κατά την εκπαίδευση ενώ οι 

휀𝑤 ∈ 𝑅𝑞×𝑝 και 휀𝑏 ∈ 𝑅𝑞 είναι τυχαίες μεταβλητές του θορύβου.  

Ο θόρυβος δύναται να ακολουθεί είτε ανεξάρτητη Gaussian κατανομή, δηλαδή σε 

κάθε βάρος εφαρμόζεται ανεξάρτητος θόρυβος, όπου κάθε τιμή 휀𝑖,𝑗
𝑤  επιλέγεται τυχαία 

από τον πίνακα 휀𝑤 ο οποίος ακολουθεί κατανομή Gaussian. Με τον τρόπο αυτό, για 

κάθε θορυβώδες επίπεδο απαιτούνται επιπλέον (p+1)q παράμετροι θορύβου(p και q 

αριθμός εισόδων και εξόδων του επιπέδου αντίστοιχα). Παράλληλα, ο θόρυβος μπορεί 

να ακολουθεί παραγοντοποιημένη Gaussian κατανομή. Σύμφωνα με αυτήν οι τιμές 

θορύβου υπολογίζονται από τους τύπους:  

휀𝑖,𝑗
𝑤 = 𝑓((휀𝑖)𝑓((휀𝑗)     (4 | 8)      

휀𝑗
𝑏 = 𝑓(휀𝑗)      (4 | 9)      

Ο τύπος της συνάρτησης f που επιλέχθηκε: 

 𝑓 = 𝑠𝑔𝑛(𝑥)√|𝑥|     (4 | 10)      

 

32 

Εικόνα 4 | 4 Η επιλογή δράσης με τη βοήθεια νευρωνικού δικτύου σε στοχαστικό 

περιβάλλον παρουσία και απουσία θορύβου εντός του δικτύου. 

 

Αλγόριθμος DQN με prioritized experience replay buffer 

Για την εκπαίδευση του πράκτορα λαμβάνονται τυχαία διάφορες μεταβάσεις από 

ένα replay buffer. Ωστόσο, ορισμένες μεταβάσεις είναι πιο σημαντικές και μπορούν να 

συνεισφέρουν περισσότερο στην ανάπτυξη μίας βέλτιστης πολιτικής. Για το λόγο αυτό 

τοποθετούνται προτεραιότητες 𝑝𝑖 στις μεταβάσεις i. Μία προσέγγιση [25] υπολογισμού 

των προτεραιοτήτων χρησιμοποιεί το σφάλμα πρόσκαιρης διαφοράς δi. Η 
 

32 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://openai.com/blog/better-exploration-with-parameter-noise/ 
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προτεραιότητα 𝑝𝑖 ισούται με την απόλυτη τιμή του σφάλματος 𝛿𝑖 στην οποία 

προστίθεται μία μικρή τιμή ε, ώστε να μη μηδενιστεί η προτεραιότητα.  

𝛿𝑖 = 𝑅𝑡+1 + 𝛾𝑚𝑎𝑥a 𝑄(𝑆𝑡+1, 𝑎, 𝜃)  −  𝑄(𝑆𝑡 , 𝑎, 𝜃)  (4 | 11)      

𝑝𝑖 = |𝛿𝑖| + 휀     (4 | 12)      

Ακόμα, ορίζεται ως πιθανότητα P(i) η πιθανότητα επιλογής της μετάβασης pi, με 

τη θετική υπερπαράμετρο α να καθορίζει την ένταση της προτεραιότητας. Η 

πιθανότητα P(i) υπολογίζεται από τον τύπο:  

P(i) =
pi

 α

∑ pk
 α

k
      όπου αϵ[0,1]        (4 | 13)     

Ταυτόχρονα, μεταβάλλεται και ο κανόνας ανανέωσης των βαρών του δικτύου. 

Μεγαλύτερη προτεραιότητα μετάβασης συνεπάγεται και συχνότερη εκπαίδευση με τη 

συγκεκριμένη μετάβαση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί η σχέση 

ανανέωσης βαρών ώστε η μεταβολή των βαρών να είναι αντιστρόφως ανάλογη της 

προτεραιότητας. Ο ρυθμός της μεταβολής καθορίζεται άμεσα από την υπερπαράμετρο 

b. Ο νέος τύπος υπολογισμού Δw είναι: 

𝛥𝜃 = 𝛼(
1

𝛮

1

𝑃(𝑖)
)𝑏𝛿𝑖𝛻𝜃𝑄(𝑆𝑖, 𝐴𝑖; 𝜃       όπου 𝑏 𝜖[0,1]     (4 | 14)      

 

Αλγόριθμοι κατανεμημένων πρακτόρων (Distributed agents) 

Οι αλγόριθμοι αυτοί αποτελούν κατανεμημένες παραλλαγές του κλασσικού DQN. 

Πιο συγκεκριμένα, αποτελούνται από πολλούς πράκτορες δράσης, οι οποίοι 

αλληλεπιδρούν ανεξάρτητα με αντίγραφα του περιβάλλοντος, τροφοδοτώντας με 

δεδομένα μία κεντρική ‘τράπεζα μνήμης’ με τη μορφή ενός prioritized replay buffer. [26] 

Παράλληλα, υπάρχει ένας εκπαιδευόμενος πράκτορας, ο οποίος ανακαλεί τις 

αναμνήσεις από την τράπεζα μνήμης, για να ανανεώσει τις παραμέτρους του 

νευρωνικού του δικτύου. Πράκτορες δράσης και εκπαιδευόμενος πράκτορας 

μοιράζονται την ίδια αρχιτεκτονική δικτύου, αλλά με τα δικά τους βάρη. Καθένα 

ορισμένο χρονικό διάστημα, τα βάρη του εκπαιδευόμενο πράκτορα, αποστέλλονται 

στους πράκτορες δράσης, επιτρέποντάς τους να ενημερώσουν τα δικά τους βάρη. 

33 

Εικόνα 4 | 5 Οι κατανεμημένοι πράκτορες 

 
33  Εικόνα από το επιστημονικό άρθρο: [52] 
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Αλγόριθμος R2D2 

Οι πράκτορες που έχουν αναφερθεί έως τώρα βασίζουν τις αποφάσεις τους μόνο 

στην τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ωστόσο, η γνώση των 

προηγούμενων καταστάσεών του μπορεί να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες 

για το μοντέλο του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό εισάγεται ο όρος της μνήμης, όπου 

συγκεντρώνονται πληροφορίες από τις προηγούμενες παρατηρήσεις για τη βελτίωση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο βραχυπρόθεσμος τύπος μνήμης υλοποιείται με 

τη βοήθεια Long-Short Term Memory (LSTM) νευρωνικών δικτύων. Από το 

συνδυασμό της μνήμης με τον κατανεμημένο αλγόριθμο DQN, δημιουργήθηκε ο 

πράκτορας Recurrent Replay Distributed DQN (R2D2) [27], ο οποίος ανέπτυξε πολύ 

αποτελεσματικές και κερδοφόρες πολιτικές. 

34 

Εικόνα 4 | 6 Διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας 

παραγωγής του αλγορίθμου R2D2. 

 

 

 

 

 
34 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://deepmind.com/blog/article/Agent57-Outperforming-the-human-
Atari-benchmark 
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Αλγόριθμος Never-Give-Up(NGU) 

Στο συγκεκριμένο αλγόριθμο έχει προστεθεί και μία διαφορετικής μορφής μνήμη, 

η επεισοδιακή μνήμη. Αυτό επιτρέπει στον πράκτορα να αναγνωρίζει πότε 

συναντώνται νέα μέρη του περιβάλλοντος, οπότε και μπορεί να τα εξερευνήσει σε 

περίπτωση που του αποφέρουν κάποια ανταμοιβή. Με τον τρόπο αυτό, η 

συμπεριφορά του πράκτορα (εξερεύνηση) τείνει να αποκλίνει σημαντικά από την 

πολιτική που προσπαθεί να αναπτύξει (μέγιστη δυνατή συσσωρευμένη ανταμοιβή). 

Παράλληλα, σε μία απόπειρα επίλυσης του προβλήματος της εις βάθους εξερεύνησης 

που αντιμετωπίζει ο αλγόριθμος επιλογής δράσης 𝜖 − 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑑𝑦, έχουν υιοθετηθεί 

ορισμένες κατευθυνόμενες στρατηγικές εξερεύνησης. Το πρόβλημα αυτό 

δημιουργείται καθώς ελλείψει ανταμοιβών, είναι πολύ στενό το χρονικό περιθώριο 

εξερεύνησης σε προβλήματα μεγάλου χώρου κατάστασης. Στις στρατηγικές 

εξερεύνησης που προτάθηκαν, μεγάλο βάρος δόθηκε στην ανάπτυξη εγγενών 

ανταμοιβών, οι οποίες ενθαρρύνουν έναν πράκτορα να εξερευνήσει και να επισκεφτεί 

όσο το δυνατόν περισσότερες άγνωστες καταστάσεις, παρέχοντας πιο πυκνές 

‘ανταμοιβές’ σε συμπεριφορές που αναζητούν την καινοτομία. Οι ανταμοιβές αυτές 

διακρίνονται σε δύο τύπους, τις μακροπρόθεσμες και τις βραχυπρόθεσμες. Οι μεν 

μακροπρόθεσμες ενθαρρύνουν την επίσκεψη πολλών καταστάσεων κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης, σε πολλά επεισόδια, ενώ οι δε βραχυπρόθεσμες την επίσκεψη 

καταστάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. σε ένα μόνο επεισόδιο). Το σύνολο 

αυτών των ιδεών έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στον αλγόριθμο R2D2, 

παράγοντας τον αλγόριθμο NeverGiveUP. 

35 

Εικόνα 4 | 7 Διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας παραγωγής του αλγορίθμου NGU. 

 

 

 

 

 
35 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://deepmind.com/blog/article/Agent57-Outperforming-the-human-
Atari-benchmark 
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Αλγόριθμος Agent57 

Στην προηγούμενη προσέγγιση δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην εξερεύνηση του 

περιβάλλοντος, εις βάρος της εκμετάλλευσης του. Τι γίνεται όμως όταν είναι καλύτερη 

η εκμετάλλευση έναντι της εξερεύνησης κατά την εκπαίδευση; Στον αλγόριθμο αυτόν 

εισάγεται η έννοια ενός μετα-ελεγκτή (meta-controller), ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο 

του αντισταθμιστή ανάμεσα στην εξερεύνηση και την εκμετάλλευση. Επίσης, 

εφαρμόζεται η έννοια του χρονικό ορίζοντα, που δύναται να προσαρμοστεί για 

παιχνίδια που απαιτούν μεγαλύτερη χρονική ανάθεση πίστωσης. Πιο αναλυτικά, όσον 

αφορά στην εξερεύνηση πολλά περιβάλλοντα είναι δεκτά σε πολιτικές καπηλείας, 

ειδικά μετά την πλήρη εξερεύνηση τους. Αυτό συνεπάγεται τη σπατάλη ενός μεγάλου 

μέρος της εμπειρίας που παράγεται από διερευνητικές πολιτικές, αφού ο πράκτορας 

εξερευνήσει όλες τις σχετικές καταστάσεις. Παράλληλα, σχετικά με το χρονικό 

ορίζοντα, διάφορα περιβάλλοντα απαιτούν μεγάλους χρονικούς ορίζοντες, στους 

οποίους η αποτίμηση των μελλοντικών ανταμοιβών θα μπορούσε να είναι σημαντική 

στην ανάπτυξη μίας καλής πολιτικής. Κάποια άλλα περιβάλλοντα όμως, εμφανίζουν 

ασταθή συμπεριφορά μακροπρόθεσμα, οπότε και η αποτίμηση των μελλοντικών 

ανταμοιβών ενδέχεται να καθυστερεί και να παρουσιάζει αστάθεια. Αυτή η 

αντιστάθμιση στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα, υλοποιείται από τον εκπτωτικό 

παράγοντα γ που εφαρμόζεται στους αλγορίθμους. Μεγάλη τιμή του παράγοντα 

επιτρέπει τη μάθηση σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες. Συνδυάζοντας τους δύο 

αντισταθμιστές, δημιουργήθηκε ένας πράκτορας, ο οποίος διαμέσου ενός μείγματος 

μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου εσωτερικού κινήτρου, αποφασίζει να 

εξερευνήσει ή να μάθει μία οικογένεια πολιτικών. Η πολιτική καθορίζεται από τον μετα-

ελεγκτή, καθώς ορίζει σε κάθε πράκτορα δράσης να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικού 

χρονικού ορίζοντα πολιτική, όπως επίσης πότε θα εξερευνήσει ή θα εκμεταλλευτεί την 

πολιτική του. Από την εφαρμογή ενός μετα-ελεγκτή στον αλγόριθμο NeverGiveUp 

δημιουργήθηκε ο πράκτορας Agent57 [28], ο οποίος κατόρθωσε να υπερβεί τις 

ανθρώπινες επιδόσεις στο σύνολο των παιχνιδιών Atari2600. 

36 

Εικόνα 4 | 8 Διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας παραγωγής 

του αλγορίθμου Agent57. 

 
36 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://deepmind.com/blog/article/Agent57-Outperforming-the-human-
Atari-benchmark 
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4.3 Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης πολιτικής  
 

Η κατηγορία αυτών των αλγορίθμων αξιοποιεί την κλίση της πολιτικής με στόχο 
τη βελτιστοποίησή της. Για το λόγο αυτό, οι μεταβολές στα βάρη του νευρωνικού 
δικτύου πραγματοποιούνται ως προς την πολιτική προηγούμενων επεισοδίων 
∇𝜃𝐽(𝜋𝜃), δηλαδή την κλίση της πολιτικής 𝐽(𝜋𝜃) = 𝛦𝑡~𝜋𝜃

[𝑅(𝜏)]. Χρησιμοποιούνται κατά 

κόρον σε συνεχή περιβάλλοντα και διακρίνονται για τις δυνατότητες εξερεύνησής τους. 
Το γεγονός αυτό, οφείλεται στο ότι οι αλγόριθμοι δεν αξιολογούν τις διάφορες 
καταστάσεις του περιβάλλοντος, αλλά τις κινήσεις τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν 
προκαταλήψεις ως προς την επίσκεψη νέων καταστάσεων. Παρουσιάζουν όμως 
μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την επιλογή των δράσεων στα διάφορα επεισόδια, 
οπότε και δεν προσεγγίζουν ευθέως τη βέλτιστη πολιτική. Για αυτήν την οικογένεια 
αλγορίθμων είναι χρήσιμη η παρουσίαση διαφόρων ορισμών.  

Πιθανότητα τροχιάς 

Ορίζεται ως πιθανότητα πραγματοποίησης τροχιάς P(τ), με δεδομένη την εκτέλεση 
δράσεων αt σύμφωνα με την πολιτική πθ. 

𝑃(𝜏|𝜃) = 𝜌0(𝑠0) ∏ 𝑃(𝑇
𝑡=0 𝑠𝑡+1|𝑠𝑡, 𝛼𝑡)𝜋𝜃(𝛼𝑡|𝑠𝑡)   (4 | 15)      

Λογαριθμική παράγωγος πιθανότητας 

𝜵𝜃𝑃(𝜏|𝜃) = 𝑃(𝜏|𝜃)𝜵𝜽𝑙𝑜𝑔(𝑃(𝜏|𝜃)    (4 | 16)      

Λογαριθμική πιθανότητα τροχιάς  

𝑙𝑜𝑔(𝑃(𝜏|𝜃) = 𝑙𝑜𝑔𝜌0(𝑠0) + ∑ (𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑠𝑡+1|𝑠𝑡, 𝛼𝑡) + 𝑙𝑜𝑔𝜋𝜃(𝛼𝑡|𝑠𝑡)𝑇
𝑡=0  (4 | 17)      

Παράγωγος συναρτήσεων περιβάλλοντος 

Οι συναρτήσεις του περιβάλλοντος: ρ0(s0), P(st+1|st, αt), R(τ) είναι ανεξάρτητες 
των μεταβλητών θ, οπότε και η παράγωγός τους ισούται με μηδέν. 

Λογαριθμική παράγωγος πιθανότητας τροχιάς 

𝜵𝜃𝑃(𝜏|𝜃) = 𝛦𝜏~𝜋𝜃
[∑ ∇𝜃𝑙𝑜𝑔𝑇

𝑡=0 𝜋𝜃(𝛼𝑡|𝑠𝑡)𝑅(𝜏)]  (4 | 18)      

Και θα πρέπει να ισχύει: 

 Εx~Pθ
[𝛁θlogPθ(x)] = 0   (4 | 19)      

Ενοποιώντας τις ανωτέρω εξισώσεις προκύπτει ότι για μία τροχιά η παράγωγος 
της συνάρτησης J ισούται με: 

 𝜵𝜃𝐽(𝜋𝜃) = 𝛦𝑡~𝜋𝜃
[∑ ∇𝜃𝑙𝑜𝑔𝑇

𝑡=0 𝜋𝜃(𝛼𝑡|𝑠𝑡)𝑅(𝜏)]   (4 | 20)      

Δοθέντος ενός συνόλου τροχιών D={τi}ι=1,2…Ν, όπου κάθε τροχιά έχει παραχθεί από 
τον πράκτορα με βάση την ίδια πολιτική 𝜋𝜃, η παράγωγος της συνάρτησης J ορίζεται 
ως: 

𝑔 =
1

|𝐷|
∑ ∑ ∇𝜃𝑙𝑜𝑔𝑇

𝑡=0 𝜋𝜃(𝛼𝑡|𝑠𝑡)𝑅(𝜏)𝜏∈𝐷    (4 | 21)      

όπου |D| είναι ο αριθμός των τροχιών του συνόλου D, εν προκειμένω Ν. 

Παράλληλα ορίζεται και η παραλλαγή της συνάρτησης 4 | 20, όπου αντικαθίσταται 

η συνάρτηση ανταμοιβής R(τ) με το άθροισμα των επιμέρους ανταμοιβών 𝑅�̂�. Οι 
πράκτορες θα πρέπει να τροποποιούν την πολιτική τους με βάση τις συνέπειες των 
δράσεών τους , οπότε ανταμοιβές που λήφθηκαν πριν από τις δράσεις θα πρέπει να 
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παραλείπονται. Η ενέργεια μία δεδομένη χρονική στιγμή αξιολογείται μόνο ως προς τις 
μελλοντικές ανταμοιβές του πράκτορα. 

Η τροποποιημένη συνάρτηση λογαριθμικής παραγώγου πιθανότητας τροχιάς: 

𝜵𝜃𝑃(𝜏|𝜃) = 𝛦𝜏~𝜋𝜃
[∑ ∇𝜃𝑙𝑜𝑔𝑇

𝑡=0 𝜋𝜃(𝛼𝑡|𝑠𝑡) ∑ 𝑅(𝑠𝑡′, 𝛼𝑡′, 𝑠𝑡′+1)𝑇
𝑡′=𝑡 ]  (4 | 22)      

και     𝑅�̂� = ∑ 𝑅(𝑠𝑡′, 𝛼𝑡′, 𝑠𝑡′+1)𝑇
𝑡′=𝑡 ]             (4 | 23)      

 

Βασικές αρχές στους αλγορίθμους βελτιστοποίησης πολιτικής 

Σύμφωνα με το λήμμα 4 | 19, θα πρέπει να ισχύει για οποιαδήποτε συνάρτηση b, 
η οποία εξαρτάται μόνο από μία κατάσταση st, η παρακάτω εξίσωση: 

Ε𝛼t~𝜋θ
[𝛁θlog𝜋θ(𝛼t|𝑠t)b(𝑠t)] = 0   (4 | 24)      

Οπότε η ανανέωση των βαρών των δικτύων αυτών των αλγορίθμων λαμβάνει την 
εξής μορφή: 

𝜵𝜃𝐽(𝜋𝜃) = 𝛦𝜏~𝜋𝜃
[∑ ∇𝜃𝑙𝑜𝑔𝑇

𝑡=0 𝜋𝜃(𝛼𝑡|𝑠𝑡)(∑ 𝑅(𝑠𝑡′, 𝛼𝑡′, 𝑠𝑡′+1) − b(𝑠t))𝑇
𝑡′=𝑡 ] (4 | 25)      

όπου η συνάρτηση b ονομάζεται συνάρτηση αναφοράς. Συνήθως επιλέγεται η 
συνάρτηση αξίας κατάστασης, 𝑉𝜋(𝑠𝑡) ως συνάρτηση αναφοράς, της οποίας της 
εκτιμήσεις αξίας εκτελεί ένα νευρωνικό δίκτυο, 𝑉𝜑(𝑠𝑡). Η πιο απλή μέθοδος 

εκπαίδευσης αυτού του νευρωνικού δικτύου είναι με την ελαχιστοποίηση του μέσου 
τετραγωνικού του σφάλματος:  

𝜑𝑘 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜑𝛦𝑠𝑡,𝑅�̂�~𝜋𝑘
[(𝑉𝜑(𝑠𝑡) − 𝑅𝑡)2]   (4 | 26)      

όπου πk η πολιτική του πράκτορα την εποχή k. 

 

Αλγόριθμος Vanilla Policy Gradient(VPG) 

Αποτελεί έναν αλγόριθμο που επαναπροσδιορίζει την πολιτική του on-policy. 
Χρησιμοποιεί μία παραλλαγή της εξίσωσης 4 | 20 για την ανανέωση της πολιτικής του, 
με τη βοήθεια της συνάρτησης οφέλους δράσης-κατάστασης 𝛢𝜋𝜃. Πιο συγκεκριμένα, ο 
τύπος της παραγώγου της συνολικής ανταμοιβής είναι ο:  

𝜵𝜃𝐽(𝜋𝜃) = 𝛦𝜏~𝜋𝜃
[∑ ∇𝜃𝑙𝑜𝑔𝑇

𝑡=0 𝜋𝜃(𝛼𝑡|𝑠𝑡)𝛢𝜋𝜃(𝑠𝑡 , 𝛼𝑡)] ]   (4 | 27)      

όπου τ μία τροχιά και η συνάρτηση οφέλους δράσης-κατάστασης 𝛢𝜋𝜃 ανήκει στην 
τρέχουσα πολιτική του 𝜋𝜃.  

Τα βάρη του νευρωνικού δικτύου ανανεώνονται με βάση τον αλγόριθμο 
βελτιστοποίησης Stochastic Gradient Descent. 

𝜃𝑘+1 = 𝜃𝑘 + 𝒂𝜵𝜃𝐽(𝜋𝜃)      (4 | 28)      

 

 Αλγόριθμος Trust Region Policy Optimization (TRPO) 

Αυτός ο αλγόριθμος ανανεώνει την πολιτική του on-policy με στόχο τη βέλτιστη 

δυνατή αύξηση της απόδοσής του, ικανοποιώντας όμως έναν περιορισμό ως προς  

την απόκλιση μεταξύ της νέας και της παλαιάς πολιτικής. Ο περιορισμός αυτός 

εκφράζεται σε όρους Kullback–Leibler divergence, και είναι ένα μέτρο της απόστασης  
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μεταξύ των κατανομών πιθανότητας. Η ανανέωση των βαρών γίνεται με βάση τον 

ακόλουθο τύπο: 

𝜃𝑘+1 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜃ℒ(𝜃𝑘, 𝜃)    (4 | 29)      

με τον περιορισμό:   �̅�𝐾𝐿(𝜃||𝜃𝑘) ≤ 𝛿    (4 | 30)      

όπου    ℒ(𝜃𝑘 , 𝜃) = 𝛦𝑠,𝛼~𝜋𝜃𝑘
[

𝜋𝜃(𝛼|𝑠)

𝜋𝜃𝑘
(𝛼|𝑠)

𝛢𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝛼)]   (4 | 31)      

και   𝐷𝐾𝐿(𝜃||𝜃𝑘) = 𝛦𝑠~𝜋𝜃𝑘
[𝐷𝐾𝐿(𝜋𝜃(∙ |𝑠)|| 𝜋𝜃𝑘

(∙ |𝑠)]   (4 | 32)      

η μέση απόκλιση μεταξύ των πολιτικών στις διάφορες καταστάσεις που επισκέφθηκε 
ο πράκτορας με την παλαιότερη πολιτική. 

Πρακτικά ο τύπος ανανέωσης των βαρών του δικτύου τροποποιείται κατάλληλα, 
και λαμβάνει τη νέα ακόλουθη μορφή με τη βοήθεια του Εσσιανού πίνακα H. 

𝜃𝑘+1 = 𝜃𝑘 + 𝑎𝑗√
2𝛿

𝑔𝑇𝐻−1𝑔
𝐻−1𝑔     (4 | 33)      

όπου α∈ (0,1) και 𝑥 = 𝐻−1g και 𝑔 = 𝜵𝜃((𝜵𝜃�̅�𝐾𝐿(𝜃||𝜃𝑘))𝑇𝑥  (4 | 34)      

 

Αλγόριθμος Proximal Policy Optimization (PPO) 

Παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τον αλγόριθμο TRPO ως προς τις αρχές 
λειτουργίας του και εμφανίζεται σε δύο μορφές, τον PPO-Penalty και τον PPO-Clip. Ο 
αλγόριθμος PPO-Penalty κλιμακώνει τον περιορισμό KL-divergence ώστε να 
μεταβάλλεται πιο ομαλά η πολιτική του πράκτορα. Αντίθετα, ο αλγόριθμος PPO-Clip  
δεν περιέχει κάποια περιοριστική συνθήκη, αλλά περικόπτει κατάλληλα τη συνάρτηση 
σφάλματος για την άρση κινήτρων μεγάλης απόκλισης της προηγούμενης πολιτικής 
από τη νέα. Παρακάτω ακολουθούν οι τύποι που περιγράφουν τη σημαντικότερη 
μορφή του αλγορίθμου PPO , τον PPO-clip. 

𝜃𝑘+1 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜃𝛦𝑠,𝛼~𝜋𝜃𝑘
[𝐿(𝑠, 𝛼, 𝜃𝑘, 𝜃)]   (4 | 35)      

όπου τα βάρη ανανεώνονται με τη βοήθεια του αλγορίθμου Stohastic Gradient Descent 
με βάση το σφάλμα 

𝐿(𝑠, 𝛼, 𝜃𝑘, 𝜃) = 𝑚𝑖𝑛(
𝜋𝜃(𝛼|𝑠)

𝜋𝜃𝑘
(𝛼|𝑠)

𝛢𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝛼), 𝑐𝑙𝑖𝑝(
𝜋𝜃(𝛼|𝑠)

𝜋𝜃𝑘
(𝛼|𝑠)

, 1 − 𝜖, 1 + 𝜖)𝛢𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝛼)  (4 | 36)      

όπου το 𝜖 είναι μία υπερπαράμετρος, η οποία ορίζει το βαθμό απόκλισης μεταξύ της 
προηγούμενης και της νέας πολιτικής. 

 

4.4 Υβριδικοί αλγόριθμοι  
 

Οι υβριδικοί αλγόριθμοι συνδυάζουν τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης πολιτικής 

με τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης συνάρτησης αξίας ή οφέλους. Η πολιτική που 

υιοθετούν κατά τη λήψη αποφάσεων δράσεων δύναται να είναι είτε ντετερμινιστική είτε 

στοχαστική. Εκμεταλλεύονται στο βαθμό που είναι επιτρεπτό τα πλεονεκτήματα των 

επιμέρους αλγορίθμων, δημιουργώντας αποδοτικότερους αλγορίθμους βαθιάς 

ενισχυτικής μάθησης. Έπειτα, παρουσιάζονται οι σπουδαιότεροι εξ ’αυτών. 
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Αλγόριθμος Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) 

Αυτός ο αλγόριθμος συνδέεται άμεσα με τους αλγορίθμους Q-learning. Κατά την 

εκπαίδευσή του, μαθαίνει τόσο μία συνάρτηση αξίας δράσης-κατάστασης Q, όσο και 

μία πολιτική π. Η διαφορά ως προς τον αλγόριθμο DQN έγκειται στο γεγονός ότι η 

βέλτιστη δράση λαμβάνεται από τη συνάρτηση αξίας δράσης της πολιτικής του 

πράκτορα-κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα σκοπός είναι η εκμάθηση μίας 

ντετερμινιστικής πολιτικής 𝜇𝜃(𝑠) από την οποία προκύπτει η νέα συνάρτηση Q, 

δηλαδή:  

𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) =  𝑄𝜋(𝑠, 𝜇𝜃(𝑠) ).    (4 | 37)      

 

Αλγόριθμος Twin Delayed DDPG (TD3) 

Κατά απόλυτη αντιστοιχία με τον αλγόριθμο double DQN, ο αλγόριθμος TD3 

καλείται να αντιμετωπίσει το φαινόμενο υπερεκτίμησης αξίας δράσης-κατάστασης που 

εμφανίζεται κατά την εφαρμογή του DDPG. Για να το επιτύχει αυτό χρησιμοποιεί τρεις 

μηχανισμούς. Ο πρώτος είναι η χρήση δύο συναρτήσεων εκτίμησης Q, όπου η 

συνάρτηση σφάλματος χρησιμοποιεί τη μικρότερη τιμή εκ των δύο στην εκπαίδευση . 

Ο δεύτερος μηχανισμός έχει ως στόχο τη βραδύτερη ανανέωση των βαρών του 

βασικού δικτύου, ενώ ο τρίτος προσθέτει θόρυβο κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης 

δράσης. Τέλος, ο αλγόριθμος αυτός εκπαιδεύει off-policy τον πράκτορα και 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συνεχή περιβάλλοντα. 

 

Αλγόριθμος advantage actor-critic (A2C) 

Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί δύο ειδών νευρωνικά δίκτυα. Το ένα είναι το 

δίκτυο πολιτικής που αντιστοιχεί στο δράστη, δηλαδή λαμβάνει την απόφαση της 

δράσης και το άλλο το δίκτυο της συνάρτησης αξίας κατάστασης, το οποίο σε ρόλο 

κριτή αξιολογεί τις δράσεις του πράκτορα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα 

δίκτυα αυτά έχουν ένα κοινό τμήμα. Ο συνδυασμός τους αποσκοπεί στην εύρεση ενός 

σημείου ισορροπίας μεταξύ της προκατάληψης, των αλγορίθμων Q-learning και της 

διακύμανσης, των αλγορίθμων Policy-optimization. Ο κριτής συμβουλεύει έμμεσα το 

δράστη πως να δράσει σύμφωνα με την εμπειρία του από προηγούμενα επεισόδια. Η 

δομή του αλγορίθμου επιτρέπει την ταυτόχρονη ύπαρξη πλήθους πρακτόρων, 

καθένας από τους οποίους διαθέτει το δικό του ζεύγος νευρωνικών δικτύων. Τα 

επιμέρους ζεύγη δεν τίθενται προς εκπαίδευση, παρά μόνο ανανεώνουν τα βάρη τους 

με τη βοήθεια ενός ανώτερου ζεύγους δικτύων. Αυτό, συλλέγει ταυτόχρονα είτε τις τιμές 

των μερικών παραγώγων των διαφόρων δικτύων είτε τις μεταβάσεις των πρακτόρων 

και ανανεώνει σύμφωνα με τον εκάστοτε αλγόριθμο βελτιστοποίησης τα βάρη του. Ο 

τύπος των δεδομένων που συλλέγονται, καθορίζεται άμεσα από τις διαθέσιμες 

υπολογιστικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη πλήθους κατανεμημένων 

υπολογιστικών μονάδων GPU, είναι πρόσφορο έδαφος για τον υπολογισμό των 

παραγώγων στα επιμέρους δίκτυα, επιταχύνοντας σημαντικά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Στη συνέχεια, προωθεί με σύγχρονο τρόπο τα βάρη στα δίκτυα των 

πρακτόρων. Τα βάρη του δικτύου του κριτή ανανεώνονται σύμφωνα με τους τύπους 

του κλασσικού αλγορίθμου DQN, όπως αυτοί προκύπτουν εάν αντικατασταθεί η 

συνάρτηση αξίας δράσης-κατάστασης Q από τη συνάρτηση αξίας κατάστασης V.  

Για την ανανέωση των βαρών του δικτύου του δράστη χρησιμοποιείται η εξίσωση           

4 | 25, όπου η συνάρτηση b(𝑠t) αντιστοιχεί στην συνάρτηση αξίας κατάστασης 𝑉𝜃(𝑠t), 
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δηλαδή στην έξοδο του δικτύου του κριτή για την είσοδο 𝑠t. Παράλληλα, σε μία 

προσπάθεια αποθάρρυνσης πρόωρης σύγκλισης σε μία τοπικά βέλτιστη πολιτική, 

εξαιτίας της φύσης του κριτή, προστίθεται ένας όρος εντροπίας στην πολιτική και 

συγκεκριμένα στη συνάρτηση υπολογισμού σφάλματος. Ο όρος που προστίθεται στην 

συνάρτηση σφάλματος είναι ο ακόλουθος: 

𝐿𝐻 = 𝛽 ∑ 𝜋𝜃(∙ |𝑠𝑡)𝑙𝑜𝑔𝜋𝜃(∙ |𝑠𝑡)𝑡       (4 | 38)      

 

Αλγόριθμος asynchronous advantage actor-critic(A3C) 

Αποτελεί την ασύγχρονή μορφή του αλγορίθμου A2C. Ειδικότερα, διαφοροποιείται 

ο τρόπος με τον οποίο ανανεώνονται τα βάρη του ανώτερου δικτύου. Η διαδικασία της 

εκπαίδευσης διατηρεί παράλληλη μορφή, όμως πραγματοποιείται ασύγχρονα. Κάθε 

πράκτορας λειτουργεί εντελώς αυτόνομα, αφού μεταβάλει μεμονωμένα τα βάρη του 

ανώτερου δικτύου και τα βάρη του ιδίου, δίχως να υπάρχει κάποιο σημείο 

συγχρονισμού ως προς τους υπόλοιπους πράκτορες. Η ύπαρξη του αλγορίθμου 

οφείλεται στον τρόπο της επικοινωνίας του ανώτερου δικτύου με τα επιμέρους. Στην 

προηγούμενη περίπτωση ναι μεν οι πράκτορες επικοινωνούν παράλληλα με το 

ανώτερο δίκτυο, στην πραγματικότητα όμως γίνεται σειριακά η αμοιβαία ανταλλαγή 

δεδομένων. Σε μία προσπάθεια περαιτέρω αξιοποίησης των διαθέσιμων 

υπολογιστικών μονάδων προτιμάται ο αλγόριθμος A3C έναντι του A2C.  

37 

Εικόνα 4 | 9 Η δομή του δικτύου A3C.  

 

 

 
37 Εικόνα από το επιστημονικό άρθρο: https://arxiv.org/pdf/1803.02912v1.pdf 



5 | Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

66 

 Η εφαρμογή 
 

5.1 Λογισμικό και εξοπλισμός 
 

Η εκπαίδευση ενός πράκτορα βαθιάς ενισχυτικής μάθησης αποτελεί μία 

πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός 

προγράμματος που ικανοποιεί τον αλγόριθμο της εκπαίδευσης και γενικότερα της 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, καθώς και τις αντίστοιχες υπολογιστικές μονάδες 

για την εκτέλεση αυτού του προγράμματος. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή του 

λογισμικού και των υπηρεσιών παροχής υπολογιστικών μονάδων και οι προδιαγραφές 

τους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας.  

 

5.1.1 Python 
 

Η γλώσσα προγραμματισμού που επιλέχθηκε για αυτή την εφαρμογή ήταν η 

Python. Αποτελεί μία διερμηνευόμενη (interpreted), γενικού σκοπού (general-purpose) 

και υψηλού επιπέδου, γλώσσα προγραμματισμού. Η πρώτη έκδοση δημιουργήθηκε 

το 1989 και η δεύτερη, Python 2.0, το 2000 και η τρίτη, Python 3.0, το 2008. Η Python 

3.0 αποτελεί την πρώτη ιστορικά γλώσσα προγραμματισμού, όπου πολλά από τα 

χαρακτηριστικά της μεταφέρθηκαν σε προγενέστερες εκδόσεις Python 2.6, 2.7, 

δίνοντας ως ένα βαθμό στο χρήστη της δυνατότητα της αυτοματοποιημένης 

μετάφρασης κώδικα Python 2 σε Python 3. Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης γλώσσας 

περιγράφεται πλήρως από ορισμένες εκφράσεις που διατυπώθηκαν στο έγγραφο 

The Zen of Python. Σύμφωνα με αυτές, ο κώδικας οφείλει να είναι όμορφος, άμεσος, 

ευανάγνωστος και απλός ή σύνθετος όπου αυτό καθίσταται απαραίτητο αλλά όχι 

πολύπλοκος. Ο προγραμματισμός σε γλώσσα python με τη χρήση των βιβλιοθηκών 

της γλώσσας ακολουθεί αυτές τις επιταγές. 

Ανήκει στις γλώσσες προστακτικού προγραμματισμού (Imperative programming) 

και υποστηρίζει τόσο το διαδικαστικό (procedural programming) όσο και το αντικειμενο-

στρεφές (object-oriented programming) προγραμματιστικό υπόδειγμα (programming 

paradigm). Είναι μία δυναμική γλώσσα προγραμματισμού (dynamically typed) που 

υποστηρίζει συλλογή απορριμμάτων (garbage collection ή GC). Για την εκτέλεση του 

κώδικα είναι απαραίτητη η μετατροπή του σε γλώσσα μηχανής, οπότε είναι απαραίτητη 

η ύπαρξη ενός διερμηνέα (interpreter). Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 

γλώσσας αυτής είναι η ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας βιβλιοθηκών. Οι βιβλιοθήκες δίνουν 

στο χρήστη διάφορα εργαλεία ειδικού σκοπού σε πλήθος εργασιών. Η Python έχει 

μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών δημιουργίας τρίτων, ξεχωριστά από τη μεγάλη 

ενσωματωμένη βιβλιοθήκη (standard library) που διαθέτει. Χαρακτηριστικά, το 2019 ο 

αριθμός πακέτων λογισμικού τρίτων στο επίσημο αποθετήριο τρίτων της Python, PyPi, 

άγγιζε τις 200.000. Το γεγονός αυτό δίνει μεγάλο εύρος χρήσης της γλώσσας σε 

διάφορους χώρους, όπως μεταξύ άλλων της δικτύωσης, της επεξεργασίας κειμένων 

και της τεχνητής νοημοσύνης. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%8D_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Zen_of_Python
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
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5.1.2 Βιβλιοθήκες  
 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες βιβλιοθήκες σε 

διάφορα σημεία του κώδικα. Η χρήση τους ήταν αναγκαία, τόσο για τη δημιουργία, την 

ανάγνωση και την επεξεργασία των δεδομένων, όσο και για την κατασκευή και 

εκμάθηση του νευρωνικού δικτύου. Οι σημαντικότερες βιβλιοθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν και ορισμένες πληροφορίες για αυτές ήταν οι ακόλουθες:  

 

Gym 
 

Η Gym αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο για την ανάπτυξη και αξιολόγηση 

αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης [29]. Παρέχει μια συλλογή περιβαλλόντων, στα 

οποία δύναται κανείς να εφαρμόσει τους αλγορίθμους που έχει αναπτύξει δίχως 

περιορισμούς ως προς τη δομή τους. Επίσης είναι συμβατή με οποιαδήποτε 

βιβλιοθήκη αριθμητικών υπολογισμών όπως Pytorch, Tensorflow, Theano. Η έλλειψη 

τόσο σημείων αναφοράς κατά τη σύγκριση αλγορίθμων RL, όσο και προτύπων κατά 

την αξιολόγηση των αντίστοιχων δημοσιεύσεων ώθησε την openai στη δημιουργία της 

βιβλιοθήκης gym. Η συλλογή των περιβαλλόντων διαιρείται σε επιμέρους τμήματα: 

• Classic control and toy-text: οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε μικρής κλίμακας 

απλά προβλήματα. 

 

• Algorithmic: πραγματοποιούνται υπολογισμοί, όπως πρόσθεση πολυψήφιων 

αριθμών, όπως επίσης πράξεις σε ακολουθίες, γεγονός που αυξάνει την 

απαίτηση σε μνήμη. Σε αυτά τα περιβάλλοντα ο χρήστης επιλέγει τη δυσκολία, 

διαφοροποιώντας το μήκος της ακολουθίας. 

 

• Atari: παρέχεται στο χρήστη περιβάλλον παιχνιδιού της πλατφόρμας Atari. 

Προσφέρεται ολοκληρωμένο το περιβάλλον μάθησης Arcade (ALE) για το 

οποίο γίνεται ειδική μνεία στη συνέχεια, καθώς κυριαρχεί ως περιβάλλον 

αξιολόγησης αλγορίθμων και χρησιμοποιείται στην εφαρμογή της εργασίας. 

 

• 2D-3D robots: ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί περιβάλλον προσομοίωσης robot, 

μέσω της φυσικής μηχανής MuJoCo, για γρήγορες και με ακρίβεια 

προσομοιώσεις. 

 

Ταυτόχρονα, περιέχει ένα πακέτο διαμόρφωσης αυτών των περιβαλλόντων. Ειδικά 
όσον αφορά στα περιβάλλοντα τύπου Atari, υπόκεινται σε μία σειρά από 
διαμορφώσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη εκπαίδευση του πράκτορα. Περαιτέρω 
ανάλυση αυτών ακολουθεί στην ενότητα 5.2.2.  
 

 

NumPy 

Η NumPy, είναι μία από τις θεμελιώδεις βιβλιοθήκες της Python για 

επιστημονικούς υπολογισμούς. Υποστηρίζει μεγάλες και πολυδιάστατες μήτρες και 

πίνακες και ένα σύνολο από ανώτερες μαθηματικές συναρτήσεις. Επιτρέπει δηλαδή 
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στο χρήστη τόσο να πραγματοποιεί σύνθετους υπολογισμούς σε πίνακες μεγάλων 

διαστάσεων, όσο και να διαβάζει και να γράφει σύνολα δεδομένων. Ένα από τα βασικά 

πλεονεκτήματα της βιβλιοθήκης αποτελεί η ταχύτητα που πραγματοποιεί κάθε 

διεργασία εκμεταλλευόμενη τη διανυσματικοποίηση. 

 

 

OpenCV 

Η OpenCV, είναι μία συλλογή βελτιστοποιημένων συναρτήσεων, που εφαρμόζεται 

κυρίως σε προβλήματα μηχανικής όρασης. Αποτελεί βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα και 

υποστηρίζεται από πλήθος λειτουργικών συστημάτων. Είναι ευρέως 

χρησιμοποιούμενη σε προβλήματα πραγματικού χρόνου, όπως η ανίχνευση κίνησης 

από φορητή συσκευή ή εφαρμογή γρήγορων μετασχηματισμών σε εικόνες. 

 

 

Pytorch  

Η Pytorch αποτελεί μαζί με τη βιβλιοθήκη Tensorflow τις δύο κυρίαρχες ανοιχτού 

κώδικα βιβλιοθήκες βαθιάς μηχανικής μάθησης. Αναπτύχθηκε από την ερευνητική 

ομάδα τεχνητής νοημοσύνης του Facebook (FAIR), ώστε να εκμεταλλεύεται την ισχύ 

των καρτών γραφικών GPU, προσδίδοντας ταχύτητα και ευελιξία. Η Pytorch έχει δύο 

βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο, οι Tensors, είναι πίνακες με δομή παρόμοια των 

πινάκων της NumPy, όμως με διαφορετικές δυνατότητες για το χρήστη. Αρχικά, 

εμφανίζονται σε δύο τύπους ανάλογα με την υπολογιστική μονάδα που επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει ο χρήστης. Το πλεονέκτημα αυτών των πινάκων είναι ο ταχύς και 

αυτόματος υπολογισμός της κλίσης ή ανάδελτα σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα 

(gradient). Σε συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, ο χειροκίνητος υπολογισμός της 

κλίσης κατά τη διάρκεια υπολογιστικών λειτουργιών είναι ιδιαίτερα δύσκολος ακόμα και 

για μία απλή τοπολογία νευρωνικού δικτύου. Πλέον, η βιβλιοθήκη ενσωματώνει 

εξορισμού τον υπολογισμό της κλίσης σε όλους τους tensors, όσο αυτοί υπόκεινται σε 

πράξεις. Παράλληλα, η χρήση GPU χαρίζει ισχυρή επιτάχυνση σε υπολογισμούς με 

tensors. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της Pytorch είναι η εύχρηστη και απλή κατασκευή 

πολύπλοκων βαθιών νευρωνικών δικτύων που εμπεριέχουν τον υπολογισμό της 

κλίσης στα επιμέρους επίπεδα, στηριζόμενη σε αυτόματα διαφορικά συστήματα 

(automatic differentiation system). Διάφορες διάσημες εφαρμογές χρησιμοποιούν τη 

βιβλιοθήκη, όπως οι αυτόματοι πιλότοι αυτοκινήτων της Tesla και της Uber. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_differentiation
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Tensorboard  

Η Tensorboard, είναι ένα πακέτο απεικόνισης της βιβλιοθήκης Tensorflow. Δίνει 

τη δυνατότητα στο χρήστη να καταγράφει διάφορες τιμές και να τις παρουσιάζει σε 

μορφή γραφημάτων. Ειδικά στο χώρο της μηχανικής μάθησης, είναι πολύ σημαντική 

η καταγραφή και η μελέτη διαφόρων μετρικών, αφού μπορούν να δώσουν σαφή εικόνα 

για την πρόοδο του συστήματος σε βάθος χρόνου. Ακόμα, η ταυτόχρονη προβολή των 

τιμών αυτών σε κοινό γράφημα επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ συστημάτων με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως η τοπολογία ή οι υπερπαράμετροι που 

χρησιμοποιούν. 

 

 

 

 

5.1.3 Jupyter Notebook 
 

Πρόκειται για ένα ανοιχτού κώδικα διαδραστικό υπολογιστικό web περιβάλλον, 

που παράγει ‘σημειωματάρια’. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν αυτά τα σημειωματάρια 

μορφής JSON εγγράφου, ως διεπαφή για τη συγγραφή κώδικα γλώσσας Python, Julia 

και R. Καθένα αποτελείται από κελιά που περιέχουν τόσο εκτελέσιμο κώδικα όσο και 

κείμενο. Διαθέτοντας μία υπολογιστική μηχανή, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει 

προγράμματα μέσω των σημειωματάριων. Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης 

εκτυπώνονται σε κελί, ακριβώς κάτω από τον εκτελέσιμο κώδικα. Χαρακτηρίζεται για 

την ευχρηστία που του παρέχει η απλή δομή του, αποτελούμενη από κελιά και για την 

ευελιξία του, καθώς υποστηρίζει πλήθος προγραμματιστικών γλωσσών και τα 

σημειωματάρια κοινοποιούνται εύκολα σε άλλους χρήστες μέσω email, Dropbox και 

Github. 
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5.1.4 Anaconda 
 

Είναι η πλέον διαδεδομένη πλατφόρμα στο χώρο των υπολογιστικών επιστημών, 

όπως η μηχανική μάθηση και η επιστήμη της πληροφορίας. Χρησιμοποιείται από 

οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα και παράγει το κατάλληλο περιβάλλον για την 

εκτέλεση κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας εγκαθίστανται ή 

ενημερώνονται όλες οι απαραίτητες για την εκτέλεση βιβλιοθήκες μαζί με τα 

απαιτούμενα πακέτα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί ο χρήστης να εκτελέσει 

προγράμματα, τόσο χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών της πλατφόρμας, όσο και 

μέσω τοπικών σημειωματάριων τύπου Jupyter. Στην προκειμένη περίπτωση, το 

πρόγραμμα τρέχει στο τοπικό υπολογιστικό σύστημα που έχει στηθεί το αντίστοιχο 

περιβάλλον. 

 

 

5.1.5 Colaboratory  
 

Γνωστό ως Colab, είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό περιβάλλον τύπου Jupyter 

notebook, το οποίο τρέχει εξολοκλήρου σε cloud και αποθηκεύει τα σημειωματάρια σε 

Google Drive. Είναι προϊόν του τμήματος έρευνας της Google και προσφέρει ένα 

σύνολο υπηρεσιών στους χρήστες του. Πιο αναλυτικά, ένας χρήστης μπορεί να γράφει 

και να εκτελεί σε virtual machines κώδικα γλώσσας Python, να δημιουργεί, να ανεβάζει 

και να μοιράζεται σημειωματάρια Jupyter, καθώς και να τα εισάγει ή να τα αποθηκεύει 

σε Google Drive ή Github. Παράλληλα, δύναται να εισάγει συλλογές δεδομένων, όπως 

Kaggle, και να χρησιμοποιεί προεγκατεστημένες βιβλιοθήκες, όπως Pytorch, 

TensorFlow, Keras, OpenCV ή να εγκαθιστά βιβλιοθήκες τύπου Python, αν απαιτείται. 

Η παροχή του περιβάλλοντος προσφέρεται μέσω λογαριασμού Google και δίδεται στο 

χρήστη πρόσβαση σε διάφορα virtual machines. Σε κάθε σημειωματάριο επιλέγεται η 

υπολογιστική μονάδα του virtual machine. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι CPU, GPU, 

TPU, αναλόγως της φύσης των υπολογισμών του προγράμματος. Η δυνατότητα 

χρήσης GPU και TPU, είναι ένας από τους λόγους απήχησης του Colab σε ερευνητές 

του χώρου της μηχανικής μάθησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της επιτάχυνσης της 

διαδικασίας εκπαίδευσης που προσφέρουν οι υπολογιστικές αυτές μονάδες, 

εκμεταλλευόμενες τη δομή των νευρωνικών δικτύων. Ωστόσο, η εκτέλεση ενός 

σημειωματάριου δε μπορεί να υπερβεί τις 12 ώρες που ορίζεται ως χρονικό περιθώριο 

δέσμευσης ενός virtual machine. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων διαθέσιμων 

υπολογιστικών μονάδων. Όσον αφορά στις διαθέσιμες κάρτες γραφικών, με βάση τις 

ώρες χρήσης τους, δίνεται πρόσβαση σε καλύτερη ή χειρότερη κάρτα. Συχνή 

επιβάρυνση ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια της επιλογής GPU. 
Πίνακας 2 Οι διαθέσιμες υπολογιστικές μονάδες του Google Colab  

CPU GPU TPU 

Intel Xeon Processor with 
two cores @ 2.30 GHz 

Intel Xeon Processor with 
two cores @ 2.30 GHz & 

Intel Xeon Processor with 
two cores @ 2.30 GHz & 
  

Tesla K80 with 12GB of 
GDDR5 Vram 

or Tesla T4 with 16GB of 
GDDR5 Vram 

or Tesla P4 with 12GB of 
GDDR5 Vram 

Cloud TPU with 180 
teraflops of computation 

or Tesla V100 with 16GB 
of GDDR5 Vram 

or Tesla P100 with 16GB 
of GDDR5 Vram 

 
Με μία μηνιαία συνδρομή της τάξης των 10$, το χρονικό περιθώριο εκτέλεσης 

σημειωματάριου αυξάνεται από 12 σε 24 ώρες, ενώ αυξάνεται η διαθέσιμη μνήμη RAM 

από 12Gb σε 25Gb και οι πιθανότητες παροχής καλύτερης υπολογιστικής μονάδας. Η 

δυνατότητα αυτή αξιοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της εργασίας εξαιτίας των 

αυξημένων υπολογιστικών αναγκών. 
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5.2 Περιβάλλον 
 

H πλατφόρμα Arcade Learning Environment (ALE) είναι μία πλατφόρμα 

αξιολόγησης αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι καλούνται να εκπαιδευτούν 

σε περιβάλλον παιχνιδιού Atari 2600. Η πλατφόρμα αυτή υποστηρίζει πλήθος 

απαιτητικών προβλημάτων ενισχυτικής μάθησης και λόγω αυτού έχει κεντρίσει το 

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας [30] [31]. Ο πλέον γνωστός αλγόριθμος 

ενισχυτικής μάθησης DQN που θα εφαρμοστεί και σε αυτήν τη διπλωματική, 

αξιολογήθηκε σε αυτά τα παιχνίδια Atari. Ο κάθε πράκτορας αγνοεί παντελώς τους 

κανόνες των παιχνιδιών, δηλαδή το μοντέλο των περιβαλλόντων που εφαρμόζεται. Τα 

παιχνίδια Atari 2600 αποτελούν τα ιδανικά περιβάλλοντα αξιολόγησης πρακτόρων για 

τρεις λόγους: 

1) Ποικίλουν ως προς τα μοντέλα, υποβάλλοντας τους πράκτορες σε διαφορετικές 

εργασίες, δοκιμάζοντας την ικανότητα του πράκτορα να προσαρμοσθεί. 

2) Είναι ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά από τη φύση τους ως παιχνίδια. 

3) Είναι ελεύθερα προς χρήση από τον καθένα, αφού αναπτύχθηκαν από 

ανεξάρτητη ομάδα, προσφέροντας την πλατφόρμα δωρεάν. 

 

Στη διπλωματική αυτή χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον παιχνιδιού MsPacman 

από την πλατφόρμα ALE. Το παιχνίδι αυτό είναι μία παραλλαγή του κλασσικού 

παιχνιδιού Pacman, όπου ένας εγκλωβισμένος χαρακτήρας προσπαθεί να κινηθεί 

εντός ενός λαβυρίνθου, αποφεύγοντας τέσσερα φαντάσματα. Οι επιτρεπόμενες 

κινήσεις του χαρακτήρα στο λαβύρινθο είναι συνολικά 9. Σκοπός του παιχνιδιού είναι 

η αύξηση των πόντων, η οποία επιτυγχάνεται με την κατάποση όσο το δυνατόν 

περισσότερων σφαιριδίων. Μεταξύ αυτών των σφαιριδίων υπάρχουν και ορισμένα 

που χρωματίζουν μπλε τα φαντάσματα και δίνουν τη δυνατότητα στο χαρακτήρα να τα 

εξουδετερώσει αποκτώντας επιπλέον πόντους. Ο χαρακτήρας διαθέτει στην αρχή 

τέσσερις ζωές και στερείται μία κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με ένα από τα 

τέσσερα φαντάσματα. Η απώλεια όλων των ζωών συνεπάγεται και τον τερματισμό του 

παιχνιδιού. 

  

Εικόνα 5 | 1 Ένα καρέ του παιχνιδιού MsPacman 
της πλατφόρμας Atari 2600. 
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5.2.1 Δημιουργία περιβάλλοντος 
 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η διαδικασία δημιουργίας του περιβάλλοντος 

παιχνιδιού Atari. Πιο συγκεκριμένα η βιβλιοθήκη gym παρέχει συνολικά 49 παιχνίδια 

Atari της πλατφόρμας ALE, με καθένα από αυτά να εμφανίζεται σε 12 διαφορετικές 

εκδόσεις. Οι εκδόσεις διακρίνονται σε κύριες δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση των 

παρατηρήσεων του περιβάλλοντος. Στη μία περίπτωση, ο πράκτορας δέχεται τις 

παρατηρήσεις σε μορφή RAM, 128 byte δεδομένων, ενώ στη δεύτερη σε μορφή 

εικόνων RGB. Κάθε εικόνα λαμβάνεται ως τρισδιάστατος πίνακας διαστάσεων 

(210,160,3) με τις ακέραιες τιμές κάθε κελιού να κυμαίνονται στο διάστημα [0,255]. 

Παράλληλα, κάθε κατηγορία διαθέτει 6 επιμέρους εκδόσεις. Οι διαφοροποιήσεις σε 

αυτές οφείλονται στην ύπαρξη τυχαιότητας ή όχι στο περιβάλλον. Η δράση του 

πράκτορα επαναλαμβάνεται για k καρέ και υπάρχει ς% πιθανότητα να επαναληφθεί η 

προηγούμενη δράση(sticky actions) αγνοώντας τη νέα σύμφωνα με τον τύπο. 

 

𝐴𝑡 {
    𝑎           𝜇휀 𝜋𝜄𝜃𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 1 − 𝜍

𝑎𝑡−1      𝜇휀 𝜋𝜄𝜃𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜍
         ( 5| 1) 

  

Πίνακας 3 Πίνακας ιδιοτήτων των εκδόσεων των παιχνιδιών της πλατφόρμας Atari 

Επέκταση ονόματος 
παιχνιδιού(έκδοση) 

Αριθμός καρέ 
επανάληψης δράσης 

Πιθανότητα ς(%) 

-v0 2 ή 3 ή 4 25 

-v4 2 ή 3 ή 4 0 

Deterministic-v0 4 25 

Deterministic-v4 4 0 

NoFrameskip-v0 0 25 

NoFrameskip-v4 0 0 

38 

Εικόνα 5 | 2 Η αλληλεπίδραση μεταξύ της εισόδου του περιβάλλοντος και της δράσης που εκτελείται. 
Διαφορετικά χρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ενέργειες και τα έντονα βέλη δείχνουν τα χρονικά 
βήματα στα οποία διαφωνούν η είσοδος και η πραγματική δράση. Με πιθανότητα ς η είσοδος του 
πράκτορα αγνοείται και επαναλαμβάνεται η αμέσως προηγούμενη ενέργεια. Οι κατακόρυφες 
διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν τα όρια παράκαμψης k καρέ στα οποία η είσοδος παραμένει 
σταθερή, στην προκειμένη περίπτωση k=4, αλλά μπορεί η τιμή του k να μεταβληθεί σε επόμενα βήματα. 

Χρησιμοποιώντας διαφορετική έκδοση, παρουσιάζει και διαφορετική 

συμπεριφορά ο κάθε πράκτορας. Η επανάληψη ή όχι της ίδιας δράσης σε συνεχόμενα 

καρέ ενδέχεται να επιβραδύνει ή να επιταχύνει τον αλγόριθμο εκπαίδευσης. Η 

 
38 Εικόνα από το επιστημονικό άρθρο: [30] 
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επανάληψη προηγούμενων δράσεων (sticky actions) με τη σειρά της αποβάλλει τον 

ντετερμινισμό του περιβάλλοντος, προσθέτοντας στοχαστικότητα στην επιλογή 

δράσης του πράκτορα και όχι στο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο δεν παραβιάζεται 

περαιτέρω η ιδιότητα Markov, διατηρώντας δυσκολία εκπαίδευσης τη στιγμή που οι 

αλγόριθμοι δε βασίζονται πια στον ντετερμινισμό.  

Στη συγκεκριμένη εργασία, έγινε χρήση του περιβάλλοντος 

MsPacmanNoFrameskip-v0 τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και της 

αξιολόγησης του πράκτορα, σύμφωνα με τις συνθήκες αξιολόγησης ενός αλγορίθμου 

ενισχυτικής μάθησης σε παιχνίδι της πλατφόρμας Atari2600 που έχουν θεσπιστεί στην 

εργασία [30]. 

 

5.2.2 Διαμόρφωση περιβάλλοντος  
 

Η διαδικασία αυτή μεταβάλλει τον τρόπο που αλληλεπιδρά ο πράκτορας με το 

περιβάλλον, διαφοροποιώντας τόσο το ίδιο το περιβάλλον όσο και τα κανάλια 

επικοινωνίας. Με μία σειρά από τεχνάσματα επιχειρείται η δημιουργία ενός πράκτορα 

που πετυχαίνει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Μία μερίδα από τις διαμορφώσεις του 

περιβάλλοντος εφαρμόζονται μόνο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και αφαιρούνται 

κατά την αξιολόγηση. Η συνολική διαμόρφωση επί του περιβάλλοντος γίνεται με τη 

βοήθεια των wrappers, καθένας εκ των οποίων αντιστοιχεί και σε μία κλάση. 

Εφαρμόζουν διαδοχικά τις επιμέρους διαμορφώσεις όταν κρίνεται απαραίτητο και 

δημιουργούν το τελικό μοντέλο του περιβάλλοντος στο οποίο εφαρμόζεται ο 

πράκτορας.  

 

Επεισοδιακή ζωή 

Σε πολλά παιχνίδια της πλατφόρμας ο πράκτορας διαθέτει περισσότερες από μία 

ζωές. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη κάποιας ποινής σε περίπτωση 

απώλειας ζωής δυσχεραίνουν την εκπαίδευσή του. Με τον τρόπο αυτό ο πράκτορας 

μαθαίνει να αποφεύγει τις καταστάσεις που επιφέρουν απώλεια ζωής και 

προσαρμόζεται καλύτερα στο περιβάλλον αναπτύσσοντας καλύτερη συνάρτηση αξίας. 

Ένα επεισόδιο του πράκτορα ξεκινά από μία αρχική κατάσταση και τελειώνει στην 

κατάσταση απώλειας της ζωής. Όταν χαθούν όλες οι ζωές, το περιβάλλον 

επανεκκινείται στην πρωταρχική του κατάσταση. 

 

Εκκίνηση περιβάλλοντος (FireResetEnv και No-op actions) 

Ορισμένα παιχνίδια, μεταξύ των οποίων και η MsPacman, δεν εκκινούν εάν δεν 

πραγματοποιηθεί πρώτα μία οποιαδήποτε πράξη. Τη λύση στο πρόβλημα δίνει η 

εκκίνηση του περιβάλλοντος, απλά λαμβάνοντας μία τυχαία δράση. Παράλληλα, 

συνήθως κάθε φορά ο πράκτορας ξεκινά από την ίδια αρχική κατάσταση και λαμβάνει 

την ίδια παρατήρηση. Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος ο πράκτορας να απομνημονεύσει την 

αρχική κατάσταση και να μην αποδίδει αντίστοιχα όταν ξεκινά από διαφορετική θέση. 

Ξεκινώντας από μία τυχαία θέση σε κάθε επεισόδιο επιλύεται το πρόβλημα. Σύμφωνα 

με τη μέθοδο, No-op ο πράκτορας δρα τυχαία για έναν ορισμένο αριθμό βημάτων, 

συνήθως 30. Η αρχική κατάσταση αντιστοιχεί σε εκείνη του τελευταίου βήματος και 

τότε αρχίζει ουσιαστικά ο πράκτορας να λαμβάνει παρατηρήσεις από το περιβάλλον.  
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Clip reward 

Διαφορετικά προβλήματα ή περιβάλλοντα χρησιμοποιούν διαφορετικές 

συναρτήσεις απόδοσης ανταμοιβών και οι τιμές των ανταμοιβών που επιστρέφουν 

στους πράκτορες έχουν διαφορετικό εύρος τιμών. Για παράδειγμα, η ανταμοιβή στο 

παιχνίδι Pong είναι φραγμένη στο διάστημα [-1,1]. Στο παιχνίδι MsPacman όταν ο 

χαρακτήρας κατατροπώσει ένα φάντασμα λαμβάνει +1600 ως ανταμοιβή, ενώ η 

κατάποση απλού σφαιριδίου +10. Μεγάλου εύρους τιμές ανταμοιβής στο ίδιο 

περιβάλλον επηρεάζουν σημαντικά την εκπαίδευση των πρακτόρων. Ενδέχεται ο 

πράκτορας να αναπτύξει μία στρατηγική για να επιτύχει τη μέγιστη στιγμιαία ανταμοιβή 

και όχι να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Το ψαλίδισμα της ανταμοιβής 

αποτελεί μία λύση, ώστε αυτή να βρίσκεται στο διάστημα [-1,1] [32]. Με τον τρόπο 

αυτό, κάθε ανταμοιβή εκτός του πεδίου αυτού, μετατρέπεται σε -1 ή 1 ανάλογα με το 

πρόσημό της, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφορετικής πολιτικής. Υπάρχουν και 

διαφορετικές λύσεις του προβλήματος που αξιοποιούν καλύτερα το εύρος των 

ανταμοιβών με αποτέλεσμα την καλύτερη εκπαίδευση των πρακτόρων. 

 

Προ-επεξεργασία κατάστασης περιβάλλοντος 

Στις περιπτώσεις όπου ο πράκτορας δέχεται τις παρατηρήσεις σε μορφή εικόνων 

χρησιμοποιούνται και οι παρακάτω διαμορφώσεις, καθώς αυξάνονται σημαντικά οι 

απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και μνήμη. Οι διαμορφώσεις αυτές εκτελούνται 

διαδοχικά με τη σειρά που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Το σύνολο αυτών αποτελεί 

ένας είδος προ-επεξεργασίας της κατάστασης του περιβάλλοντος και η συνάρτηση 

που την εκτελεί συμβολίζεται ως φ. 

 

Μέγιστη τιμή εικονοστοιχείου  

Ο περιορισμός των δυνατοτήτων της μηχανής που φιλοξενούσε την πλατφόρμα 

ALE, είχε ως αποτέλεσμα τα εικονοστοιχεία να τρεμοπαίζουν. Πιο συγκεκριμένα, το 

ίδιο εικονοστοιχείο για διαδοχικές χρονικές στιγμές λαμβάνει διαφορετικές τιμές. Έτσι, 

μπορεί αντικείμενα να φαίνονται μόνο σε περιττά καρέ. Το πρόβλημα εξαλείφεται 

θεωρώντας ως πραγματική τιμή του εικονοστοιχείου, τη μέγιστη ανάμεσα στην 

τρέχουσα και την αμέσως προηγούμενη τιμή του. 

     

Εικόνα 5 | 3 Δύο διαδοχικές καταστάσεις του περιβάλλοντος του παιχνιδιού, όπου είναι εμφανές 

ότι τα εικονοστοιχεία του κόκκινου και του μοβ φαντάσματος τρεμοπαίζουν. 
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Eπανάληψη δράσεων 

Επιλέγοντας περιβάλλον τύπου NoFrameskip, ο πράκτορας επιλέγει τη δράση του 

σε κάθε κατάσταση. Δύναται όμως να επαναλαμβάνει την ίδια δράση για ορισμένο 

αριθμό βημάτων, χωρίς αυτό να έχει προκαθοριστεί από το περιβάλλον, 

διαμορφώνοντάς το κατάλληλα. Σε διαφορετικό περιβάλλον είναι ενσωματωμένη η 

διαδικασία αυτή. 

 

Διαμόρφωση καρέ  

Η εικόνα που δέχεται ο πράκτορας ως κατάσταση είναι η έξοδος της μηχανής 

Arcade. Η διαστασιμότητα του προβλήματος εξαρτάται άμεσα από τις πληροφορίες 

που παρέχουν στον πράκτορα. Οι πληροφορίες λαμβάνονται ως τιμές ενός 

τρισδιάστατου πίνακα. Ωστόσο, σε μία προσπάθεια μείωσης της διαστασιμότητας, 

εφαρμόζονται διάφοροι μετασχηματισμοί στην είσοδο που δέχεται ο πράκτορας. Οι 

μετασχηματισμοί αυτοί υλοποιούνται σε δύο φάσεις: 

• Η εικόνα μετατρέπεται από RGB σε Gray-scale. Με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης 

OpenCV εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός με τον οποίον διατηρείται μόνο το 

κανάλι Υ luminance της εικόνας, μειώνοντας κατά μία διάσταση στο πρόβλημα. 

Ο τύπος που ικανοποιεί το μετασχηματισμό: 

RGB[input] to Gray: 𝑌 ←0.299*R + 0.587*G + 0.114 * B   ( 5| 2) 

 Η εικόνα που προκύπτει είναι ένας πίνακας της μορφής (210,160,1) 

 

Εικόνα 5 | 4 Ένα καρέ του παιχνιδιού στο χρωματικό επίπεδο Grayscale. 

• Αλλαγή των διαστάσεων της εικόνας. Έχει παρατηρηθεί ότι τα συνελικτικά 

νευρωνικά δίκτυα αποδίδουν καλύτερα όταν δέχονται ως είσοδο τετράγωνη 

εικόνα. Παράλληλα, μεταξύ των εικονοστοιχείων υπάρχει άμεσος συσχετισμός 

σε πολλές περιπτώσεις. Σε μία προσπάθεια αξιοποίησης του συσχετισμού και 

μείωσης της περιττής πληροφορίας, πραγματοποιείται αναμόρφωση της 

εικόνας σε νέες διαστάσεις (210,160,1)→(110,84,1). Η μέθοδος της 

βιβλιοθήκης opencv που εκτελεί την αναμόρφωση είναι η INTER_ERA, η οποία 

εκμεταλλεύεται τις σχέσεις ανάμεσα σε εικονοστοιχεία. Τέλος, η παραγόμενη 

εικόνα περιέχει ξέχωρα από το χώρο που αλληλεπιδρά ο πράκτορας με το 

περιβάλλον, πληροφορίες για το σκορ και για το πλήθος των ζωών του 

πράκτορα, καθώς και ορισμένα περιθώρια. Οι πληροφορίες των τμημάτων 

αυτών της εικόνας είναι αχρείαστες για τον πράκτορα, εφόσον δέχεται τις 

ανταμοιβές σε ξεχωριστό κανάλι και οι ζωές καθορίζονται από το περιβάλλον. 
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Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η περικοπή αυτών των τμημάτων. Τα όρια 

κάθε παιχνιδιού είναι ιδιαίτερα και απαιτείται προσεκτική τροποποίηση των 

αντίστοιχων παραμέτρων, ώστε η τελική εικόνα να περιέχει όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη εντροπία.  

 

Εικόνα 5 | 5 Περικοπή και αναμόρφωση του καρέ διατηρώντας μόνο το 
χρήσιμο τμήμα του και δίνοντάς του τετραγωνική μορφή αντίστοιχα. 

Κατασκευή πλειάδων καρέ (Frame stacking) 

Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι κάθε μεμονωμένη εικόνα του παιχνιδιού 

προσφέρει περιορισμένου εύρους πληροφορίες, καθώς απουσιάζει η δυναμική του 

συστήματος. Ένα απλό καρέ εμφανίζει τις θέσεις του χαρακτήρα και των 

φαντασμάτων, όχι όμως και την κινηματική τους. Σε μοντέλο περιβάλλοντος που 

μεταβάλλεται δυναμικά, είναι αναγκαία η αντίληψη της κίνησης από τη σκοπιά του 

πράκτορα. Σε περιβάλλον παιχνιδιού της πλατφόρμας ALE, αυτό επιτυγχάνεται με την 

κατασκευή πλειάδων καρέ (frame stacking). Πιο συγκεκριμένα, τοποθετούνται κατά 

χρονική σειρά διαδοχικά καρέ, συνήθως 4 στον αριθμό, και η πλειάδα που 

δημιουργείται αποτελεί την παρατήρηση του πράκτορα της κατάστασης του 

περιβάλλοντος. Με αυτού του είδους την παρατήρηση, ο χαρακτήρας μπορεί να 

αντιληφθεί την κίνηση των φαντασμάτων. Είναι φανερό ότι οι διαδοχικές παρατηρήσεις 

θα διαφέρουν μόνο κατά ένα καρέ. Λαμβάνοντας ακόμα υπόψιν ότι είναι αναγκαία η 

αποθήκευση μεγάλου όγκου τέτοιων πλειάδων, κρίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση της 

ιδιότητας των διαδοχικών πλειάδων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα 

LazyFrames, τα οποία αποθηκεύουν μόνο μία φορά τα καρέ διαδοχικών πλειάδων, 

εξασφαλίζοντας βελτιστοποίηση στη χρήση μνήμης. 

 

 

Εικόνα 5 | 6 Δύο διαδοχικές παρατηρήσεις που δέχεται ο πράκτορας, δηλαδή η είσοδος του νευρωνικού 
δικτύου του. Τα τρία τελευταία καρέ στην πρώτη τετράδα και τα τρία πρώτα στη δεύτερη είναι κοινά. 
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Κλιμάκωση 

Τα νευρωνικά δίκτυα από τη φύση τους λειτουργούν καλύτερα όταν όλες οι τιμές 

των εισόδων κάθε επιμέρους επίπεδου είναι μικρότερες ή ίσες της μονάδας. Οι 

συναρτήσεις ενεργοποίησης διασφαλίζουν το σωστό εύρος των τιμών στα ενδιάμεσα 

επίπεδα του δικτύου. Για το επίπεδο εισόδου όμως, θα πρέπει κάθε τιμή εισόδου να 

διαιρεθεί με τη μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί να λάβει, δηλαδή 255. Με τον τρόπο 

αυτό, οι τιμές μετατρέπονται από μη προσημασμένους ακεραίους, uint8, σε 

πραγματικό απλής ακρίβειας 8 bit, float32, απαιτώντας έτσι περισσότερα bytes για την 

αποθήκευση της πληροφορίας. Σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η αποθήκευση 

μεγάλου αριθμού εικόνων, οι απαιτήσεις σε μνήμη αυξάνονται σημαντικά. Μία λύση 

είναι η αλλαγή της κλίμακας κάθε φορά που οι εικόνες εισάγονται στο εκάστοτε 

νευρωνικό δίκτυο και όχι κατά τη διαμόρφωσή τους. 

 

Μετατροπή σε μορφή Tensor 

Η βιβλιοθήκη Pytorch απαιτεί τα δεδομένα που επεξεργάζεται να έχουν 

συγκεκριμένη δομή πίνακα, δομή tensor. Όσον αφορά στις εικόνες αυτές 

αναπαρίστανται έχοντας την παρακάτω δομή, [κανάλι, ύψος, πλάτος]. Η δομή όμως, 

των εικόνων που εξάγει το περιβάλλον είναι της μορφής [ύψος, πλάτος, κανάλι]. 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η εικόνα είναι τετράγωνη, δηλαδή ύψος και πλάτος έχουν 

ίδιες διαστάσεις, αρκεί η αμοιβαία μεταφορά των αξόνων ύψους και καναλιού για να 

επιλυθεί το πρόβλημα.  

 

Τελική σύνθεση περιβάλλοντος 

Η συνάρτηση, η οποία καλεί διαδοχικά τις κλάσεις wrappers και παράγει το τελικό 

περιβάλλον εκπαίδευσης, ονομάζεται wrap_deepmind και βρίσκεται στο αρχείο 

atari_wrappers_test. Ακολουθεί η λίστα των μεταβλητών ορισμάτων που δέχεται 

ανάλογα με το εάν ο πράκτορας εκπαιδεύεται ή αξιολογείται, καθώς και η λειτουργία 

τους.  
Πίνακας 4 Ο πίνακας των μεταβλητών και των ιδιοτήτων αυτών του προγράμματος διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντος 

Μεταβλητή εισόδου Ιδιότητα 

env 
Δημιουργεί το περιβάλλον παιχνιδιού 
Atari προς διαμόρφωση 

episode_life (Boolean) 
Ορίζει εάν η ζωή του πράκτορα θα είναι 
επεισοδιακή 

clip_rewards(Boolean) 
Εφαρμόζει ψαλίδισμα ή όχι στις 
ανταμοιβές 
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5.3 Πράκτορας 
 

Κυρίαρχο στόχο της μελέτης αποτελεί η κατασκευή και η εκπαίδευση ενός 

πράκτορα βαθιάς ενισχυτικής μάθησης. Ο πράκτορας αυτός οφείλει να μάθει να 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον παιχνιδιού MsPacman, ώστε να συγκεντρώνει τη 

μεγαλύτερη δυνατή αμοιβή σε κάθε επεισόδιο. Σε αυτό το είδος της μάθησης, ένα 

νευρωνικό δίκτυο εκτελεί τα χρέη πράκτορα, τα βάρη του οποίου καθορίζουν τη 

συμπεριφορά του στο περιβάλλον.  

 

5.3.1 Το δίκτυο του πράκτορα DQN (Deep Q Network) 
 

Το νευρωνικό δίκτυο στη βασική του υλοποίηση είναι ένα συνελικτικό δίκτυο 

αποτελούμενο από τρία διαδοχικά συνελικτικά επίπεδα και δύο πλήρως συνδεδεμένα 

επίπεδα να ακολουθούν. Στο πρώτο συνελικτικό επίπεδο, εισάγονται καταστάσεις του 

περιβάλλοντος, όπως έχουν διαμορφωθεί από τη συνάρτηση φ στο στάδιο της 

προεπεξεργασίας. Το επίπεδο αυτό αποτελείται από 32 νευρώνες, όπου ο καθένας 

διαθέτει ένα παράθυρο μεγέθους 8*8 το οποίο σαρώνει με βήμα 4. Το δεύτερο επίπεδο 

αποτελείται με τη σειρά του από 64 φίλτρα μεγέθους 4*4 και έχει βήμα σάρωσης 2. Το 

τελευταίο συνελικτικό, διαθέτει και αυτό 64 φίλτρα μεγέθους 3*3 αυτή τη φορά που 

σαρώνει με μοναδιαίο βήμα. Το επόμενο πλήρως συνδεδεμένο επίπεδο διαθέτει 512 

νευρώνες ενώ το τελικό πλήρως συνδεδεμένο επίπεδο έχει τόσους νευρώνες όσους οι 

επιτρεπόμενες συνολικά κινήσεις του πράκτορα. Συγκεκριμένα στο παιχνίδι 

MsPacman, όλες οι δυνατές κινήσεις είναι 9. Αμέσως μετά την έξοδο κάθε επιπέδου 

εκτός του τελικού, εφαρμόζεται η μη γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης ReLu. H 

έξοδος του νευρωνικού αντιστοιχεί στις διάφορες τιμές του πίνακα Q(s,a), δηλαδή στις 

αξίες των δράσεων για κάθε είσοδο. Χαρακτηρίζεται ως δίκτυο εμπρόσθιας διάδοσης, 

και η τελική αρχιτεκτονική του σχηματικά είναι η ακόλουθη: 

39 

Εικόνα 5 | 7 Η αρχιτεκτονική του δικτύου DQN 

Η ίδια ακριβώς αρχιτεκτονική έχει χρησιμοποιηθεί με μικρές διαφοροποιήσεις και 

στους πράκτορες double DQN, noisy DQN. Μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται στον 

πράκτορα noisy DQN, όπου και τα τελευταία πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα, έχουν 

αντικατασταθεί από πλήρως συνδεδεμένα θορυβώδη επίπεδα. 

 
39 Εικόνα από το επιστημονικό άρθρο: [19]  
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5.3.2 Το δίκτυο του πράκτορα Duel DQN (Duel Q Network) 
 

Για την υλοποίηση του αλγορίθμου Duel Q Network καθίσταται αναγκαία η 

τροποποίηση της αρχιτεκτονικής του βασικού Deep Q Network, ώστε να παραχθεί το 

DuelQNet. Πιο συγκεκριμένα, προστίθενται παράλληλα ως προς τα δύο υπάρχοντα 

επίπεδα δύο πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα μετά την έξοδο του τελευταίου 

συνελικτικού επιπέδου. Το πρώτο επίπεδο διαθέτει 512 νευρώνες και χρησιμοποιεί 

συνάρτηση ενεργοποίησης ReLu, ενώ το δεύτερο μόνο 1 νευρώνα, δίχως να 

χρησιμοποιεί συνάρτηση ενεργοποίηση. Η έξοδος δίνεται από τον τύπο 4 | 6. Η τελική 

αρχιτεκτονική του Duel Q Network είναι η: 

40 

Εικόνα 5 | 8 Η αρχιτεκτονική του δικτύου double DQN  

5.3.3 Παρατηρήσεις υλοποίησης 
 

Παρατήρηση 1 

Ο ορισμός των επιπέδων του δικτύου γίνεται με τη βοήθεια του κλασσικού 

πακέτου nn.module της Pytorch, σε αντίθεση με τον προσδιορισμό της εμπρόσθιας 

κίνησης των δεδομένων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εντός του δικτύου, όπου 

χρησιμοποιείται το πακέτο nn.functional. 

Παρατήρηση 2  

Σε ορισμένες υλοποιήσεις έχουν εισαχθεί επίπεδα κανονικοποίησης [34]. Αυτά 

έχουν τοποθετηθεί αμέσως μετά των μη γραμμικών συναρτήσεων των συνελικτικών 

δικτύων. 

Παρατήρηση 3  

Η είσοδος του νευρωνικού δικτύου διαιρείται πάντα την τιμή 255, που αντιστοιχεί 

στη μέγιστη δυνατή τιμή κάποιου κελιού της εισόδου. Η κλιμάκωση αυτή συμβάλει στη 

βελτίωση της απόδοσης των δικτύων και συνεπώς στην ταχύτερη εκπαίδευση του 

πράκτορα. 

Παρατήρηση 4  

Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κάρτας γραφικών (GPU) όταν αυτή είναι 

 
40 Εικόνα από την ιστοσελίδα: https://www.freecodecamp.org/news/improvements-in-deep-q-learning-

dueling-double-dqn-prioritized-experience-replay-and-fixed-58b130cc5682/ 
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διαθέσιμη με την αρωγή της βιβλιοθήκης Pytorch, αποθηκεύονται σε αυτήν τα βάρη 

του εκάστοτε νευρωνικού δικτύου. Οι επιμέρους πράξεις των δικτύων συντελούνται σε 

αυτήν, εκμεταλλευόμενα την αρχιτεκτονική της κάρτας γραφικών. Παράλληλα, θα 

πρέπει κάθε φορά τα δεδομένα εισόδου του νευρωνικού δικτύου να αποστέλλονται 

στην κάρτα γραφικών, δηλαδή να είναι σε μορφή tensor.cuda. Με την κατάλληλη 

τροποποίηση του κώδικα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ή όχι μιας κάρτας γραφικών, 

το μαθηματικό μοντέλο των νευρωνικών δικτύων αποθηκεύεται και χρησιμοποιεί την 

αντίστοιχη υπολογιστική μονάδα, ενώ προσαρμόζεται κατάλληλα και ο τύπος της 

εισόδου τους. Έτσι, επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία εκπαίδευσης του πράκτορα 

όταν γίνεται χρήση κάρτας γραφικών. 

Παρατήρηση 5  

Δεδομένου ότι το δίκτυο στόχος δεν εκπαιδεύεται και τα νευρωνικά δίκτυα της 

βιβλιοθήκης Pytorch αξιοποιούν τις μηχανές autograd για τον αυτόματο υπολογισμό 

των μερικών παραγώγων τους, χρησιμοποιείται η εντολή πληροφόρησης του δικτύου 

net.eval() ότι εκείνο βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνεται 

η διαδικασία υπολογισμού της εξόδου του δικτύου στόχου. 

Παρατήρηση 6  

Συχνά, δεν απαιτείται ο υπολογισμός των παραγώγων ενός νευρωνικού δικτύου, 

όταν μόνο η έξοδός του χρησιμοποιείται. Για το λόγο αυτό γίνεται χρήση της εντολής 

torch.no_grad() σε μία ακόμα προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων. 

Παρατήρηση 7  

Οι τιμές των παραμέτρων του θορύβου σ,μ στην υλοποίηση του πράκτορα noisy 

DQN λαμβάνουν ορισμένες τιμές σε κάθε βήμα εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μεταβλητές μi,j ακολουθούν ανεξάρτητη ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [−
1

√𝑝
,

1

√𝑝
], 

όπου p ο αριθμός των εισόδων του εκάστοτε επιπέδου, ενώ οι μεταβλητές σij ισούνται 

με 
𝜎𝑜

√𝑝
, όπου 𝜎0 = 0.5.  

5.3.4 Experience Replay Buffer 
 

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος απαιτεί τον ορισμό μιας μνήμης του πράκτορα από 

την οποία δύναται να ανακαλεί τις εμπειρίες του. Για το λόγο αυτό, δημιουργείται ο 

Experience Replay Buffer που εκτελεί χρέη μνήμης. Δέχεται ως είσοδο τις μεταβάσεις 

(s,a,r,s’,done) του πράκτορα και τις αποθηκεύει στη μνήμη RAM σε μορφή πινάκων. 

Όταν ο συνολικός αριθμός των μεταβάσεων υπερβεί το μέγεθος της μνήμης, 

ακολουθείται σειρά προτεραιότητας FIFO (First In First Out). Παράλληλα, είναι 

αναγκαία και η αξιοποίηση των μεταβάσεων για την εκπαίδευση του πράκτορα. Σε 

αυτό το σημείο ορίζεται ως batch_size το πλήθος των διαφορετικών μεταβάσεων που 

χρησιμοποιούνται σε κάθε βήμα της εκπαίδευσης του πράκτορα. Αυτές θα πρέπει να 

επιλέγονται με ομοιόμορφη κατανομή τυχαία. Κάθε μετάβαση καταλαμβάνει και μία 

θέση στη μνήμη. Τα επιμέρους συστατικά στοιχεία όλων των επιλεγμένων μεταβάσεων 

τοποθετούνται σε κοινούς πίνακες, το σύνολο των οποίων αποτελούν και την έξοδο 

της μνήμης. Η μνήμη αυτή δημιουργείται με τη βοήθεια της κλάσης Replay Buffer, η 

οποία δέχεται ως όρισμα το μέγεθος της μνήμης και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία 

της με τη βοήθεια των συναρτήσεων που εμπεριέχει, τόσο για την αποθήκευση όσο 

και για την δειγματοληψία των μεταβάσεων του πράκτορα.  
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Μέγεθος Experience Replay Buffer 

Το μέγεθος του Experience Replay Buffer είναι καθοριστικής σημασίας. Στην 

εργασία του αλγορίθμου DQN, η τιμή του μεγέθους memory_size είναι 106 μεταβάσεις. 

Δεδομένου ότι κάθε μετάβαση (s,a,r,s’,done) απαιτεί (4*84*84)+1=28225bytes, η 

ζητούμενη RAM για 106 μεταβάσεις αντιστοιχεί σε ~=28GB. Τίθενται όμως περιορισμοί 

από τη διαθέσιμη μνήμη RAM του χρησιμοποιούμενου υπολογιστικού συστήματος. Για 

το λόγο αυτό ορίστηκε ως memory_size, οι 5*105 μεταβάσεις, τιμή για την οποία 

αποφεύγεται σίγουρα η υπερχείλιση δεδομένων στη RAM. Όσον αφορά στη λειτουργία 

του αλγορίθμου, τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης δεν παρουσιάζουν σημαντικές 

αποκλίσεις, κάτι που διαπιστώθηκε και στην εργασία [35].  

Prioritized Experience Replay Buffer 

Σε μία απόπειρα βελτιστοποίησης της συμπεριφοράς των διαφόρων πρακτόρων, 

δημιουργήθηκε μία μνήμη προτεραιοτήτων. Πέραν των κλασσικών λειτουργιών της, 

αυτή η μνήμη δύναται να τοποθετεί και να ανανεώνει τις τιμές προτεραιότητας στις 

διάφορες μεταβάσεις. Παράλληλα, μπορεί να πραγματοποιεί δειγματοληψία αυτών με 

βάση τις προτεραιότητές τους, καθώς και να ορίζει το βαθμό επιρροής των 

προτεραιοτήτων στην ανανέωση των βαρών του πράκτορα. Οι δύο τελευταίες 

λειτουργίες εξαρτώνται άμεσα από τις τιμές των παραμέτρων της έντασης 

προτεραιότητας, α, και του ρυθμού μεταβολής b. Σε αυτήν τη μελέτη, η τιμή α 

παραμένει σταθερή και ίση με 0.6, ενώ η τιμή b, ξεκινά από μία αρχική τιμή 0.4 και 

αυξάνεται γραμμικά μέχρι τη μονάδα σε 10Μ επαναλήψεις. 

 

5.3.5 Αλληλεπίδραση πράκτορα-περιβάλλοντος 
 

Δεδομένου ενός μοντέλου περιβάλλοντος θα πρέπει να δημιουργηθούν τα 

κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας του πράκτορα με αυτό. Το περιβάλλον της 

βιβλιοθήκης gym παρέχει όλα αυτά τα κανάλια επικοινωνίας στον εκάστοτε πράκτορα, 

όχι όμως και την πολιτική επιλογής δράσης του. Στη διπλωματική χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά η πολιτική δράσης 𝜖-greedy. Για την πολιτική δράσης κατά την 

εκπαίδευση στα παιχνίδια Atari2600 έχουν οριστεί: ως αρχική τιμή του 𝜖 η 

μονάδα, 𝜖start=1, τελική τιμή 𝜖end=0.01 και ο ρυθμός μείωσης αυτής να είναι γραμμικός 

για 106 frames. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης η τιμή 𝜖 είναι σταθερή και ίση με 

0.01. 

 

Εικόνα 5 | 9 Η γραφική παράσταση της τιμής του 𝜖. 
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5.3.6 Εκπαίδευση πράκτορα 
 

Ο πράκτορας κάθε έναν ορισμένο αριθμό βημάτων (update_frequency) υπόκειται 

σε εκπαίδευση οπότε και ανανεώνονται τα βάρη του δικτύου του. Σε κάθε βήμα της 

εκπαίδευσης, ένα υποσύνολο μεταβάσεων μεγέθους (batch_size) οδηγούνται από τη 

μνήμη RAM στην κάρτα γραφικών προς επεξεργασία, δίχως να αντιγραφούν σε αυτήν. 

Από τις μεταβάσεις αυτές, ανάλογα με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται DQN, 

DoubleDQN, DuelDQN, NoisyDQN μεταβάλλεται η είσοδος της συνάρτησης 

σφάλματος του εκάστοτε νευρωνικού δικτύου. Ως συνάρτηση σφάλματος έχει οριστεί 

η HuberLoss (smooth_l1_loss), η οποία υπερέχει των υπολοίπων σε ακραία σημεία 

όπου οι εκτιμήσεις Q είναι πολύ θορυβώδεις. Από τη συνάρτηση αυτή προκύπτει το 

σφάλμα που χρησιμοποιεί η οπισθοδρομική διάδοση για την εκπαίδευση του δικτύου. 

Έτσι, υπολογίζεται η μερική παράγωγος του σφάλματος ως προς καθένα βάρος του 

δικτύου. Σε μία προσπάθεια προσθήκης επιπλέον σταθερότητας στον αλγόριθμο 

εκπαίδευσης, οι τιμές των μερικών παραγώγων υφίστανται ψαλίδισμα ώστε να 

ανήκουν στο διάστημα (-1,1). Στο σημείο αυτό ορίζεται ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης 

που χρησιμοποιείται κατά την εκπαίδευση. Στη συγκεκριμένη μελέτη επιλέχθηκε ο 

αλγόριθμος βελτιστοποίησης Adam. Αυτός υπερείχε έναντι του αλγορίθμου RMSprop 

που προτείνει η εργασία [31],καθώς ο πράκτορας μάθαινε ταχύτερα να αλληλεπιδρά 

με το περιβάλλον. Σε συνέχεια της εκπαίδευσης, ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης 

δέχεται τις ψαλιδισμένες μερικές παραγώγους τους σφάλματος και εκτελεί το βήμα 

ανανέωσης των βαρών με ορισμένο ρυθμό μάθησης LR. Ολοκληρώνοντας, τα βάρη 

του στόχου δικτύου ανανεώνονται σύμφωνα με τον αλγόριθμο soft_update με ρυθμό 

TAU. 

Η εκπαίδευση των πρακτόρων των διαφόρων αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης 

έλαβε μέρος σε virtual machine του Google Colab Pro, καθώς επέτρεπε τη χρήση 

ισχυρότατων καρτών γραφικών, επιταχύνοντας σημαντικά την διαδικασία 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, είχε οριστεί να χρησιμοποιεί μία κάρτα γραφικών, 

συνήθως NVIDIA Tesla P100 PCI-e χωρητικότητας 16GB ή σπανιότερα Tesla V100 

PCI-e χωρητικότητας 16GB, με την πρώτη να εκτελεί ταχύτερα τα προγράμματα. Η 

διαθέσιμη μνήμη RAM ήταν μεγέθους έως 28GB, συνήθως 25GB.  

Όπως είναι φανερό, η εκπαίδευση ενός πράκτορα προϋποθέτει την ύπαρξη τόσο 

του ιδίου όσο και του περιβάλλοντός στο οποίο θα εκπαιδευτεί. Αρχικά, ορίζεται ως 

περιβάλλον το παιχνίδι MsPacmanNoFrameskip-v0, το οποίο στη συνέχεια υφίσταται 

τις αρμόδιες διαμορφώσεις. Ακολούθως, ορίζεται το random_seed [34]. Πρόκειται για 

έναν αριθμό που χρησιμοποιείται στην αρχικοποίηση των διαφόρων γεννητριών 

ψευδοτυχαίων αριθμών του προγράμματος. Έπειτα, δημιουργείται η οντότητα 

πράκτορας. Τα ορίσματά της, προσδιορίζουν τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται, το 

μέγεθος της μνήμης, το ρυθμό μάθησης lr, τον εκπτωτικό συντελεστή γ και τον αριθμό 

βημάτων του πράκτορα που μεσολαβούν μεταξύ των βημάτων εκπαίδευσης. Ακόμα, 

ορίζονται το batch_size του βήματος εκπαίδευσης, ο μέγεθος αριθμός βημάτων ενός 

επεισοδίου max_frames, ο αριθμός των βημάτων που πρέπει να μεσολαβήσουν 

προτού ξεκινήσει η εκπαίδευση, min_frames, ώστε να έχει δημιουργηθεί ένας επαρκής 

αριθμός μεταβάσεων στη μνήμη και ο αριθμός βημάτων που μεσολαβούν για την 

ανανέωση του δικτύου στόχου target_update. Τέλος λαμβάνει χώρα ο εκάστοτε 

επαναληπτικός αλγόριθμος εκπαίδευσης του πράκτορα για συγκεκριμένο αριθμό 

βημάτων total_steps ενώ τα βάρη του δικτύου του πράκτορα αποθηκεύονται σε αρχείο 

κάθε save_net βήματα. 
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  Πίνακας 5 Οι τιμές των μεταβλητών της διαδικασίας εκπαίδευσης 

Μεταβλητή 
Τιμή για 

DQN 
Τιμή για 

Double DQN 
Τιμή για 

Duel DQN 
Τιμή για 

Noisy DQN 

episode_life True True True True 

clip_rewards True True True True 

double False True False False 

duel False False True False 

norm False True False False 

noisy False False False True 

random_seed 0,137,379 0,137,379 0,137,379 0,137,379 

save_net 200000 

 
  
Πίνακας 6 Οι τιμές των υπερπαραμέτρων της 
διαδικασίας εκπαίδευσης 

Υπερπαράμετρος Τιμή 

batch size 32 

memory size 500000 

frame stacking 4 

frame skipping 4 

discount factor(γ) 0.99 

target update 10000 

update frequency 4 

learning rate(lr) 0.0002541 

eps_start 1 

eps end 0.01 

eps decay 1000000 

max frames 105000 

min frames 50000 

no-op max 30 
 

 

  
  

Κατά την εκπόνηση της εργασίας, εκτελέστηκε ο αλγόριθμος εκπαίδευσης για 

διάφορες παραλλαγές των αλγορίθμων DQN, doubleDQN, duelDQN, NoisyDQN, 

prioritized double DQN. Η εκπαίδευση πράκτορα σε παιχνίδι Atari2600 αποτελεί μία 

ιδιαίτερα αργή διαδικασία. Ένας μέσος όρος ταχύτητας βημάτων ανά δευτερόλεπτο 

κυμαίνεται μεταξύ 160-170fps για τις απλές υλοποιήσεις και 90-120fps για τις πιο 

σύνθετες με τη βοήθεια των GPU του Colab. Ενδεικτικά, η εκπαίδευση ενός πράκτορα 

για 12.5*106 βήματα, δηλαδή 50*106 καρέ απαιτεί 21-25 ώρες. Οι αλγόριθμοι αυτοί 

όμως συνίσταται να εκπαιδεύονται σε 50*106 βήματα, δηλαδή 200*106 καρέ. Ωστόσο, 

δεδομένου του χρονικού περιορισμού των 24ωρών της δέσμευσης ενός virtual 

machine στο Colab, είναι προφανής ο περιορισμός των βημάτων καθεμίας εκτέλεσης 

του αλγόριθμου εκπαίδευσης. Παράλληλα, το γεγονός ότι η μνήμη RAM που απαιτεί η 

μνήμη είναι ιδιαίτερα μεγάλη, δεν είναι εφικτή η αποθήκευση και στη συνέχεια φόρτωση 

των δεδομένων της, με αποτέλεσμα οι διάφορες μεταβάσεις να χάνονται. Μία λύση 

που υιοθετήθηκε είναι συνέχιση της εκπαίδευσης σε νέο virtual machine με την 

αναγέννηση της μνήμης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας διαδοχικά τα δύο 

τελευταία αποθηκευμένα βάρη από την προηγούμενη εκτέλεση του αλγορίθμου 

εκπαίδευσης, ο πράκτορας αλληλεπιδρά με τιμή 𝜖 = 0.01 με το ίδιο περιβάλλον για ένα 

 
41 Στις υλοποιήσεις που χρησιμοποιήθηκε prioritized experience replay buffer, η τιμή αυτή τέθηκε ίση με 

0.00015 
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μεγάλο αριθμό επεισοδίων. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται μία προσπάθεια αναγέννησης 

των μεταβάσεων της μνήμης του πράκτορα. Προφανώς, η μεταβολή των βαρών κάθε 

104 βήματα, έχει άμεση συνέπεια στη μνήμη και συνεπώς στην απόδοση του 

πράκτορα, όμως γίνεται η παραδοχή ότι τα παραγόμενα επεισόδια επαρκούν για τη 

συνέχιση της εκπαίδευσης του πράκτορα. Έπειτα, επαναλαμβάνεται η διαδικασία της 

εκπαίδευσης εκκινώντας, αυτή τη φορά από το βήμα της προηγούμενης εκπαίδευσης, 

με τιμή 𝜖 = 0.01, αναγεννημένη μνήμη και αρχικά βάρη των δικτύων τα πιο πρόσφατα 

βάρη της προηγούμενης εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή δύναται να επαναληφθεί 

μέχρι ο συνολικός αριθμός βημάτων εκπαίδευσης να είναι ο επιθυμητός. 

 
 

5.3.7 Αξιολόγηση 
 

Η αξιολόγηση έλαβε χώρα σε περιβάλλον Anaconda σε τοπικό μηχάνημα το οποίο 

χρησιμοποιεί ως υπολογιστικής μονάδα έναν επεξεργαστή intel i5 1.6GHz και μνήμη 

RAM 8GB. Η διαδικασία της αξιολόγησης συντελείται σε σημαντικά μικρότερο χρονικό 

διάστημα, οπότε και δεν απαιτείται τόσο ισχυρή επεξεργαστική ισχύς, όπως στην 

εκπαίδευση. Επί της ουσίας, τα βάρη ενός νευρωνικού δικτύου, τα οποία 

αποθηκεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη φάση της εκπαίδευσης ορίζουν 

τη συμπεριφορά του πράκτορα. Στην φάση της αξιολόγησης, τα βάρη αυτά 

επανατοποθετούνται στο δίκτυο του εκάστοτε πράκτορα. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται 

το περιβάλλον στο οποίο έγινε η εκπαίδευση του πράκτορα με ορισμένες 

τροποποιήσεις σύμφωνα με την εργασία [30]. Πιο συγκεκριμένα, κάθε επεισόδιο 

τερματίζεται όταν χαθεί και η τελευταία ζωή του πράκτορα, ενώ συνήθως δεν 

εφαρμόζεται το ψαλίδισμα στις ανταμοιβές. Ακόμα, η τιμή random_seed για τη 

γεννήτρια τυχαίων αριθμών του περιβάλλοντος ορίζεται εκ νέου σε κάθε αξιολόγηση. 

Έπειτα, ο πράκτορας τοποθετείται και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον για έναν 

ορισμένο αριθμό επεισοδίων. Η επιλογή των δράσεων δεν είναι άπληστη αλλά γίνεται 

σύμφωνα με την 𝜖 − 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑑𝑦 πολιτική, όπου η τιμή 𝜖 διατηρείται σταθερή και ίση με 

0.01. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τα διάφορα βάρη όπως αυτά προκύπτουν 

από την ίδια υλοποίηση αλλά σε διαφορετικό αριθμό βημάτων εκπαίδευσης.  
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  Παραδείγματα χρήσης 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. 

Τόσο οι κώδικες των επιμέρους κλάσεων όσο και τα διάφορα σημειωματάρια για τις 

ξεχωριστές εκδόσεις είναι διαθέσιμα στο ακόλουθο αποθετήριo [36]. Ο χρήστης μπορεί 

να αντιγράψει ή να κατεβάσει ένα τμήμα ή το σύνολό τους. Τα εκτελέσιμα 

προγράμματα δύναται να χρησιμοποιηθούν τόσο μέσω του προγράμματος Anaconda 

σε τοπική υπολογιστική μονάδα όσο και μέσω του Google Colab. Αναλύονται οι 

οδηγίες για καθένα περιβάλλον. 

 

6.1 Χρήση Anaconda 
 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει προεγκατεστημένο το πρόγραμμα 

Anaconda και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον τύπου Python3. Ακόμα, είναι 

απαραίτητη η λήψη των σημειωματάριων μαζί με τους επιμέρους χειρόγραφους 

κώδικες που χρησιμοποιούν. 

Έπειτα, ανοίγοντας το terminal του περιβάλλοντος, πληκτρολογώντας jupyter 

notebook, αναδύεται στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, ένα 

παράθυρο πλοήγησης στα αρχεία του συστήματος. Εκεί, θα πρέπει να εντοπιστεί ο 

κατάλληλος φάκελος που τοποθετήθηκαν τα ληφθέντα αρχεία και να επιλεγεί το 

σημειωματάριο προς εκτέλεση. Στο πρώτο κελί του σημειωματάριου εισάγονται όλες 

οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες, οι οποίες θα πρέπει να εγκατασταθούν στο περιβάλλον. 

Παράλληλα, στο ίδιο κελί εισάγονται και οι απαραίτητες κλάσεις που λήφθηκαν μαζί με 

το σημειωματάριο. Για τη σωστή λειτουργία, αυτές πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο 

φάκελο με το σημειωματάριο. Πλέον έχει στηθεί το περιβάλλον χρήσης της εφαρμογής, 

εφόσον έχουν ικανοποιηθεί όλα τα παραπάνω. 

Εάν υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη κάρτα γραφικών που υποστηρίζει τη 

βιβλιοθήκη cuda, συνίσταται η εγκατάστασή της. Με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης, η 

κάρτα γραφικών συνεισφέρει στην εκτέλεση του προγράμματος, οδηγώντας έτσι σε 

δραστική μείωση του απαιτούμενου χρόνου. 

 

6.2 Χρήση Colab 
 

Ο χρήστης μπορεί να φορτώσει όποιο εκ των διαθέσιμων σημειωματάριων 

επιθυμεί διαμέσου github. Όσο αφορά τις βιβλιοθήκες, θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση 

όσων βιβλιοθηκών δεν είναι προεγκατεστημένες όπως της βιβλιοθήκης gym. Επίσης, 

προτείνεται η επιλογή χρήσης GPU σύμφωνα με τον παρακάτω οδηγό: [38]. Μετά από 

αυτά τα βήματα είναι έτοιμο το περιβάλλον του virtual machine για την εκτέλεση της 

εφαρμογής. 

Σημειωματάρια 

Τα σημειωματάρια διακρίνονται σε σημειωματάριο εκπαίδευσης και αξιολόγησης. 

Καθένα από αυτά, υλοποιεί διαφορετικές λειτουργίες και απαιτεί διαφορετικές 

βιβλιοθήκες.  
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6.3 Σημειωματάρια εκπαίδευσης 
 

Επιλέγοντας το σημειωματάριο εκπαίδευσης, ο χρήστης εκπαιδεύει έναν 

πράκτορα ενισχυτικής μάθησης.  

 

Περιβάλλον 

Στο αντίστοιχο κελί, ο χρήστης καθορίζει το όνομα του περιβάλλοντος στο οποίο 

θα εκπαιδευτεί ο συγκεκριμένος πράκτορας. Η λίστα των διαθέσιμων περιβαλλόντων 

βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://github.com/openai/gym/wiki/Table-of-

environments. Έπειτα, ακολουθεί η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Η 

υπάρχουσα διαμόρφωση που ορίζεται στην κλάση atariwrappers αφορά στο 

περιβάλλον MsPacmanNoFrameskip-v0 ή -v4. Για διαφορετικό περιβάλλον, θα πρέπει 

να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις της κλάσης, στο σημείο ορισμού της 

συνάρτησης observation() και εάν κριθεί απαραίτητο και της συνάρτησης 

wrap_deepmind().  

 

Πράκτορας 

Στη συνέχεια, η κατασκευή του πράκτορα συνοδεύεται με τον ορισμό των 

διαφόρων μεταβλητών του πίνακα 1. 

 

Μεταβλητές προγράμματος και πληροφορίες εκπαίδευσης  

Τέλος, ακολουθεί η επαναληπτική διαδικασία εκπαίδευσης του πράκτορα, 

ορίζοντας βέβαια κατάλληλα τις υπερπαραμέτρους του πίνακα 2 και επιλέγοντας τόσο 

την τοποθεσία όσο και τη συχνότητα αποθήκευσης των βαρών του πράκτορα. Σε 

περίπτωση που είναι επιθυμητή η συνέχιση της εκπαίδευσης με τη βοήθεια της 

αναγεννημένης μνήμης, γίνεται χρήση του αντίστοιχου σημειωματάριου. Παράλληλα, 

ορίζεται ένας writer, που περιέχει τις διάφορες τιμές προς απεικόνιση στο 

Tensorboard. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τόσο τις τιμές αυτών όσο και τις 

πληροφορίες και τη συχνότητα εκείνων, που τυπώνονται κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης.  

 

Tensorboard 

Το τελευταίο κελί του σημειωματάριου εμφανίζεται το Tensorboard με τα 

αντίστοιχα γραφήματα όπως προέκυψαν από την εκπαίδευση του πράκτορα. Με τις 

κατάλληλες ρυθμίσεις ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα εικονιζόμενα γραφήματα. 
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6.4 Σημειωματάριο αξιολόγησης 
 

Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης των πρακτόρων σε ορισμένο 

περιβάλλον. Κατά απόλυτη αντιστοιχία με τα προηγούμενα σημειωματάρια, θα πρέπει 

να διαμορφωθεί κατάλληλα το περιβάλλον. Το περιβάλλον εκπαίδευσης και 

αξιολόγησης είναι υποχρεωτικό να ταυτίζονται για την ομαλή αξιολόγηση. Άρα, οι 

όποιες τροποποιήσεις στον πηγαίο κώδικα του wrapper πρέπει να γίνουν και στις δύο 

διαμορφώσεις. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση των συναρτήσεων ClipRewardEnv και 

EpisodicLifeEnv, όπου ορίζονται οι αντίστοιχες μεταβλητές ενεργοποίησής τους True 

ή False. Έπειτα, αφού οριστεί η οντότητα του πράκτορα, θα πρέπει να γίνει η 

κατάλληλη επιλογή του ονόματος του πράκτορα προς αξιολόγηση. Τέλος, αξιολογείται 

ο πράκτορας για τον επιλεγμένο αριθμό επεισοδίων num_of_ep και τυπώνεται η 

αντίστοιχη μέση ανταμοιβή αυτών. Όπως προηγουμένως, ο χρήστης μπορεί να 

ρυθμίσει όπως επιθυμεί τόσο τα δεδομένα όσο και τα γραφήματα του Tensorboard. 
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 Πειραματικά αποτελέσματα 
 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε μία 

σειρά πειραμάτων, ώστε να ελεγχθούν οι επιμέρους υλοποιήσεις ως προς την ομαλή 

λειτουργία, την εγκυρότητα και την απόδοσή τους.  

 

7.1 Αποτέλεσμα προ-επεξεργασίας κατάστασης περιβάλλοντος 
 

Η ορθή προ-επεξεργασία των καταστάσεων του περιβάλλοντος είναι καίριας 

σημασίας για την ομαλή εφαρμογή των διαφόρων αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης. 

Για αυτό το λόγο είναι σημαντικός ο έλεγχος της λειτουργίας καθεμίας διαμόρφωσης 

ξεχωριστά.  

 
Μέγιστη τιμή εικονοστοιχείου 

Παρουσιάζονται δύο ζεύγη διαδοχικών καταστάσεων. Στο πρώτο ζεύγος είναι 

ευδιάκριτη η παρουσία ή απουσία διαφόρων αντικειμένων τους περιβάλλοντος εξαιτίας 

των εικονοστοιχείων που τρεμοπαίζουν. Αντίθετα, στο δεύτερο ζεύγος είναι φανερή η 

εξάλειψη αυτού του προβλήματος. 

 

    
Εικόνες 7 | 1 Παρουσιάζονται δύο ζεύγη διαδοχικών εικόνων όπου στη δεύτερη 

περίπτωση τα εικονοστοιχεία δεν τρεμοπαίζουν 

Διαμόρφωση καρέ   

Αρχικά, κάθε καρέ μεταφέρεται από το χρωματικό μοντέλο RGB στο χρωματικό 

μοντέλο Grayscale. Έπειτα, περικόπτονται κατάλληλα τα οριζόντια περιθώρια των 

καρέ και αναμορφώνεται η εικόνα ώστε να λάβει τετράγωνο σχήμα διάστασης 84×84. 

 

 

Εικόνα 7 | 2 Ένα κατάλληλα διαμορφωμένο καρέ 
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Κατασκευή πλειάδων καρέ 

Τέλος, κατασκευάζονται οι απαιτούμενες πλειάδες από τα τέσσερα τελευταία καρέ, 

παράγοντας την είσοδο των εκάστοτε νευρωνικών δικτύων. 

 

Εικόνες 7 | 3 Η είσοδος του νευρωνικού δικτύου των τεσσάρων διαδοχικών 
διαμορφωμένων καρέ 

  
 

7.2 Αποτελέσματα εκπαίδευσης πράκτορα 
 

Η αποτελεσματική λειτουργία των διαφόρων αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης 

διαπιστώθηκε, τόσο κατά την εκπαίδευση, όσο και κατά την αξιολόγησή τους. Οι 

διάφοροι αλγόριθμοι που υλοποιήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν με ορισμένες παραμέτρους 

και υπερπαραμέτρους για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα η 

διάρκεια της εκπαίδευσης περιορίστηκε στις 20 ώρες με μικρές αποκλίσεις, ώστε να 

αποφευχθούν οι αποκλίσεις στο χρόνο εκτέλεσης εξαιτίας της αστάθειας του Google 

Colab. Αξίζει να τονιστεί ότι οι ανταμοιβές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 

περικόπτονται και είναι κατά πολύ μικρότερες των πραγματικών. 

Η ορθή λειτουργία καθενός αλγορίθμου, ελέγχθηκε τόσο κατά τη διάρκεια όσο και 

μετά τη λήξη της εκπαίδευσης με τη βοήθεια διαφόρων μετρικών. Ειδικότερα, κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης, τυπώνονταν κάθε διακόσια επεισόδια ο αριθμός των 

συνολικών βημάτων εκείνη τη χρονική στιγμή, η μέση συνολική ανταμοιβή και η 

μέγιστη ανταμοιβή στα τελευταία εκατό επεισόδια, καθώς και η ταχύτητα βημάτων του 

πράκτορα ανά δευτερόλεπτο. Οι τιμές αυτές ήταν ένα πρώτο δείγμα της σύγκλισης της 

πολιτικής του εκάστοτε αλγορίθμου προς μία βέλτιστη. Παράλληλα, ήταν δυνατός ο 

άμεσος εντοπισμός αστοχιών στον εκπαιδευόμενο αλγόριθμο που επέφεραν 

αστάθεια. Οι αστοχίες διαχωρίζονταν σε αλγοριθμικές και προγραμματιστικές, όπου 

οφείλονταν σε τροποποιήσεις του αρχικού αλγορίθμου και σφάλματα στη συγγραφή 

κώδικα αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη στον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας της εκπαίδευσης 

στο πέρας αυτής ήταν η αρωγή του Tensorboard, διαμέσου του οποίου έγινε η 

καταγραφή και η απεικόνιση σε μορφή γραφημάτων διαφόρων μετρικών. Οι μετρικές 

αυτές καταγράφονται κάθε διακόσια επεισόδια. Στη συνέχεια, ακολουθεί παρουσίαση 

των χρησιμοποιούμενων μετρικών: 

• Μετρική μέσης συνολικής ανταμοιβής (average_score) 
Αποτελεί την πλέον αξιόπιστη μετρική ομαλής λειτουργίας του αλγορίθμου. 

Αντιστοιχεί στη μέση συνολική ανταμοιβή των τελευταίων N αριθμού 

επεισοδίων, εν προκειμένω N=100. Η ανοδική πορεία της μετρικής όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των βημάτων του πράκτορα στα αρχικά στάδια της 

εκπαίδευσης, φανερώνει τη βελτίωση της πολιτικής του πράκτορα. Παράλληλα, 

η σύγκλιση της μετρικής σε μεταγενέστερα στάδια της εκπαίδευσης υποδεικνύει 

τη σταθερότητα του αλγορίθμου. 
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• Μετρική ανταμοιβής επεισοδίου (score) 
Η μετρική αυτή χρησιμοποιείται ενδεικτικά για την καταγραφή της συνολικής 

ανταμοιβής ενός ορισμένου επεισοδίου. 

 

• Μετρική ταχύτητας βημάτων ανά δευτερόλεπτα (steps/sec) 
Με τη βοήθεια αυτής της μετρικής καταγράφεται η ταχύτητα της εκπαίδευσης 

καθενός αλγορίθμου. Η πολυπλοκότητα καθενός αλγορίθμου μεταβάλλει το 

χρόνο που απαιτεί κάθε βήμα της εκπαίδευσης. Οπότε στο ίδιο χρονικό 

διάστημα, δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι έχουν εκπαιδευτεί για διαφορετικό 

αριθμό βημάτων. 

 

• Μετρική αθροιστικού σφάλματος κατά τη διάρκεια επεισοδίου 
(episode_loss) 
Κάθε επεισόδιο διαρκεί ορισμένο αριθμό βημάτων. Κάθε τέσσερα βήματα το 

δίκτυο του πράκτορα ανανεώνεται με βάση την εκάστοτε τιμή της συνάρτησης 

σφάλματος. Το σύνολο αυτών των τιμών καθενός επεισοδίου καταγράφονται 

σε μία προσπάθεια να καταδειχθεί η διαφοροποίηση της βαθιάς ενισχυτικής 

μάθησης από τη βαθιά μηχανική μάθηση. Βασικός στόχος της δεύτερης 

κατηγορίας είναι η μείωση του αθροιστικού σφάλματος στο πέρασμα του 

χρόνου, ενώ όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία, το αθροιστικό σφάλμα δεν 

εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου, δηλαδή βελτίωση της 

πολιτικής του πράκτορα. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τα επεισόδια σε βάθος 

εκτελεσμένων αριθμών βημάτων τείνουν να διαρκούν περισσότερο, ενώ το 

βήμα εκπαίδευσης εκτελείται σταθερά κάθε 4 βήματα. Επομένως, το 

μεμονωμένο σφάλμα σε κάθε βήμα εκπαίδευσης είναι μικρότερο, εφόσον η τιμή 

της μετρικής του αθροιστικού σφάλματος είναι σταθερή. 

 

• Μετρική σφάλματος κατά τη διάρκεια επεισοδίου (loss) 
Η μετρική αυτή καταγράφει ενδεικτικά το σφάλμα ενός βήματος εκπαίδευσης. 

Χρησιμοποιήθηκε έναντι της προηγούμενης σε ορισμένες από τις υλοποιήσεις, 

ώστε να αποδειχθεί ότι η τιμή του σφάλματος είναι ανεξάρτητη της απόδοσης 

του αλγορίθμου εκπαίδευσης.  

 

Στη συνέχεια, ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις των διαφόρων μετρικών που 

δημιουργήθηκαν μέσω του Tensorboard κατά την εκπαίδευση καθενός πράκτορα. Σε 

καθεμία μετρική χρησιμοποιήθηκε διαφορετική τιμή smoothing με στόχο την πιο 

εύληπτη απεικόνιση των στοιχείων κάθε γραφικής παράστασης. 
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Πράκτορας DQN 

Οι γραφικές παραστάσεις της διαδικασίας εκπαίδευσης του βασικού πράκτορα 
DQN. Υλοποιήθηκαν συνολικά 12.4Μ βήματα εκπαίδευσης που ισοδυναμούν σε 
49.2Μ καρέ του παιχνιδιού.  

 

Εικόνα 7 | 4 Η μέση ανταμοιβή των τελευταίων 100 επεισοδίων στα διάφορα βήματα του πράκτορα DQN. 

  

Εικόνες 7 | 5 Το σκορ του πράκτορα DQN σε διάφορα επεισόδια και η ταχύτητα εκπαίδευσής του σε 

βήματα/δευτερόλεπτο. 

 

Εικόνα 7 | 6 Το αθροιστικό σφάλμα κατά τη διάρκεια διαφόρων επεισοδίων της 

εκπαίδευσης του πράκτορα DQN. 
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Πράκτορας double DQN με batch normalization layer 

Οι γραφικές παραστάσεις της διαδικασίας εκπαίδευσης του πράκτορα double 
DQN με χρήση batch normalization layer έπειτα από κάθε συνελικτικό επίπεδο. 
Υλοποιήθηκαν 11.6Μ βήματα εκπαίδευσης, δηλαδή 46.4Μ καρέ του παιχνιδιού.  

 

Εικόνα 7 | 7 Η μέση ανταμοιβή των τελευταίων 100 επεισοδίων στα διάφορα βήματα του πράκτορα double 
DQN. 

   

Εικόνες 7 | 8 Το σκορ του πράκτορα double DQN σε διάφορα επεισόδια και η ταχύτητα εκπαίδευσής του 
σε βήματα/δευτερόλεπτο. 

 

Εικόνα 7 | 9 Το αθροιστικό σφάλμα κατά τη διάρκεια διαφόρων επεισοδίων της 
εκπαίδευσης του πράκτορα double DQN. 
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Πράκτορας duel DQN  

Οι γραφικές παραστάσεις της διαδικασίας εκπαίδευσης του πράκτορα duel DQN. 
Υλοποιήθηκαν συνολικά 12.2Μ βήματα εκπαίδευσης που ισοδυναμούν σε 48.8Μ καρέ 
του παιχνιδιού.  

 

 Εικόνα 7 | 10 Η μέση ανταμοιβή των τελευταίων 100 επεισοδίων στα διάφορα βήματα του πράκτορα duel 
DQN. 

  

Εικόνες 7 | 11 Το σκορ του πράκτορα duel DQN σε διάφορα επεισόδια και η ταχύτητα εκπαίδευσής του 
σε βήματα/δευτερόλεπτο. 

 

Εικόνα 7 | 12 Το αθροιστικό σφάλμα κατά τη διάρκεια διαφόρων επεισοδίων της 
εκπαίδευσης του πράκτορα duel DQN. 
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Πράκτορας Noisy DQN  

Οι γραφικές παραστάσεις της διαδικασίας εκπαίδευσης του πράκτορα noisy DQN. 
Υλοποιήθηκαν συνολικά 9.2Μ βήματα εκπαίδευσης που ισοδυναμούν σε 36.8Μ καρέ 
του παιχνιδιού.  

 

Εικόνα 7 | 13 Η μέση ανταμοιβή των τελευταίων 100 επεισοδίων στα διάφορα βήματα του πράκτορα noisy 

DQN. 

  

Εικόνες 7 | 14 Το σκορ του πράκτορα noisy DQN σε διάφορα επεισόδια και η ταχύτητα εκπαίδευσής του 
σε   βήματα/δευτερόλεπτο. 

 

Εικόνα 7 | 15 Το αθροιστικό σφάλμα κατά τη διάρκεια διαφόρων επεισοδίων της 
εκπαίδευσης του πράκτορα noisy DQN. 
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Πράκτορας double DQN με χρήση prioritized experience buffer 

Οι γραφικές παραστάσεις της διαδικασίας εκπαίδευσης του πράκτορα double 
DQN, με χρήση prioritized experience buffer. Υλοποιήθηκαν συνολικά 6.9Μ βήματα 
εκπαίδευσης που ισοδυναμούν σε 27.6M καρέ του παιχνιδιού.  

 

 Εικόνα 7 | 16 Η μέση ανταμοιβή των τελευταίων 100 επεισοδίων στα διάφορα βήματα του πράκτορα 
double DQN, με χρήση prioritized experience buffer. 

  

Εικόνες 7 | 17 Το σκορ του πράκτορα του πράκτορα double DQN, με χρήση prioritized experience buffer, 
σε διάφορα επεισόδια και η ταχύτητα εκπαίδευσής σε βήματα/δευτερόλεπτο. 

 

Εικόνα 7 | 18 Το μεμονωμένο σφάλμα κατά τη διάρκεια διαφόρων 
χρονικών στιγμών της εκπαίδευσης του πράκτορα double DQN, με χρήση 
prioritized experience buffer. 
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7.3 Αποτελέσματα αξιολόγησης πράκτορα 
 

Η πραγματική απόδοση των διαφόρων αλγορίθμων ελέγχεται κατά τη φάση της 

αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης καθενός αλγορίθμου γινόταν εξαγωγή 

των βαρών του εκάστοτε νευρωνικού δικτύου κάθε 200Κ βήματα του πράκτορα. Κατά 

τη φάση της αξιολόγησης, επανατοποθετούνται ορισμένα από αυτά τα βάρη, ώστε να 

πραγματοποιηθούν συνολικά 20 επανατοποθετήσεις, ισομερώς κατανεμημένες ως 

προς το συνολικό αριθμό των αποθηκευμένων βαρών. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται 

εφικτή η σύγκριση των αλγορίθμων που υλοποιήθηκαν, αφού έχουν κοινό το χρονικό 

πλαίσιο της εκπαίδευσης και όχι το συνολικό αριθμό βημάτων εκπαίδευσης. Για κάθε 

επανατοποθέτηση, ο πράκτορας αλληλεπιδρά για 100 επεισόδια με το κατάλληλα 

διαμορφωμένο περιβάλλον, στο οποίο οι ανταμοιβές αντιστοιχούν στις πραγματικές. 

Η αξιολόγηση καθενός πράκτορα γίνεται και πάλι με τη βοήθεια κάποιων μετρικών. 

Πιο συγκεκριμένα, η κύρια μετρική είναι η μετρική μέσης συνολικής ανταμοιβής. Η 

καταγραφή αυτής της μετρικής γινόταν ως προς τα συνολικά βήματα εκπαίδευσης 

καθενός βάρους και ως προς τη σχετική χρονική στιγμή που έγινε η εξαγωγή του 

βάρους, δεδομένου ότι η συνολική εκπαίδευση διήρκησε προσεγγιστικά 20 ώρες. 

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και κάποιες ακόμα μετρικές ανταμοιβής, αφού συχνά 

στην ενισχυτική μάθηση είναι πιο σημαντική η επίτευξη ενός στιγμιαίου μεγίστου, παρά 

μία σταθερή συμπεριφορά και το αντίθετο στην περίπτωση του τοπικού ελαχίστου. Για 

το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε η μετρική μέσου μεγίστου και ελαχίστου, όπου 

καταγράφεται ο μέσος όρος των 10 μεγαλύτερων και μικρότερων αντίστοιχα 

συνολικών ανταμοιβών μεταξύ των 100 επεισοδίων κάθε συνόλου βαρών. Έπειτα, 

παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις αυτών των μετρικών, οι οποίες 

δημιουργήθηκαν μέσω του Tensorboard κατά την αξιολόγηση καθενός εκ των 

εκπαιδευμένων πρακτόρων. 
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Πράκτορας DQN 

Οι γραφικές παραστάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης του βασικού πράκτορα 

DQN που εκπαιδεύτηκε σε συνολικά 12.4Μ βήματα εκπαίδευσης που ισοδυναμούν σε 

49.2Μ καρέ του παιχνιδιού. 

 

Εικόνες 7 | 19 Η μέση ανταμοιβή του πράκτορα DQN για 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) 
και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 20 Ο μέσος όρος των βημάτων ανά επεισόδιο του πράκτορα DQN 
συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 21 Ο μέσος όρος των 10 μεγαλύτερων συνολικών ανταμοιβών του 
πράκτορα DQN στα 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και των 

βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 22 Ο μέσος όρος των 10 μικρότερων συνολικών ανταμοιβών του 
πράκτορα DQN στα 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και των 
βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 
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Πράκτορας double DQN με batch normalization layer 

Οι γραφικές παραστάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης του πράκτορα double 

DQN με χρήση batch normalization layer έπειτα από κάθε συνελικτικό επίπεδο. Ο 

πράκτορας εκπαιδεύτηκε σε συνολικά 11.6Μ βήματα εκπαίδευσης που ισοδυναμούν 

σε 46.4Μ καρέ του παιχνιδιού. 

 

Εικόνες 7 | 23 Η μέση ανταμοιβή του πράκτορα double DQN για 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου 
(αριστερά) και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 24 Ο μέσος όρος των βημάτων ανά επεισόδιο του πράκτορα double DQN 
συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 25 Ο μέσος όρος των 10 μεγαλύτερων συνολικών ανταμοιβών του 
πράκτορα double DQN στα 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και 

των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 26 Ο μέσος όρος των 10 μικρότερων συνολικών ανταμοιβών του 
πράκτορα double DQN στα 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και 
των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 
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Πράκτορας duel DQN 

Οι γραφικές παραστάσεις της διαδικασίας εκπαίδευσης του πράκτορα duel DQN. 

O πράκτορας εκπαιδεύτηκε σε συνολικά 12.2Μ βήματα εκπαίδευσης που ισοδυναμούν 

σε 48.8Μ καρέ του παιχνιδιού. 

 

Εικόνες 7 | 27 Η μέση ανταμοιβή του πράκτορα duel DQN για 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου 
(αριστερά) και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 28 Ο μέσος όρος των βημάτων ανά επεισόδιο του πράκτορα duel DQN 

συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 29 Ο μέσος όρος των 10 μεγαλύτερων συνολικών ανταμοιβών του 
πράκτορα duel DQN στα 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και 
των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 30 Ο μέσος όρος των 10 μικρότερων συνολικών ανταμοιβών του 
πράκτορα duel DQN στα 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και 
των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 
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Πράκτορας noisy DQN 

Οι γραφικές παραστάσεις της διαδικασίας εκπαίδευσης του πράκτορα noisy DQN. 

Ο πράκτορας εκπαιδεύτηκε σε συνολικά 9.2Μ βήματα εκπαίδευσης που ισοδυναμούν 

σε 36.8Μ καρέ του παιχνιδιού. 

 

Εικόνες 7 | 31 Η μέση ανταμοιβή του πράκτορα noisy DQN για 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου 
(αριστερά) και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 32 Ο μέσος όρος των βημάτων ανά επεισόδιο του πράκτορα noisy DQN 
συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 33 Ο μέσος όρος των 10 μεγαλύτερων συνολικών ανταμοιβών του 
πράκτορα noisy DQN στα 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και 

των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 34 Ο μέσος όρος των 10 μικρότερων συνολικών ανταμοιβών του 
πράκτορα noisy DQN στα 100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και 
των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 
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Πράκτορας double DQN με χρήση prioritized experience buffer 

Οι γραφικές παραστάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης του πράκτορα double 
DQN με χρήση prioritized experience buffer, ο οποίος εκπαιδεύτηκε σε συνολικά 6.9Μ 
βήματα εκπαίδευσης που ισοδυναμούν σε 27.6Μ καρέ του παιχνιδιού. 

 

Εικόνες 7 | 35 Η μέση ανταμοιβή του πράκτορα double DQN με χρήση prioritized experience buffer, για 
100 επεισόδια συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 36 Ο μέσος όρος των βημάτων ανά επεισόδιο του πράκτορα double 
DQN με χρήση prioritized experience buffer, συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) 
και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 37 Ο μέσος όρος των 10 μεγαλύτερων συνολικών ανταμοιβών του 
πράκτορα double DQN με χρήση prioritized experience buffer, στα 100 επεισόδια 
συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 

 

Εικόνες 7 | 38 Ο μέσος όρος των 10 μικρότερων συνολικών ανταμοιβών του 
πράκτορα double DQN με χρήση prioritized experience buffer, στα 100 επεισόδια 
συναρτήσει του χρόνου (αριστερά) και των βημάτων (δεξιά) της εκπαίδευσής του. 
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Αποτελέσματα προγενέστερων υλοποιήσεων των αλγορίθμων DQN, double 
DQN, duel DQN, noisy DQN και prioritized double DQN στο παιχνίδι MsPacman 
και οι ανθρώπινες επιδόσεις 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα πειράματα των εργασιών 

στις οποίες βασίστηκε η υλοποίηση της διπλωματικής. Αποτελούν ένα αξιόπιστο και 

αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης του παιχνιδιού 

MsPacman από τις εργασίες [20] [21] [30]. Στην πρώτη ο πράκτορας αξιολογήθηκε 

μόνο όταν είχε εκπαιδευτεί για 50Μ βήματα, δηλαδή 400Μ καρέ. Τα αποτελέσματα της 

δεύτερης εργασίας αποτελούν καλύτερο μέτρο σύγκρισης των πειραματικών 

αποτελεσμάτων της διπλωματικής, καθώς λόγω των προαναφερθέντων χρονικών 

περιορισμών ήταν απαγορευτική η εκπαίδευση καθενός πράκτορα για 50Μ καρέ. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία η καμπύλη μάθησης για αυτούς τους 

αλγορίθμους, παρά μόνο αυτές οι μεμονωμένες αριθμητικές τιμές. 

Τιμές μέσου όρου συνολικής ανταμοιβής του πράκτορα στα 50Μ βήματα 
εκπαίδευσης καθενός αλγορίθμου για το παιχνίδι MsPacman σύμφωνα με τις 
προαναφερθείσες εργασίες:  

Πίνακας 7 Ο πίνακας των μέσων συνολικών ανταμοιβών 

DQN Double DQN Duel DQN Noisy DQN Prior. Double DQN 

2311 2711 6283 2501 4751 

 

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθούν και οι ανθρώπινες επιδόσεις επαγγελματιών 

παικτών του παιχνιδιού σε μία προσπάθεια να τονιστεί ο ανθρωποκεντρικός 

χαρακτήρας των αλγορίθμων της βαθιάς ενισχυτικής μάθησης. Η μέση συνολική 

ανταμοιβή εκείνων ισούται με 15693. Σε προσωπική ενασχόληση με το παιχνίδι ένα 

μέσο αθροιστικό κέρδος κυμαινόταν κοντά στις 7500. Σε αυτό το σημείο ορίζεται η 

μετρική κανονικοποιημένης μέσης ανταμοιβής ως προς τις ανθρώπινες 

επαγγελματικές επιδόσεις. Εκφράζεται από τον τύπο: 

100 ×
(𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚_𝑝𝑙𝑎𝑦_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒)

(ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚_𝑝𝑙𝑎𝑦_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒)
 

όπου random_play_score η μέση ανταμοιβή για τον πράκτορα που αποκλειστικά 
εξερευνά το περιβάλλον δίχως πολιτική και ισούται με 307 για το συγκεκριμένο 
παιχνίδι. 

Με τις τιμές αυτές κατασκευάζεται ο πίνακας των καλύτερων κανονικοποιημένων 

μέσων ανταμοιβών, καθώς και των τοπικών καλύτερων μέσων ανταμοιβών της 

εργασίας για καθένα αλγόριθμο. 

Πίνακας 8 Ο πίνακας των μέγιστων μέσων ανταμοιβών τιμών της υλοποίησης σε κανονική και 

κανονικοποιημένη μορφή 

 
DQN 

Double 
DQN 

Duel 
DQN 

Noisy 
DQN 

Prior. Double 
DQN 

Max(av_score)(100eps) 2133 2150 2146 1930 1998 

Normalized value(100eps)% 11.87 11.98 11.96 10.55 11.00 

Max(av_score)(max10eps) 5300 5960 4820 4960 4748 

Normalized value(10eps)% 32.45 36.74 29.33 30.24 18.86 
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 Συμπεράσματα και μελλοντικές βελτιώσεις 
 

Ο βασικός στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν η κατασκευή και η εφαρμογή 

ενός αλγορίθμου βαθιάς ενισχυτικής μάθησης που θα επιτύχει όσο το δυνατόν 

υψηλότερη συνολική ανταμοιβή σε περιορισμένο χρονικό διάστημα αλληλεπίδρασης 

με το περιβάλλον. Στα πλαίσια της εργασίας, υλοποιήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν με το 

σκοπό αυτό διάφορες παραλλαγές των ευρέως χρησιμοποιούμενων από το χώρο της 

βαθιάς ενισχυτικής μάθησης αλγορίθμων της οικογένειας DQN και εφαρμόστηκαν στο 

περιβάλλον παιχνιδιού MsPacman.  

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας και ειδικότερα της εκπαίδευσης των 

αλγορίθμων, εξετάστηκαν διάφορες παραλλαγές τόσο του περιβάλλοντος όσο και των 

πρακτόρων σε μία προσπάθεια βελτιστοποίησης των υφιστάμενων αλγορίθμων. 

Διαπιστώθηκε η αστάθεια που χαρακτηρίζει τους αλγορίθμους αυτούς, αλλά και τα 

μεγάλα περιθώρια βελτίωσης τους. Με μικρές αλλαγές στη δομή των πρακτόρων, που 

τονίζονται στις παρατηρήσεις της υλοποίησης, επιταχυνόταν σημαντικά η βελτίωση της 

συμπεριφοράς του πράκτορα. Χαρακτηριστικά, για διαφορετικό από τον προτεινόμενο 

αλγόριθμο βελτιστοποίησης η μέση συνολική ανταμοιβή του, αυξανόταν με πολύ 

μεγαλύτερο ρυθμό. Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους 

υπολογιστικούς πόρους λόγω των χρονικών περιθωρίων, αναπτύχθηκαν πλήρως και 

αξιολογήθηκαν οι παραλλαγές για τις οποίες ο ρυθμός διατηρούταν σταθερά υψηλός. 

Παρατηρώντας τα γραφήματα εκπαίδευσης τους, σε πρώτη όψη δεν επιβεβαιώνεται ο 

προηγούμενος ισχυρισμός, καθώς λόγω της περικοπής των ανταμοιβών 

διαπιστώνεται σύγκλιση στην ανταμοιβή του πράκτορα. Ωστόσο, μέσω της τιμής του 

μέσου αριθμού βημάτων ανά επεισόδιο που τυπώνονταν κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, γινόταν η πληροφόρηση της ομαλής πορείας της εκπαίδευσης του 

πράκτορα. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί και από τα γραφήματα της αξιολόγησης, όπου 

με το πέρασμα του χρόνου, ναι μεν ο πράκτορας δε σημείωνε καλύτερη συνολική 

ανταμοιβή, μάθαινε δε να προσαρμόζεται καλύτερα στο περιβάλλον του παιχνιδιού. 

Υιοθετώντας καλύτερη πολιτική, κατόρθωνε να επιβιώνει για μεγαλύτερο αριθμό 

βημάτων, αποφεύγοντας τα φαντάσματα η επαφή με τα οποία τερματίζει το επεισόδιο. 

Παράλληλα, η νέα πολιτική συνοδεύεται με υψηλότερες πιθανότητες επίτευξης 

κάποιας μεγαλύτερης συνολικής ανταμοιβής.  

Μελετώντας τις γραφικές παραστάσεις της εκπαίδευσης καθενός από τους 

αλγορίθμους ξεχωριστά, παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό ομοιομορφία ως προς τις 

καμπύλες της μέσης ανταμοιβής, όπου μόνο ο κλασσικός αλγόριθμος DQN υστερεί 

λίγο, εξαιτίας ενδεχομένως της υπερεκτίμησης της αξίας των καταστάσεων. Η 

πολυπλοκότητα των παραλλαγών του βασικού αλγορίθμου, μειώνει σε ένα μικρό ή 

μεγάλο βαθμό της ταχύτητα εκπαίδευσης, κάτι που διαπιστώνεται παρατηρώντας τα 

βήματα ανά δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, σε βάθος 

χρόνου εκπαίδευσης, οι καμπύλες μέσης ανταμοιβής της αξιολόγησης δεν αποκλίνουν 

σε μεγάλο βαθμό. Αντιθέτως μάλλον, οι πιο αργοί συγκριτικά αλγόριθμοι duel DQN και 

noisy DQN τείνουν να ξεπεράσουν σε απόδοση τους άλλους δύο. Όσον αφορά κατά 

αποκλειστικότητα τον αλγόριθμο double DQN με χρήση prioritized replay buffer, 

παρατηρείται τόσο χαμηλός αριθμός βημάτων εκπαίδευσης ανά δευτερόλεπτο, όσο 

και χαμηλές επιδόσεις κατά την αξιολόγηση των πρακτόρων. Όπως προαναφέρθηκε, 

στα βασικά μειονεκτήματα της υλοποίησης ήταν ο περιορισμένος χρόνος εκπαίδευσης 

για ένα τόσο πολύπλοκο περιβάλλον. Έτσι δόθηκε μόνο ένα δείγμα των δυνατοτήτων 

των αλγορίθμων και όχι το σύνολό τους. Ο ισχυρισμός αυτός επαληθεύεται και από το 
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γεγονός ότι οι τιμές μέσης ανταμοιβής, δε συγκλίνουν αλλά αυξάνονται με διαφορετική 

κλίση για κάθε υλοποίηση. Ειδικότερα για τον αλγόριθμο Duel DQN που έχει σημειώσει 

αντικειμενικά τις καλύτερες επιδόσεις σύμφωνα με τον πίνακα 7, είναι ευκρινής η 

σταθερά ανοδική πορεία των τιμών, υπόσχοντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερα 

περιθώρια βελτίωσης της πολιτικής του πράκτορά του. Ωστόσο, για το δεδομένο 

χρονικό διάστημα εκπαίδευσης, τα δείγματα γραφής των διαφόρων αλγορίθμων είναι 

ιδιαιτέρως θετικά. 

Στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται μία σειρά από προτάσεις που αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη ενός αποδοτικότερου για περιορισμένο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης 

πράκτορα. Αρχικά, σε πρώτο στάδιο προέχει ο συνδυασμός των παραλλαγών του 

αλγορίθμου DQN, σύμφωνα με τον αλγόριθμο Rainbow. Αξιοποιούνται με αυτόν τον 

τρόπο τα πλεονεκτήματα καθεμίας παραλλαγής προς το κοινό όφελος. Ταυτόχρονα, 

παρόλη την υψηλή υπολογιστική ισχύ που απαιτούν οι πράκτορες αυτοί, 

χρησιμοποιούταν ένα μικρό τμήμα της συνολικής διαθέσιμης ισχύος. Αυτό οφειλόταν 

στο μεγάλο βαθμό της σειριακής μορφής των αλγορίθμων. Για το λόγο αυτό, 

προτείνεται η παραλληλοποίηση, όσο είναι δυνατό, των αλγορίθμων. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται ο ίδιος πράκτορας να εφαρμόζεται παράλληλα σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα, λαμβάνοντας έτσι ταυτόχρονα πολλές παρατηρήσεις σε κάθε βήμα. 

Δύναται επίσης σε καθένα από τα περιβάλλοντα να ακολουθεί διαφορετική πολιτική 

εξερεύνησης, σε μία επίλυση του ζητήματος εξερεύνηση ή αξιοποίηση. 

Ολοκληρώνοντας, είναι εφικτή η διαφοροποίηση της αλληλεπίδρασης από την 

εκπαίδευση του πράκτορα. Οι δύο αυτές διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν 

ετεροχρονισμένα, επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίηση της διαθέσιμης υπολογιστικής 

ισχύος. Ο απώτερος σκοπός παραμένει ο ίδιος, δηλαδή η ανάπτυξη ενός πράκτορα 

που θα επιτύχει την υψηλότερη δυνατή συνολική ανταμοιβή σε περιορισμένο χρονικό 

διάστημα εκπαίδευσης. 
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Παράρτημα 
 

I. Ο κώδικας της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
 

import numpy as np 

import os 

os.environ.setdefault('PATH', '') 

from collections import deque 

import gym 

from gym import spaces 

import cv2 

cv2.ocl.setUseOpenCL(False) 

from gym.wrappers import TimeLimit 

 

 

class NoopResetEnv(gym.Wrapper): 

    def __init__(self, env, noop_max=30): 

        """Sample initial states by taking 

random number of no-ops on reset. 

        No-op is assumed to be action 0. 

        """ 

        gym.Wrapper.__init__(self, env) 

        self.noop_max = noop_max 

        self.override_num_noops = None 

        self.noop_action = 0 

        assert 

env.unwrapped.get_action_meanings()[0] == 

'NOOP' 

 

    def reset(self, **kwargs): 

        """ Do no-op action for a number of 

steps in [1, noop_max].""" 

        self.env.reset(**kwargs) 

        if self.override_num_noops is not 

None: 

            noops = self.override_num_noops 

        else: 

            noops = 

self.unwrapped.np_random.randint(1, 

self.noop_max + 1) #pylint: disable=E1101 

        assert noops > 0 

        obs = None 

        for _ in range(noops): 

            obs, _, done, _ = 

self.env.step(self.noop_action) 

            if done: 

                obs = 

self.env.reset(**kwargs) 

        return obs 

 

    def step(self, ac): 

        return self.env.step(ac) 

 

class FireResetEnv(gym.Wrapper): 

    def __init__(self, env): 

        """Take action on reset for 

environments that are fixed until firing.""" 

        gym.Wrapper.__init__(self, env) 

        assert 

env.unwrapped.get_action_meanings()[1] == 

'FIRE' 

        assert 

len(env.unwrapped.get_action_meanings()) >= 3 

 

    def reset(self, **kwargs): 

        self.env.reset(**kwargs) 

        obs, _, done, _ = self.env.step(1) 

        if done: 

            self.env.reset(**kwargs) 

        obs, _, done, _ = self.env.step(2) 

        if done: 

            self.env.reset(**kwargs) 

        return obs 

 

    def step(self, ac): 

        return self.env.step(ac) 

 

class EpisodicLifeEnv(gym.Wrapper): 

    def __init__(self, env): 

        """Make end-of-life == end-of-

episode, but only reset on true game over. 

        Done by DeepMind for the DQN and co. 

since it helps value estimation. 

        """ 

        gym.Wrapper.__init__(self, env) 
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        self.lives = 0 

        self.was_real_done  = True 

 

    def step(self, action): 

        obs, reward, done, info = 

self.env.step(action) 

        self.was_real_done = done 

        # check current lives, make loss of 

life terminal, 

        # then update lives to handle bonus 

lives 

        lives = 

self.env.unwrapped.ale.lives() 

        if lives < self.lives and lives > 0: 

            # for Qbert sometimes we stay in 

lives == 0 condition for a few frames 

            # so it's important to keep lives 

> 0, so that we only reset once 

            # the environment advertises 

done. 

            done = True 

        self.lives = lives 

        return obs, reward, done, info 

 

    def reset(self, **kwargs): 

        """Reset only when lives are 

exhausted. 

        This way all states are still 

reachable even though lives are episodic, 

        and the learner need not know about 

any of this behind-the-scenes. 

        """ 

        if self.was_real_done: 

            obs = self.env.reset(**kwargs) 

        else: 

            # no-op step to advance from 

terminal/lost life state 

            obs, _, _, _ = self.env.step(0) 

        self.lives = 

self.env.unwrapped.ale.lives() 

        return obs 

 

class MaxAndSkipEnv(gym.Wrapper): 

    def __init__(self, env, skip=4): 

        """Return only every `skip`-th 

frame""" 

        gym.Wrapper.__init__(self, env) 

        # most recent raw observations (for 

max pooling across time steps) 

        self._obs_buffer = 

np.zeros((2,)+env.observation_space.shape, 

dtype=np.uint8) 

        self._skip       = skip 

 

    def step(self, action): 

        """Repeat action, sum reward, and max 

over last observations.""" 

        total_reward = 0.0 

        done = None 

        for i in range(self._skip): 

            obs, reward, done, info = 

self.env.step(action) 

            if i == self._skip - 2: 

self._obs_buffer[0] = obs 

            if i == self._skip - 1: 

self._obs_buffer[1] = obs 

            total_reward += reward 

            if done: 

                break 

        # Note that the observation on the 

done=True frame 

        # doesn't matter 

        max_frame = 

self._obs_buffer.max(axis=0) 

 

        return max_frame, total_reward, done, 

info 

 

    def reset(self, **kwargs): 

        return self.env.reset(**kwargs) 

 

class ImageToPyTorch(gym.ObservationWrapper): 

    def __init__(self, env): 

        gym.Wrapper.__init__(self,env) 

        old_shape = 

self.observation_space.shape 

        new_shape = (old_shape[-1], 

old_shape[0], old_shape[1]) 

        self.observation_space = 

gym.spaces.Box( 

            low=0.0, high=1.0, 

shape=new_shape, dtype=np.float32) 

 

    def observation(self, observation): 

        return np.moveaxis(observation, 2, 0) 

     

class ClipRewardEnv(gym.RewardWrapper): 
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    def __init__(self, env): 

        gym.RewardWrapper.__init__(self, env) 

 

    def reward(self, reward): 

        """Bin reward to {+1, 0, -1} by its 

sign.""" 

        return np.sign(reward) 

 

 

class WarpFrame(gym.ObservationWrapper): 

    def __init__(self, env, width=84, 

height=84, grayscale=True, 

dict_space_key=None): 

        """ 

        Warp frames to 84x84 as done in the 

Nature paper and later work. 

         

        If the environment uses dictionary 

observations, `dict_space_key` can be 

specified which indicates which 

        observation should be warped. 

        """ 

        super().__init__(env) 

        self._width = width 

        self._height = height 

        self._grayscale = grayscale 

        self._key = dict_space_key 

        if self._grayscale: 

            num_colors = 1 

        else: 

            num_colors = 3 

 

        new_space = gym.spaces.Box( 

            low=0, 

            high=255, 

            shape=(self._height, self._width, 

num_colors), 

            dtype=np.uint8, 

        ) 

        if self._key is None: 

            original_space = 

self.observation_space 

            self.observation_space = 

new_space 

        else: 

            original_space = 

self.observation_space.spaces[self._key] 

            

self.observation_space.spaces[self._key] = 

new_space 

        assert original_space.dtype == 

np.uint8 and len(original_space.shape) == 3 

 

    def observation(self, 

obs,crop_h=18,h=110): 

        if self._key is None: 

            frame = obs 

        else: 

            frame = obs[self._key] 

 

        if self._grayscale: 

            frame = cv2.cvtColor(frame, 

cv2.COLOR_RGB2GRAY) 

        """Crop and resize frame according to 

MsPacman game""" 

        frame = frame[2:10+160, :160] 

       

        frame = cv2.resize(frame, (84, 84)) 

        

frame=np.asarray(frame,dtype=np.uint8) 

 

        if self._grayscale: 

            frame = np.expand_dims(frame, -1) 

 

        if self._key is None: 

            obs = frame 

        else: 

            obs = obs.copy() 

            obs[self._key] = frame 

        return obs 

 

 

class FrameStack(gym.Wrapper): 

    def __init__(self, env, k): 

        """Stack k last frames. 

        Returns lazy array, which is much 

more memory efficient. 

        See Also 

        -------- 

        

baselines.common.atari_wrappers.LazyFrames 

        """ 

        gym.Wrapper.__init__(self, env) 

        self.k = k 
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        self.frames = deque([], maxlen=k) 

        shp = env.observation_space.shape 

        self.observation_space = 

spaces.Box(low=0, high=255, shape=(shp[:-1] + 

(shp[-1] * k,)), 

dtype=env.observation_space.dtype) 

 

    def reset(self): 

        ob = self.env.reset() 

        for _ in range(self.k): 

            self.frames.append(ob) 

        return self._get_ob() 

 

    def step(self, action): 

        ob, reward, done, info = 

self.env.step(action) 

        self.frames.append(ob) 

        return self._get_ob(), reward, done, 

info 

 

    def _get_ob(self): 

        assert len(self.frames) == self.k 

        return LazyFrames(list(self.frames)) 

 

class 

ScaledFloatFrame(gym.ObservationWrapper): 

    def __init__(self, env): 

        gym.ObservationWrapper.__init__(self, 

env) 

        self.observation_space = 

gym.spaces.Box(low=0, high=1, 

shape=env.observation_space.shape, 

dtype=np.float32) 

 

    def observation(self, observation): 

        # careful! This undoes the memory 

optimization, use 

        # with smaller replay buffers only. 

        return 

np.array(observation).astype(np.float32) / 

255.0 

 

class LazyFrames(object): 

    def __init__(self, frames): 

        """This object ensures that common 

frames between the observations are only 

stored once. 

        It exists purely to optimize memory 

usage which can be huge for DQN's 1M frames 

replay 

        buffers. 

        This object should only be converted 

to numpy array before being passed to the 

model. 

        You'd not believe how complex the 

previous solution was.""" 

        self._frames = frames 

        self._out = None 

 

    def _force(self): 

        if self._out is None: 

            self._out = 

np.concatenate(self._frames, axis=-1) 

            self._frames = None 

        return self._out 

 

    def __array__(self, dtype=None): 

        out = self._force() 

        if dtype is not None: 

            out = out.astype(dtype) 

        return out 

 

    def __len__(self): 

        return len(self._force()) 

 

    def __getitem__(self, i): 

        return self._force()[i] 

 

    def count(self): 

        frames = self._force() 

        return frames.shape[frames.ndim - 1] 

 

    def frame(self, i): 

        return self._force()[..., i] 

 

def make_atari(env_id, 

max_episode_steps=None): 

    env = gym.make(env_id) 

    assert 'NoFrameskip' in env.spec.id 

    env = NoopResetEnv(env, noop_max=30) 

    env = MaxAndSkipEnv(env, skip=4) 

    if max_episode_steps is not None: 

        env = TimeLimit(env, 

max_episode_steps=max_episode_steps) 

    return env 
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def wrap_deepmind(env, episode_life=True, 

clip_rewards=True, frame_stack=True, 

scale=False, im2py=True): 

    """Configure environment for DeepMind-

style Atari. 

    """ 

    if episode_life: 

        env = EpisodicLifeEnv(env) 

    if 'FIRE' in 

env.unwrapped.get_action_meanings(): 

        env = FireResetEnv(env) 

    env = NoopResetEnv(env, noop_max=30) 

    env = MaxAndSkipEnv(env, skip=4) 

    env = WarpFrame(env) 

    ''' 

    if scale: 

        env = ScaledFloatFrame(env) 

    ''' 

    if clip_rewards: 

        env = ClipRewardEnv(env) 

    if frame_stack: 

        env = FrameStack(env, 4) 

    if im2py: 

        env=ImageToPyTorch(env) 

    return env 
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II. Ο κώδικας των κλάσεων των νευρωνικών δικτύων 
 

import torch 

import torch.nn as nn 

import torch.nn.functional as F 

import numpy as np 

import math 

 

 

class Qnet(nn.Module): 

    """Q network for Q value estimation""" 

    def __init__(self, input_shape, 

action_shape,seed=0): 

        """Initialize random seed and build 

model. 

        Params 

        ====== 

            input_shape (int): Shape of input 

            action_shape (int): Shape of 

action 

            seed (int): Random seed 

        The commented lines are uded to 

calculate the flatten conv3 exit 

        to determine fc1  

        """ 

        super(Qnet, self).__init__() 

         

        #size=84 

        self.seed = torch.manual_seed(seed) 

        kernel_size_1=8 

        stride_1=4 

        self.conv1 = 

nn.Conv2d(input_shape[0],32, 8, 4) 

        #size=(size - (kernel_size_1 - 1) - 

1) // stride_1  + 1 

        kernel_size_2=4 

        stride_2=2 

        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 4, 2) 

        #size=(size - (kernel_size_2 - 1) - 

1) // stride_2  + 1 

        kernel_size_3=3 

        stride_3=1 

        self.conv3 = nn.Conv2d(64, 64, 3, 1) 

        #size=(size - (kernel_size_2 - 1) - 

1) // stride_2  + 1 

        #convw=size 

        #convh=size 

        #linear_input_size = convw * convw * 

64 

        #print(linear_input_size,convw,convh) 

        self.fc1 = nn.Linear(64*7*7, 512) 

        self.fc2 = nn.Linear(512, 

action_shape) 

 

         

    def forward(self, x): 

        """Build the neural network that maps 

state to action values.""" 

        x = F.relu((self.conv1(x))) 

        x = F.relu((self.conv2(x))) 

        x = F.relu((self.conv3(x))) 

        x = F.relu(self.fc1(x.view(x.size(0), 

-1))) 

        return self.fc2(x) 

 

class Qnetn(nn.Module): 

    """Q network with normalization layers 

for Q value estimation""" 

        """Initialize random seed and build 

model. 

        Params 

        ====== 

            input_shape (int): Shape of input 

            action_shape (int): Shape of 

action 

            seed (int): Random seed 

        """ 

    def __init__(self, input_shape, 

action_shape,seed=0): 

        super(Qnetn, self).__init__() 

         

        self.seed = torch.manual_seed(seed) 

        self.conv1 = 

nn.Conv2d(input_shape[0],32, 8, 4) 

        self.bn1 = nn.BatchNorm2d(32) 

        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 4, 2) 

        self.bn2 = nn.BatchNorm2d(64) 

        self.conv3 = nn.Conv2d(64, 64, 3, 1) 

        self.bn3 = nn.BatchNorm2d(64) 

        self.fc1 = nn.Linear(64*7*7, 512) 
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        self.fc2 = nn.Linear(512, 

action_shape) 

 

         

    def forward(self, x): 

        """Build the neural network that maps 

state to action values.""" 

        x = F.relu(self.bn1(self.conv1(x))) 

        x = F.relu(self.bn2(self.conv2(x))) 

        x = F.relu(self.bn3(self.conv3(x))) 

        x = F.relu(self.fc1(x.view(x.size(0), 

-1))) 

        return self.fc2(x) 

 

class DuelQnet(nn.Module): 

    """Duel Q network for Q value 

estimation""" 

    def __init__(self, input_shape, 

action_shape,seed=0): 

        """Initialize random seed and build 

model. 

        Params 

        ====== 

            input_shape (int): Shape of input 

            action_shape (int): Shape of 

action 

            seed (int): Random seed 

        """ 

         

        super(DuelQnet, self).__init__() 

        self.seed = torch.manual_seed(seed) 

        self.conv1 = 

nn.Conv2d(input_shape[0],32, 8, 4) 

        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 4, 2) 

        self.conv3 = nn.Conv2d(64, 64, 3, 1) 

        self.fca1 = nn.Linear(64*7*7, 512) 

        self.fca2 = nn.Linear(512, 

action_shape) 

        self.fcv1 = nn.Linear(64*7*7, 512) 

        self.fcv2 = nn.Linear(512, 1) 

         

         

    def forward(self, x): 

        """Build the neural network that maps 

state to action values.""" 

        x = F.relu((self.conv1(x))) 

        x = F.relu((self.conv2(x))) 

        x = F.relu((self.conv3(x))) 

        x = x.view(x.size(0), -1) 

        advantage = 

self.fca2(F.relu(self.fca1(x))) 

        value = 

self.fcv2(F.relu(self.fcv1(x))) 

        return value + advantage - 

advantage.mean() 

 

 

 

class NoisyLinear(nn.Module): 

    """Noisy layer""" 

    def __init__(self, in_features, 

out_features, std_init=0.5): 

        """Initialize random seed and build 

model. 

        Params 

        ====== 

            input_shape (int): Shape of input 

            action_shape (int): Shape of 

action 

            seed (int): Random seed 

            std_init(float):standard 

deviation for Gaussian noise 

        """ 

        super(NoisyLinear, self).__init__() 

         

        self.in_features  = in_features 

        self.out_features = out_features 

        self.std_init     = std_init 

         

        self.weight_mu    = 

nn.Parameter(torch.FloatTensor(out_features, 

in_features)) 

        self.weight_sigma = 

nn.Parameter(torch.FloatTensor(out_features, 

in_features)) 

        

self.register_buffer('weight_epsilon', 

torch.FloatTensor(out_features, in_features)) 

         

        self.bias_mu    = 

nn.Parameter(torch.FloatTensor(out_features)) 

        self.bias_sigma = 

nn.Parameter(torch.FloatTensor(out_features)) 

        self.register_buffer('bias_epsilon', 

torch.FloatTensor(out_features)) 

         

        self.reset_parameters() 
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        self.reset_noise() 

         

    def forward(self, x): 

        """add noise to layer's weights and 

bias""" 

        if self.training:  

            weight = self.weight_mu + 

self.weight_sigma*self.weight_epsilon 

            bias   = self.bias_mu   + 

self.bias_sigma*self.bias_epsilon 

        else: 

            weight = self.weight_mu 

            bias   = self.bias_mu 

         

        return F.linear(x, weight, bias) 

     

    def reset_parameters(self): 

        """reset layer's weights and bias""" 

        mu_range = 1 / 

math.sqrt(self.weight_mu.size(1)) 

         

        self.weight_mu.data.uniform_(-

mu_range, mu_range) 

        

self.weight_sigma.data.fill_(self.std_init / 

math.sqrt(self.weight_sigma.size(1))) 

         

        self.bias_mu.data.uniform_(-mu_range, 

mu_range) 

        

self.bias_sigma.data.fill_(self.std_init / 

math.sqrt(self.bias_sigma.size(0))) 

     

    def reset_noise(self): 

        """reset layer's noise""" 

        epsilon_in  = 

self._scale_noise(self.in_features) 

        epsilon_out = 

self._scale_noise(self.out_features) 

         

        

self.weight_epsilon.copy_(epsilon_out.ger(eps

ilon_in)) 

        

self.bias_epsilon.copy_(self._scale_noise(sel

f.out_features)) 

     

    def _scale_noise(self, size): 

        """scale layer's noise""" 

        x = torch.randn(size) 

        x = x.sign().mul(x.abs().sqrt()) 

        return x 

     

class NoisyQnet(nn.Module): 

    """Noisy Q network for Q value 

estimation""" 

    def __init__(self, input_shape, 

action_shape,seed=0): 

        """Initialize random seed and build 

model. 

        Params 

        ====== 

            input_shape (int): Shape of input 

            action_shape (int): Shape of 

action 

            seed (int): Random seed 

            std_init(float):standard 

deviation for Gaussian noise 

        """ 

        super(NoisyQnet, self).__init__() 

         

        self.seed = torch.manual_seed(seed) 

        self.conv1 = 

nn.Conv2d(input_shape[0],32, 8, 4) 

        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 4, 2) 

        self.conv3 = nn.Conv2d(64, 64, 3, 1) 

        self.noisy1=NoisyLinear(64*7*7, 512) 

        self.noisy2=NoisyLinear(512, 

action_shape) 

 

 

    def forward(self, x): 

        """Build the neural network that maps 

state to action values""" 

        x = F.relu((self.conv1(x))) 

        x = F.relu((self.conv2(x))) 

        x = F.relu((self.conv3(x))) 

        x = 

F.relu(self.noisy1(x.view(x.size(0), -1))) 

        return self.noisy2(x) 

     

    def reset_noise(self): 

        """Reset noise into neural network's 

layers""" 

        self.noisy1.reset_noise() 

        self.noisy2.reset_noise() 
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III. Ο κώδικας των κλάσεων του experience replay buffer 
 

import numpy as np 

import random 

 

class Replay_buffer: 

    """Store agent's experience in an 

experience replay buffer""" 

 

    def __init__(self, size): 

        """Initialize an Replay buffer 

object. 

        Params 

        ====== 

            size(int): replay buffer size 

            if overflow, overwrite accordint 

to FIFO 

        """ 

        self.size=size 

        self.storage=[] 

        self.next_idx=0 

     

    def __len__(self): 

        """returns the length of storaged 

experience""" 

        return len(self.storage) 

     

    def 

add_data(self,seq,action,reward,next_seq,done

): 

        """Adds experiences to memory 

        Params 

        ====== 

        seq(numpy array):sequence of frames 

at time t-1 

        action(int):agent's action at time t-

1 

        reward(float):agent's reward at time 

t-1 

        next_seq(numpy array):sequence of 

frames at time t 

        done(boolean):end of epeisode signal 

        """ 

        

buf_data=(seq,action,reward,next_seq,done) 

        if self.next_idx>=len(self.storage): 

            self.storage.append(buf_data) 

        else:  

            

self.storage[self.next_idx]=buf_data 

        

self.next_idx=(self.next_idx+1)%self.size 

         

    def sample(self,idxes): 

        """Samples experiences from memory 

        Params 

        ====== 

        idxes(array):array which shows the 

selected samples's position in buffer 

        """ 

        

seq_s,actions,rewards,next_seq_s,dones=[],[],

[],[],[] 

        for i in idxes: 

            data=self.storage[i] 

            

seq,action,reward,next_seq,done=data 

            seq_s.append(np.array(seq, 

copy=False)) 

            actions.append(np.array(action, 

copy=False)) 

            rewards.append(reward) 

            

next_seq_s.append(np.array(next_seq, 

copy=False)) 

            dones.append(done) 

 

        return np.array(seq_s), 

np.array(actions), np.array(rewards), 

np.array(next_seq_s), np.array(dones) 

         

     

    def sampling(self,batch_size): 

        """Samples memory's positions 

        Params 

        ====== 

        batch_size(int):how many experience 

will be sampled from buffer 

        """ 

        idxes = [random.randint(0, 

len(self.storage) - 1) for i in 

range(batch_size)] 
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        return self.sample(idxes) 

 

 

class Prioritized_replay_buffer: 

    """Store agent's experience in an 

prioritized experience replay buffer""" 

         

    def __init__(self, size, alpha=0.6): 

        """Initialize an Replay buffer 

object. 

        Params 

        ====== 

            size(int): replay buffer size 

            if overflow, overwrite accordint 

to FIFO 

        """ 

        self.alpha=alpha 

        self.size=size 

        self.storage=[] 

        self.next_idx=0 

        

self.priorities=np.zeros((size,),dtype=np.flo

at32) 

        self.eps=1e-5 

         

    def __len__(self): 

        """returns the length of storaged 

experience""" 

        return len(self.storage) 

 

    def 

add_data(self,seq,action,reward,next_seq,done

): 

        """Adds experiences to memory 

        Params 

        ====== 

        seq(numpy array):sequence of frames 

at time t-1 

        action(int):agent's action at time t-

1 

        reward(float):agent's reward at time 

t-1 

        next_seq(numpy array):sequence of 

frames at time t 

        done(boolean):end of epeisode signal 

        """ 

        

buf_data=(seq,action,reward,next_seq,done) 

        max_prio = self.priorities.max() if 

self.storage else 1.0 

        if self.next_idx>=len(self.storage): 

            self.storage.append(buf_data) 

        else:  

            

self.storage[self.next_idx]=buf_data 

        self.priorities[self.next_idx] = 

max_prio 

        

self.next_idx=(self.next_idx+1)%self.size 

         

 

    def sample(self, idxes,probs, beta=0.4): 

        """Samples experiences and their 

weights from memory 

        Params 

        ====== 

        idxes(array):array which shows the 

selected samples's position in buffer 

        probs(array):array of probanilities 

of each sampled experience 

        beta(float):factor of importance for 

probabilties  

        """ 

        

seq_s,actions,rewards,next_seq_s,dones,idxes_

s,weights_s=[],[],[],[],[],[],[] 

        total=len(self.storage) 

        for i in idxes: 

            data=self.storage[i] 

            

seq,action,reward,next_seq,done=data 

            weights  = (total * 

self.priorities[i]) ** (-beta) 

            weights /= weights.max() 

            idxes_s.append(idxes) 

            

weights_s.append(np.array(weights, 

dtype=np.float32)) 

            seq_s.append(np.array(seq, 

copy=False)) 

            actions.append(np.array(action, 

copy=False)) 

            rewards.append(reward) 

            

next_seq_s.append(np.array(next_seq, 

copy=False)) 

            dones.append(done) 
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        return np.array(seq_s), 

np.array(actions), np.array(rewards), 

np.array(next_seq_s), np.array(dones), 

np.array(idxes),np.array(weights, 

dtype=np.float32) 

         

    def sampling(self,batch_size,beta): 

        """Samples experiences's positions 

from memory according to their priorities 

        Params 

        ====== 

        batch_size(int):how many experience 

will be sampled from buffer 

        beta(float):factor of importance for 

priorities  

        """ 

        if len(self.storage) == self.size: 

            prios=self.priorities 

        else: 

            

prios=self.priorities[:self.next_idx] 

        probs=prios**self.alpha 

        probs/=probs.sum() 

        

idxes=np.random.choice(len(self.storage), 

batch_size, p=probs) 

 

        return self.sample(idxes,probs,beta) 

 

    def update_priorities(self, 

batch_indices, batch_priorities): 

        """Update sampled experiences's 

priorities  

        Params 

        ====== 

        batch_indices(array):array of the 

selected samples's position in buffer 

        batch_priorities(array):array of the 

selected samples's priorities 

        """ 

        for idx, prio in zip(batch_indices, 

batch_priorities): 

            self.priorities[idx] = prio 
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IV. Ο κώδικας της κλάσης του πράκτορα εκπαίδευσης 
 

import numpy as np 

import random 

from random import randrange 

import torch 

import torch.nn.functional as F 

from Qnetwork import 

Qnet,Qnetn,DuelQnet,NoisyQnet 

from Experience_replay_buffer import 

Replay_buffer,Prioritized_replay_buffer 

import torch.autograd as autograd  

import torch.optim as optim  

device = torch.device("cuda:0" if 

torch.cuda.is_available() else "cpu") 

 

class Agent(): 

    """Interacts with and learns from the 

environment.""" 

 

    def __init__(self, state_shape, 

action_shape, seed, memory_size, gamma, 

lr,update_frequency,beta=0,norm=False,double=

False,duel=False,noisy=False): 

        """Initialize an Agent. 

         

        Params 

        ====== 

            state_shape (int): dimension of 

each state 

            action_shape (int): dimension of 

each action 

            seed (int): random seed 

            memory_size(int): replay buffer 

size 

            gamma(float):discount factor for 

Q-learning algorithm 

            lr(float):learning rate 

            update_frequency(int): how often 

to update target network 

            beta(float):beta for prioritized 

replay buffer,if beta=0, the use normal 

replay buffer 

            norm(boolean):select Q-network 

with normalization layers as agent's NN 

            duel(boolean):select duel Q-

network as agent's NN 

            noisy(boolean):select noisy Q-

network as agent's NN 

            double(boolean):select double 

target value for NN update 

        """ 

        self.state_shape = state_shape 

        self.action_shape = action_shape 

        self.seed = random.seed(seed) 

        self.gamma=gamma 

        self.update=update_frequency 

        self.steps = 0 

        self.double=double 

        self.noisy=noisy 

        self.duel=duel 

        self.pr=[] 

        # Q-Network 

        if self.noisy==True: 

            self.net = NoisyQnet(state_shape, 

action_shape, seed).to(device) 

            self.t_net = 

NoisyQnet(state_shape, action_shape, 

seed).to(device) 

        else: 

            if self.duel==True: 

                self.net = 

DuelQnet(state_shape, action_shape, 

seed).to(device) 

                self.t_net = 

DuelQnet(state_shape, action_shape, 

seed).to(device) 

            else: 

                if norm==True: 

                  self.net = 

Qnetn(state_shape, action_shape, 

seed).to(device) 

                  self.t_net = 

Qnetn(state_shape, action_shape, 

seed).to(device) 

                else: 

                  self.net = 

Qnet(state_shape, action_shape, 

seed).to(device) 

                  self.t_net = 

Qnet(state_shape, action_shape, 

seed).to(device) 

        

self.t_net.load_state_dict(self.net.state_dic

t()) 

        self.t_net.eval() 

        #different optimizer 
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        #self.optimizer = 

optim.RMSprop(self.net.parameters(),lr=LR, 

eps=0.01, alpha=0.95,momentum=0.95) 

        self.optimizer = 

optim.Adam(self.net.parameters(), lr=lr) 

 

        self.beta = beta 

        # Replay memory 

        if(self.beta==0): 

            self.memory = 

replay_buffer(memory_size) 

        else: 

            self.memory = 

Prioritized_replay_buffer(memory_size) 

 

     

    def step(self, state, action, reward, 

next_state, done,batch_size,min_frames): 

        """Execute a learning step for 

agent's current transaction 

        Params 

        ====== 

            state(torch.Tensor):environment's 

state 

            action(int):agent's action 

            reward(float):environment's 

reward 

            done(boolean):environment's final 

state 

            batch_size(int):batch size for 

updating NN's weights 

            min_frames(int):minimum number of 

steps before start learning 

        """ 

        #   Save experience in  memory 

        self.memory.add_data(state, action, 

reward, next_state, done) 

        #   Learn with 'update' frequency of 

steps 

        self.steps = 

(self.steps+1)%self.update 

        if self.steps==0 and 

len(self.memory)>min_frames: 

            return 

self.opt_model(batch_size,self.beta,self.doub

le) 

        else: 

            return 0 

 

    def select_action(self,state,eps): 

        """Returns actions for given state 

according to current policy 

        Params 

        ====== 

            state (torch.Tensor): current 

state 

            eps (float): epsilon, for eps-

greedy action selection 

        """ 

        if random.random()>eps: 

            with torch.no_grad(): 

                

t_state=torch.tensor(state/255.0).unsqueeze(0

).to(device) 

                self.net.eval()  

                state_action_values = 

self.net(t_state.float()) 

                self.net.train() 

                return 

int(state_action_values.max(1)[1].view(1, 1)) 

        else: 

            return 

randrange(self.action_shape) 

 

    def 

opt_model(self,batch_size,beta,double=False): 

        """Update NN' weights according to 

DQN or double DQN algorithm  

        Params 

        ====== 

            batch_size(int):batch size for 

updating NN's weights 

            beta(float):beta for prioritized 

update value parameters 

            double(boolean):for double target 

value 

        """ 

        if len(self.memory)<batch_size: 

            return 

        if beta==0: 

            

oldstate,action,reward,state,done=self.memory

.sampling(batch_size) 

        else: 

            

oldstate,action,reward,state,done,idxes,weigh

ts=self.memory.sampling(batch_size,beta) 

            weights 

=torch.tensor(weights.reshape(-

1,1)).to(device) 
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        oldstate = 

torch.tensor(np.array(oldstate/255.0, 

copy=False)).to(device) 

        action= 

torch.tensor(action).to(device) 

        reward = 

torch.tensor(reward).to(device) 

        done_mask = 

torch.BoolTensor(done).to(device) 

        Q_net_vals = 

self.net(oldstate.float()).gather(1, 

action.unsqueeze(-1)).squeeze(-1) 

        with torch.no_grad(): 

            state = 

torch.tensor(np.array(state/255.0, 

copy=False)).to(device) 

            if double: 

                Q_t_net_acts = 

self.net(state.float()).max(1)[1].unsqueeze(-

1) 

                Q_t_net_vals = 

self.t_net(state.float()).gather(1,Q_t_net_ac

ts).squeeze(-1) 

            else: 

                Q_t_net_vals = 

self.t_net(state.float()).max(1)[0] 

            Q_t_net_vals[done_mask] = 0.0 

            

Q_t_net_vals=Q_t_net_vals.detach() 

            y = reward + self.gamma  * 

Q_t_net_vals  

 

        if beta==0: 

            #Huber loss 

            loss = 

F.smooth_l1_loss(Q_net_vals,y.float()) 

            self.optimizer.zero_grad() 

            loss.backward() 

            for param in 

self.net.parameters(): 

                param.grad.data.clamp_(-1, 1) 

            self.optimizer.step() 

        else: 

            loss_i = 

F.smooth_l1_loss(Q_net_vals,y.float(), 

reduction="none") 

            loss = torch.mean(loss_i*weights) 

            self.optimizer.zero_grad() 

            loss.backward() 

            for param in 

self.net.parameters(): 

                param.grad.data.clamp_(-1, 1) 

            self.optimizer.step() 

            loss_for_prio = 

loss_i.detach().cpu().numpy() 

            prios = loss_for_prio + 

self.memory.eps 

            self.pr=prios 

            

self.memory.update_priorities(idxes,prios) 

        #reset weight's noise 

        if self.noisy: 

          self.net.reset_noise() 

          self.t_net.reset_noise() 

           

        return loss.item() 
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V. Ο κώδικας της κλάσης του πράκτορα αξιολόγησης 
 

import numpy as np 

import random 

from random import randrange 

import torch 

import torch.nn.functional as F 

from Qnetwork import 

Qnet,Qnetn,DuelQnet,NoisyQnet 

import torch.autograd as autograd  

device = torch.device("cuda:0" if 

torch.cuda.is_available() else "cpu") 

 

class Agent(): 

    """Interacts with and learns from the 

environment.""" 

 

    def __init__(self, state_shape, 

action_shape, 

norm=False,duel=False,noisy=False): 

        """Initialize an Agent object. 

        Params 

        ====== 

            state_shape (int): dimension of 

each state 

            action_shape (int): dimension of 

each action 

            norm(boolean):select Q-network 

with normalization layers as agent's NN 

            duel(boolean):select duel Q-

network as agent's NN 

            noisy(boolean):select noisy Q-

network as agent's NN 

        """ 

        self.state_shape = state_shape 

        self.action_shape = action_shape 

        # Q-Network 

        if noisy==True: 

            self.net = NoisyQnet(state_shape, 

action_shape).to(device) 

        else: 

            if duel==True: 

                self.net = 

DuelQnet(state_shape, 

action_shape).to(device) 

            else: 

                if norm==True: 

                  self.net = 

Qnetn(state_shape, action_shape).to(device) 

                else: 

                  self.net = 

Qnet(state_shape, action_shape).to(device) 

         

    def select_action(self,state,eps): 

        """Returns actions for given state 

according to current policy 

        Params 

        ====== 

            state (torch.Tensor): current 

state 

            eps (float): epsilon, for eps-

greedy action selection 

        """ 

        if random.random()>eps: 

            with torch.no_grad(): 

                

t_state=torch.tensor(state/255.0).unsqueeze(0

).to(device) 

                self.net.eval()  

                state_action_values = 

self.net(t_state.float()) 

                self.net.train() 

                return 

int(state_action_values.max(1)[1].view(1, 1)) 

        else: 

            return 

randrange(self.action_shape) 
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VI. Ο κώδικας της εκπαίδευσης του πράκτορα 
 

 

import gym 

import torch 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import time 

import math 

import random 

import os.path as osp 

from atari_wrappers import wrap_deepmind 

from agent_train import Agent 

from torch.utils.tensorboard import 

SummaryWriter 

device = torch.device("cuda" if 

torch.cuda.is_available() else "cpu") 

device 

 

"""Create environment according to deepmind's 

preprocessing""" 

 

env = gym.make('MsPacmanNoFrameskip-v0') 

env = wrap_deepmind(env) 

print('State shape: ', 

env.observation_space.shape) 

print('Number of actions: ', 

env.action_space.n) 

state_shape=env.observation_space.shape 

act=env.action_space.n 

state = env.reset() 

 

"""Set specific value for random seed""" 

 

#seed 

RANDOM_SEED = 379 

env.seed(RANDOM_SEED) 

torch.manual_seed(RANDOM_SEED) 

np.random.seed(RANDOM_SEED) 

random.seed(RANDOM_SEED) 

env.action_space.seed(RANDOM_SEED) 

 

"""Create agent according to desirable 

algorithm 

 

In case of use prioritized replay buffer set 

beta value!=0 when agent is initialized 

Moreover set hyperparameters memory size, 

gamma, lr, update frequency 

 

""" 

 

agent=Agent(state_shape,act,RANDOM_SEED,memor

y_size=500000,gamma=0.99,lr=1.5e-

4,beta=0,update_frequency=4,norm=False,double

=True,duel=False,noisy=False) 

print(agent.optimizer,agent.steps) 

#show agent's Qnetwork 

agent.net 

 

"""Training phase of the agent for specific 

training_steps with 

 

hyperparameters:eps_sart,eps_end,eps_decay,ta

rget_update, 

 

*   eps_sart, eps_end, eps_decay: for 

eps_greedy policy 

*   beta_start,beta_end,beta_decay: for 

importance of buffer's priorities 

*   min_frames, max_frames, batch_size, 

target_update: conditions for network update 

The agent will be trained for 50M steps, if 

there is no time limit 

Additionally save net weights in selected 

location and track metrics for tensorboard 

Finally  

""" 

 

eps_start=1.0 

eps_end=0.01 

eps_decay=1000000 

if beta!=0 

  beta_start = 0.4 

  beta_decay=10000000 

  beta_end=1.0 

target_update = 10000 

save_net_weights=200000 

steps_done= 0 

start=time.time() 
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start1=start 

start2=start 

max_frames=105000 

min_frames = 50000 

batch_size=32 

tot_rew= [] 

start=time.time() 

steps_prev = 0 

writer = SummaryWriter() 

while steps_done<50000000: 

    loss=0 

    state = env.reset() 

    score=0 

    for j in range(max_frames): 

        eps = max(eps_end, eps_start -

steps_done / eps_decay) 

        if beta!=0: 

          agent.beta = min(beta_end, 

beta_start + steps_done * (1.0 - beta_start) 

/ beta_decay) 

        steps_done += 1 

        oldstate=state 

        

action=agent.select_action(oldstate,eps) 

        state, reward, done, _ = 

env.step(action) 

        score += reward 

        

loss=loss+agent.step(oldstate,action,reward,s

tate,done,batch_size,min_frames)  

        if (steps_done % target_update == 0): 

            

agent.t_net.load_state_dict(agent.net.state_d

ict())  

            if (steps_done % 

save_net_weights==0): 

              s1="/content/drive/My 

Drive/thesis/classic_agent/prior_double_DQN_a

gent_v0" 

              s2=str(int(steps_done/100000)) 

              s3=".pth" 

              

torch.save(agent.net.state_dict(), s1+s2+s3) 

        if done: 

            tot_rew.append(score) 

            writer.add_scalar("loss", loss, 

steps_done) 

            #plot every 200 epeisodes steps, 

epeisodes that agent done,average score of 

last 100 epeisodes,speed 

            if(len(tot_rew)%200==0): 

              speed=(steps_done-

steps_prev)/(time.time()-start) 

              start=time.time() 

              steps_prev=steps_done 

              mean_rew=np.mean(tot_rew[-

100:]) 

              writer.add_scalar("epsilon", 

eps, steps_done) 

              writer.add_scalar("speed", 

speed, steps_done) 

              writer.add_scalar("reward_100", 

mean_rew, steps_done) 

              writer.add_scalar("score", 

score, steps_done) 

              print("%d:done %d episodes %.3f 

mean_rew %.2f fps" 

%(steps_done,len(tot_rew),mean_rew,,speed)) 

            break  

    env.close() 

writer.close() 
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VII. Ο κώδικας της αξιολόγησης του πράκτορα 
 

 

import gym 

import random 

from random import randrange 

import torch 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import time 

import math 

from atari_wrappers import wrap_deepmind 

from agent_evaluate import Agent 

from replay_buffer import replay_buffer 

import torch.autograd as autograd 

from torch.utils.tensorboard import 

SummaryWriter 

 

""" 

Create environment and agent according to the 

trained agent 

Select random seed value 

Select env's name  

Select agent's Qnet 

Set specific value for random seed 

""" 

#create env according to deepmind 

preprocessing 

RANDOM_SEED=137 

env = gym.make('MsPacmanNoFrameskip-v0') 

env = 

wrap_deepmind(env,episode_life=False,clip_rew

ards=False) 

print('State shape: ', 

env.observation_space.shape) 

print('Number of actions: ', 

env.action_space.n) 

env.action_space.seed(RANDOM_SEED) 

state_shape=env.observation_space.shape 

act=env.action_space.n 

state = env.reset() 

#create agent  

agent=Agent(state_shape,act,norm=False,duel=T

rue,noisy=False) 

#use GPU if available 

 

device = torch.device("cuda" if 

torch.cuda.is_available() else "cpu") 

print(device) 

 

""" 

Params to modify 

====== 

Num_of_eps(int): number of episodes per 

evaluation 

Max_frames(int): number of max frames per 

epeisode 

eps(float): eps for eps-greedy policy. 

According to paper revisiting the ale 

this value must be equal to 0.01 during 

evaluation 

x_axis(float):determine the x-axis of 

tensorboard graphs. For 20 hours of training 

the value must be equal to 20/(20+1) 

""" 

Num_of_eps=100 

Max_frames=105000 

eps=0.01 

x_axis=20/21 

""" 

Specify agent's Qnetwork and his weight's 

path 

params to modify 

====== 

path0,path1:specify weight's path 

agent_t_steps_max(int):max number of 

available agent's weights 

""" 

#create agent  

agent=Agent(state_shape,act,norm=False,duel=F

alse,noisy=False) 

path0="classic_agent/" 

path1=["prior_double_DQN_agent_v0"] 

agent_t_steps_max=70 

 

""" 

Evaluate once the agent and save metrics in 

tensorboard's events with the 

use of a SummaryWriter 

params to modify 
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====== 

""" 

all_rewards=[] 

speed=0 

time0=0 

for p in range(1): 

    path3=".pth" 

    sr=s1+"100eps_test" 

    writer = SummaryWriter(comment=sr) 

    for l in range(20): 

        show_step=agent_t_steps_max=70/20 

        k=int(show_step*l+2) 

        if(k%2==1): k+=1 

        path2=str(k) 

        s=path0+path1+path2+path3 

        

agent.net.load_state_dict(torch.load(s, 

device)) 

        agent.net.eval() 

        #eps-greedy policy 

        steps_done=0 

        tot_rew= [] 

        start=time.time() 

        steps_prev=1 

        for i in range(Num_of_eps): 

            state = env.reset() 

            score=0 

            for j in range(Max_frames): 

                steps_done += 1 

                oldstate=state 

                

action=agent.select_action(state,eps) 

                state, reward, done, _ = 

env.step(action) 

                if done: 

                  tot_rew.append(score) 

                  #print(score) 

                  break 

             #for watching agent live 

uncomment next line 

                #env.render() 

                score += reward 

            env.close() 

        time0=time.time()-start 

        speed=(steps_done-steps_prev)/(time0) 

        start=time.time() 

        steps_prev=steps_done 

        av_eps_steps=steps_done/Num_of_eps 

        r=np.array(tot_rew) 

        r.sort() 

        t=int(l/x_axis+1) 

        max=np.mean(np.max(r[-10:])) 

        min=np.mean(np.min(r[:10])) 

        mean=np.nanmean(tot_rew) 

        all_rewards.append(tot_rew) 

        writer.add_scalar("J/hours", mean, t) 

        writer.add_scalar("max_score/hours", 

max, t) 

        writer.add_scalar("min_score/hours", 

min, t) 

        writer.add_scalar("speed/hours", 

speed, t) 

        

writer.add_scalar("av_eps_steps/hours", 

av_eps_steps, t) 

        writer.add_scalar("speed/hours", 

speed, t) 

        

writer.add_scalar("J/training_steps(*100K)", 

mean, k) 

        

writer.add_scalar("max_score/training_steps(*

100K)", max, k) 

        

writer.add_scalar("min_score/training_steps(*

100K)", min, k) 

        

writer.add_scalar("speed/training_steps(*100K

)", speed, k) 

        

writer.add_scalar("av_eps_steps/training_step

s(*100K)", av_eps_steps, k) 

        

writer.add_scalar("speed/training_steps(*100K

)", speed, k) 

    writer.close() 
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