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Περίληψη 
 
Η παρούσα εργασία αντιµετωπίζει το πρόβληµα του σχεδιασµού αυτόνοµων πρακτόρων, 
δηλαδή συστηµάτων τα οποία επιλέγοντας συνεχώς δράσεις σε κάποιο περιβάλλον 
προσπαθούν αφ’ εαυτού να επιτύχουν κάποιους στόχους. Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά της 
επιζητούµενης προσέγγισης είναι η διαβαθµισιµότητα σε πολύπλοκα προβλήµατα, η 
αποτελεσµατικότητα µε την έννοια της δυνατότητας επίδειξης επιτυχούς συµπεριφοράς ως 
προς τους δοθέντες στόχους και η προσαρµοστικότητα µε την έννοια της αυτό-βελτίωσης µε 
τη χρήση ενισχυτικών σηµάτων αµοιβής και τιµωρίας που παρέχει το περιβάλλον στον 
πράκτορα.  

Προτείνεται µια κατανεµηµένη και ιεραρχική αρχιτεκτονική επιλογής δράσεων, 
βασιζόµενη σε όσο το δυνατόν πιο αυτόνοµα υποσυστήµατα. Μέσω της συνεργασίας και του 
ενεργού συντονισµού των πολλαπλών ανεξάρτητων υποσυστηµάτων, επιχειρείται η 
αντιµετώπιση σύνθετων προβληµάτων ελέγχου. Η χρήση σχήµατος κατανοµής ευθυνών 
επιτρέπει τη διάδοση της αµοιβής ή τιµωρίας που παρέχει το περιβάλλον για να µεταβληθεί η 
ισορροπία επιρροών των υποσυστηµάτων, προκειµένου να επιτυγχάνεται η αυτο-οργάνωση 
του συστήµατος. 

Για τον πειραµατισµό µε την προτεινόµενη αρχιτεκτονική υλοποιήθηκε ένα 
περιβάλλον προσοµοίωσης ενός συνθετικού κόσµου διακριτών καταστάσεων. Οι 
σχεδιαζόµενοι πράκτορες δοκιµάστηκαν ως προς την ικανότητα επίτευξης 2 έως 4 
παράλληλων και αντιφατικών στόχων σε στατικό ή σε δυναµικό περιβάλλον και την 
ικανότητα εξισορρόπησης διαφόρων στατικών ή δυναµικών εσωτερικών υποσυστηµάτων µε 
επιτυχή αποτελέσµατα. Παράλληλα, διαφάνηκαν οι ικανότητες και οι περιορισµοί της 
αρχιτεκτονικής, ανάλογα µε τα είδη των χρησιµοποιούµενων υποσυστηµάτων, ενώ 
εξήχθησαν και θετικά συµπεράσµατα όσον αφορά τη γενικότητα της προσέγγισης ως προς τα 
πιθανά είδη στόχων και την ανταπόκριση της αρχιτεκτονικής στις δυσκολίες που παρέχει ένα 
σύνθετο πρόβληµα.  

Το πεδίο εφαρµογής αυτής της εργασίας είναι η ροµποτική, αλλά το προτεινόµενο 
σύστηµα µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε πρόβληµα απαιτεί επιλογή δράσεων από 
αυτόνοµο πράκτορα. Τέτοια προβλήµατα είναι ο έλεγχος συνθετικών χαρακτήρων σε 
διαδραστικά συστήµατα εκπαίδευσης ή διασκέδασης, ο χρονοπρογραµµατισµός διαδικασιών, 
ο έλεγχος συσκευών, η δροµολόγηση πακέτων, οι ψηφιακοί βοηθοί κλπ. 
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Abstract 
 
This thesis deals with the problem of designing autonomous agents. Τhe term 
“autonomous agents” is used to describe systems that try to achieve a number of goals 
in a certain environment by continuously selecting the appropriate actions. A 
desirable approach should be scalable to complex problems and able to deal 
successfully with given tasks. Moreover, it should be self-organizing by using 
environment’s reinforcement signals of reward and penalty, to improve its 
performance. 

In this work, a distributed and hierarchical action selection architecture is 
proposed, comprised by highly autonomous subsystems. Complex control problems 
are handled through dynamic cooperation of the independent subsystems, while the 
self-organization issue is managed by a responsibility distribution scheme that 
propagates the environment’s rewards or penalties to the eligible subsystems, 
changing their amount of influence to the agent’s behavior. 

In order to experiment with the proposed architecture, a simulations 
environment of a discrete-state world was implemented. The designed agents faced 
the problem of satisfying 2 to 4 parallel and conflicting goals in a static or dynamic 
environment with positive results. At the same time, the architecture’s performance in 
balancing various types of internal subsystems was tested and the main advantages 
and disadvantages of the architecture were estimated. Finally, positive conclusions 
were drawn about the generality of the approach, related to the possible types of 
achievable goals and the complexity of the target application. 

The proposed architecture can be used in the application field of robotics. 
However, it can also be applied to any kind of problem that includes action selection 
by an autonomous agent. Such problems include the control of virtual characters in 
synthetic worlds, video-games or interactive training systems, process scheduling, 
device control, packet routing, digital assistants etc. 
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1 Εισαγωγή 

Σύµφωνα µε την [Maes 1994], το κύριο πρόβληµα το οποίο πρέπει να επιλυθεί στην 
κατασκευή αυτόνοµων πρακτόρων, δηλαδή συστηµάτων τα οποία δρώντας σε κάποιο 
περιβάλλον προσπαθούν αφ’ εαυτού να πετύχουν κάποιους στόχους, είναι η 
δηµιουργία αποτελεσµατικών, προσαρµοζόµενων και ανθεκτικών αρχιτεκτονικών. 
«Αποτελεσµατικών» µε την έννοια της επίδειξης επιτυχούς συµπεριφοράς που 
εντέλει πετυχαίνει τους στόχους του πράκτορα. «Προσαρµοζόµενων» µε την έννοια 
της βελτίωσης ως προς την ικανότητα επίτευξης συγκεκριµένων στόχων και 
«ανθεκτικών» µε την έννοια της σταδιακής υποβάθµισης της απόδοσης όταν 
συµβαίνουν βλάβες τµηµάτων του πράκτορα ή εµφανίζονται απρόβλεπτες 
καταστάσεις. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν δύο βασικά θέµατα – προβλήµατα τα 
οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν: 

• Το πρόβληµα της επιλογής πράξεων: 
Πώς µπορεί ένας αυτόνοµος πράκτορας να αποφασίσει τι να κάνει στη 
συνέχεια, ώστε να προοδεύσει προς την επίτευξη των στόχων του; Πώς 
µπορεί να αντιµετωπίσει απρόοπτα ή ευκαιρίες; Πώς µπορεί να ιεραρχήσει 
τους στόχους του και να δρα µε συνεπή χρονικά τρόπο; 

• Το πρόβληµα της µάθησης από τις εµπειρίες: 
Πώς µπορεί ένας αυτόνοµος πράκτορας να βελτιώσει την απόδοσή του µε 
βάση τις εµπειρίες του ή να ανταποκριθεί σε αλλαγές που συµβαίνουν στο 
περιβάλλον του που απαιτούν την αλλαγή της συµπεριφοράς του; Πώς 
χρησιµοποιεί την αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον για να µεταβάλλει τις 
εσωτερικές του δοµές; 

Αυτά είναι και τα θεµελιώδη ζητήµατα που προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε στην 
παρούσα εργασία, και αντανακλώνται στη δοµή της αρχιτεκτονικής που προτείνουµε. 
Αλλά και η έρευνα στους αυτόνοµους πράκτορες έχει σε µεγάλο βαθµό ακολουθήσει 
αυτά τα δύο διαφορετικά θέµατα - προβλήµατα προς αντιµετώπιση, σχηµατίζοντας 
ανεξάρτητα µονοπάτια και ρεύµατα.  

Πρόκειται για ένα ευρύ πεδίο έρευνας το οποίο καλύπτει πολλούς τοµείς 
ενδιαφέροντος και επικαλύπτεται µε ένα µεγάλο σύνολο από επιστήµες. Έχουµε 
λοιπόν ένα τεράστιο µέγεθος σχετικών και σηµαντικών εργασιών κάθε είδους. Έχουν 
παρατηρηθεί όµως κάποιοι γενικοί περιορισµοί στις παρούσες µεθόδους και 
προσεγγίσεις: 

Στις εργασίες που αφορούν την ικανότητα της µάθησης, ενώ αντιµετωπίζεται 
το πρόβληµα της προσαρµογής στο περιβάλλον, εµφανίζεται ελλειπής 
διαβαθµισιµότητα. Οι κλασσικές µέθοδοι της ενισχυτικής µάθησης (που 
αντιµετωπίζουν τον πράκτορα ως µονολιθική οντότητα), δεν µπορούν καθόλου 
εύκολα να εφαρµοστούν σε πραγµατικά προβλήµατα όπου έχουµε µεγάλα σύνολα 
πράξεων, καταστάσεων, ενισχυτικών σηµάτων. Συγκεκριµένα, έχουµε ανεπάρκεια 
να: 
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• Χρησιµοποιηθεί η πρότερη γνώση που µπορεί να υπάρχει για το πρόβληµα 
που πρόκειται να αντιµετωπίσει ο πράκτορας, προκειµένου να απλοποιηθεί το 
έργο του και να επιταχυνθεί η πρόοδός του. 

• Χρησιµοποιηθούν οι πολλαπλές ανεξάρτητες πηγές ενισχυτικών σηµάτων, 
καθώς υποστηρίζεται µόνο βαθµωτό ενισχυτικό µέγεθος. 

• Γίνει διαίρεση του προβλήµατος σε υποπροβλήµατα µικρότερου χώρου 
καταστάσεων – πράξεων τα οποία να µπορούν να χειριστούν από 
υποσυστήµατα µε αποτέλεσµα να µην είναι καθόλου εύκολη η διαβάθµιση σε 
µεγάλους χώρους καταστάσεων – πράξεων. 

Οι αρχιτεκτονικές1 που προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβληµα της επιλογής 
πράξεων και της αποδοτικής συµπεριφοράς παρουσιάζουν και αυτές κάποια 
προβλήµατα: 

• Έχουν περιορισµένες δυνατότητες αυτοοργάνωσης. Συνήθως, απαιτούν 
µεγάλη παραµετροποίηση µέχρι και σχεδιασµό δια χειρός της 
αλληλεπίδρασης των ανεξάρτητων υποσυστηµάτων που χρησιµοποιούν. 

• ∆εν εκµεταλλεύονται αποδοτικά την προϋπάρχουσα γνώση για πρόβληµα 
προς επίλυση ούτε τη συνδυάζουν αποτελεσµατικά µε τη µάθηση. 

• ∆εν έχουν µεγάλη προσαρµοστικότητα στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση µεταβαλλόµενων και δυναµικών προβληµάτων. 

Με την παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να αντιµετωπίσουµε σε κάποιο βαθµό τα 
παραπάνω προβλήµατα, διότι είναι άµεσα συνδεδεµένα. Αυτό το οποίο επιλύουµε 
είναι το πρόβληµα της επιλογής πράξεων. Το πρίσµα όµως και ταυτόχρονα ο στόχος 
µε τον οποίο βλέπουµε το πρόβληµα είναι η προσαρµοστική συµπεριφορά (adaptive 
behavior) µε τη χρήση των ενισχυτικών σηµάτων αµοιβής και τιµωρίας που µας δίνει 
η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον που ορίζει το πρόβληµα υπό επίλυση. Εποµένως, 
η αρχιτεκτονική που προτείνουµε κατευθύνεται προς τη µάθηση επίτευξης στόχων 
για την οποία επιβάλλεται η εύρεση δυναµικής ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων 
υποσυστηµάτων της, είτε αυτά είναι στατικά (προ-προγραµµατισµένης αντίδρασης) 
είτε δυναµικά (ανταποκρινόµενα στα ερεθίσµατα και τις παραµέτρους του 
προβλήµατος).  

Η αρχιτεκτονική που αναπτύξαµε είναι κατανεµηµένη, ιεραρχική, βασιζόµενη 
σε όσο το δυνατόν αυτόνοµα υποσυστήµατα και χρησιµοποιεί απλούς µηχανισµούς 
συνδυασµού τους, µεταθέτοντας  το βάρος της νοηµοσύνης στα ανεξάρτητα 
υποσυστήµατα. Η χρήση σχήµατος κατανοµής ευθυνών επιτρέπει τη διάδοση αµοιβής 
ή τιµωρίας που παρέχει το περιβάλλον για να µεταβληθεί η ισορροπία επιρροών των 
υποσυστηµάτων. 

Ακολουθήσαµε την προσέγγιση της δηµιουργίας µιας αρχιτεκτονικής που θα 
αποτελεί µια ρεαλιστική µέθοδο αντιµετώπισης των προκλήσεων του σχεδιασµού 
αυτόνοµων πρακτόρων που θα µπορεί να είναι διαβαθµίσιµη για να αντιµετωπίσει το 
επίπεδο των πρακτικών προβληµάτων που τίθενται σήµερα στην ερευνητική 
κοινότητα. Τα προβλήµατα αυτά συνήθως έχουν να αντιµετωπίσουν µη δοµηµένα, 
δυναµικά και πολύπλοκα περιβάλλοντα, ενώ ταυτόχρονα θέτουν σύνθετους στόχους 
συµπεριφοράς. Η αντιµετώπισή µας δεν προσπαθεί να βρει βέλτιστες λύσεις, αλλά 
αποδοτικές και ανθεκτικές. 

Η βασική ιδέα της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής είναι το να επιλύσει 
αποτελεσµατικά και δυναµικά ένα σύνθετο πρόβληµα επιλογής αποφάσεων, µέσω της 

                                                 
1 Το σύνολο των αρχών, µια δοµή – οργάνωση συστήµατος που αντιµετωπίζει το πρόβληµα καθώς και 
οι αλγόριθµοι και οι τεχνικές που το υποστηρίζουν, αναφέρονται ως µια «αρχιτεκτονική» επίλυσης του 
προβλήµατος. 
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συνεργασίας και του ενεργού συντονισµού πολλαπλών µονάδων, σε µεγάλο βαθµό 
ανεξάρτητων, που εξειδικεύονται σε υποπροβλήµατα του αρχικού. Θεωρούµε ότι 
αποσυνθέτοντας ένα πρόβληµα σε µικρότερα υποπροβλήµατα, µπορούµε να τα 
αναθέσουµε σε πολύ πιο απλούς υποπράκτορες οι οποίοι µπορούν να εργάζονται σε 
απλούστερα σύνολα αισθητηριακών µεγεθών και ενισχυτικών σηµάτων καθώς και 
µικρότερα σύνολα δράσεων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην πολύ πιο εύκολη 
κατασκευή του πράκτορα που θα επιλύει το πρόβληµα, αλλά και την πιο αποδοτική 
και οικονοµική λειτουργία του, καθώς και την εκµετάλλευση και εισαγωγή της 
πρότερης γνώσης που υπάρχει για το πρόβληµα. 

Το πεδίο εφαρµογής που κυρίως µας απασχολεί είναι η ροµποτική, αλλά αυτό 
δεν περιορίζει τη δυνατότητα εφαρµογής των προτεινόµενων συστηµάτων σε 
οποιοδήποτε πρόβληµα απαιτεί επιλογή δράσεων από αυτόνοµο πράκτορα. Τέτοια 
προβλήµατα είναι ο χρονοπρογραµµατισµός διαδικασιών (process scheduling), ο 
έλεγχος κίνησης δορυφόρων, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA), πράκτορες 
πλειστηριασµών ή αγορών, πράκτορες στο διαδίκτυο ως έξυπνες διεπαφές 
προγραµµάτων ή σε βάσεις δεδοµένων (για παράδειγµα στο πρόβληµα ανάκλησης 
εικόνων µε βάση το περιεχόµενο), σε συνθετικούς ηθοποιούς διαδραστικών 
συστηµάτων εκπαίδευσης ή / και διασκέδασης κ.λ.π. 

Η δοµή της εργασίας έχει ως εξής: Το κεφάλαιο 2, εκτός από την εισαγωγή 
στο πρόβληµα υπό επίλυση, καθώς και την παρουσίαση του βασικού πλαισίου στο 
οποίο κινούµαστε περιέχει θέµατα θεωρητικού υποβάθρου που χρειάζονται στα 
υπόλοιπα κεφάλαια. Το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει  έναν αριθµό από εργασίες που 
σχετίζονται µε το πρόβληµα που επιλύουµε ή / και µε την προσέγγιση την οποία 
ακολουθούµε. Η παρουσίαση σχετικών εργασιών είναι επιλεκτική, καθώς το θέµα το 
οποίο µελετούµε είναι αρκετά γενικό και άπτεται πολλών µεθοδολογιών και 
επιστηµών, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η απαρίθµηση και ακόµα 
περισσότερο η περιγραφή όλων των περιπτώσεων. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφουµε την 
αρχιτεκτονική που προτείνουµε στην παρούσα εργασία, ενώ στο κεφάλαιο 5 
περιγράφουµε τον προσοµοιωτή τον οποίο αναπτύξαµε για να εκτελέσουµε τα 
πειράµατα µε τα οποία δοκιµάσαµε την απόδοση και τα χαρακτηριστικά της 
αρχιτεκτονικής σε ένα σύνολο από στόχους / προβλήµατα. Η περιγραφή των 
πειραµάτων αυτών και των αποτελεσµάτων τους γίνεται στο κεφάλαια 6 και 7. Στο 
µεν κεφάλαιο 6 το βάρος δίνεται στα αποτελέσµατα από την άποψη της παραγόµενης 
συµπεριφοράς και προσαρµοστικότητας της αρχιτεκτονικής και στη δοκιµή πολλών 
ειδών υποσυστηµάτων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, προκειµένου 
να φανούν τα θετικά και αρνητικά της κάθε περίπτωσης. Στο δε κεφάλαιο 7 το βάρος 
δίνεται στα πειράµατα τα οποία δοκιµάζουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 
αρχιτεκτονικής τα οποία είτε αποτελούν προσθήκες της παρούσας εργασίας είτε 
επηρεάζουν την απόδοσή της. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται κάποια συµπεράσµατα 
που προκύπτουν, ένας απολογισµός του τι καταφέραµε µε την προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική, καθώς και κάποιες προεκτάσεις και γενικεύσεις για το πρόβληµα µε 
το οποίο ασχολούµαστε. 

Στο παράρτηµα Α (κεφάλαιο 9) παρουσιάζουµε τα υποσυστήµατα που 
χρησιµοποιήσαµε στην αρχιτεκτονική µας για να αντιµετωπίσουµε τους δοθέντες 
στόχους και την κατασκευή αυτών. Στο παράρτηµα Β (κεφάλαιο 10) παρουσιάζουµε 
κάποια στοιχεία θεωρητικού υποβάθρου σχετικά µε την ενισχυτική µάθηση, τα οποία 
χρησιµεύουν για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας. Στο παράρτηµα Γ (κεφάλαιο 
10) παρουσιάζουµε κάποια επιπρόσθετα δεδοµένα και σχήµατα που µπορούν να 
ενδιαφέρουν τον αναγνώστη, καθώς και ένα σύντοµο λεξικό µετάφρασης στην 
Αγγλική κάποιων από τους βασικούς όρους που χρησιµοποιούνται. 
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2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

2.1 Εισαγωγικές έννοιες 

2.1.1 Αυτόνοµοι πράκτορες 

Πρωταρχική έννοια και αντικείµενο της µελέτης µας θεωρούµε ότι είναι µια οντότητα 
- ένα ον, µια κοινωνία, µια εταιρία, ένα πανεπιστήµιο, ένας άνθρωπος, ένα ζώο, ένα 
ροµπότ, ένα σύστηµα λογισµικού κ.λ.π. - στην οποία τίθεται το θέµα του τι να πράξει 
δεδοµένης µιας κατάστασης, προκειµένου να πετύχει κάποιους στόχους. Η οντότητα 
η οποία καλείται να αντεπεξέλθει µε ένα τέτοιο πρόβληµα καλείται αυτόνοµος 
πράκτορας (autonomous agent), όρος που προέρχεται από τον Minsky και 
συγκεκριµένα από την ιστορική εργασία του «Η Κοινωνία του Νου» [Minsky, 1985]. 

Στο [Franklin and Graesser, 1996] δίνεται ο εξής ορισµός που δίνει την ουσία 
ενός αυτόνοµου πράκτορα: «Ένας αυτόνοµος πράκτορας είναι ένα σύστηµα το οποίο 
δρα αντιλαµβανόµενο το περιβάλλον στο οποίο είναι τοποθετηµένο, λειτουργώντας 
ως τµήµα αυτού, και επιδιώκει τους δικούς του στόχους έτσι ώστε να επηρεάσει τι θα 
συναντήσει στη συνέχεια.» Σύµφωνα λοιπόν µε τον ορισµό αυτό, ο πράκτορας είναι 
ένα σύστηµα αντίληψης-δράσης µε βάσει στόχους (goal oriented perception-action 
module). 
Οι [Wooldridge and Jennings, 1995] δίνουν τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά ενός 
πράκτορα: 

1. Χρονικά συνεχής αντίληψη του περιβάλλοντος και δράση σε αυτό (temporal 
continuity) – αντιλαµβάνονται το περιβάλλον τους και ανταποκρίνονται σε 
αυτό συνεχώς. ∆εν καλούνται δηλαδή να δράσουν µια στιγµή και µετά 
σταµατά η λειτουργία τους µέχρι να ξανακληθούν. 

2. Αυτονοµία (autonomy) – λειτουργούν χωρίς άµεση παρέµβαση άλλων, έχουν 
κάποιο έλεγχο στις πράξεις τους, λόγω του ότι ακολουθούν τους δικούς τους 
στόχους, και κάποια εσωτερική κατάσταση. 

3. Προ-σχεδιασµός, προαίρεση (pro-activeness, intentionality) – διατηρούν και 
επιδιώκουν κάποιους στόχους, επιδεικνύοντας ανάλογη συµπεριφορά. Αυτή 
µπορεί να τους οδηγήσει στο να σχεδιάσουν εκ των προτέρων µία ή 
περισσότερες αντιδράσεις στο περιβάλλον τους. 

4. Προσαρµοστικότητα (adaptivity) – προσαρµογή στο περιβάλλον και µάθηση 
σε σχέση µε τους προσωπικούς στόχους. 

5. Συνεργατική συµπεριφορά (social ability) – δυνατότητα επικοινωνίας µε 
άλλους πράκτορες ή συνεργασίας µε επιδίωξη κοινών στόχων. 

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, πράκτορες µπορούν να χαρακτηριστούν οι 
περισσότεροι, αν όχι όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί, από τους υιούς και τα βακτήρια 
µέχρι τον άνθρωπο. Και πραγµατικά, ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί είναι 
αυτόνοµοι είναι αυτονόητο, ενώ έχει βρεθεί ότι ακόµα και τα βακτήρια επικοινωνούν 
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µεταξύ τους, µπορούν να συναισθανθούν το περιβάλλον και να συγχρονιστούν µε ένα 
µηχανισµό γνωστό ως “quorum sensing” [Bluth et.al. 1997]. Λίγα από τα συστήµατα 
ανθρώπινης κατασκευής όµως µπορούν να χαρακτηριστούν οµοίως. Βλέπε σχήµα 
2.1, όπου φαίνονται µερικά από αυτά σε µια ταξινόµηση των πρακτόρων, σύµφωνα 
µε τους [Franklin and Graesser, 1996]. Αυτό συµβαίνει κατά κύριο λόγο, διότι τα 
περισσότερα ανθρώπινα συστήµατα παρέχουν προωθηµένες µεν αλλά µεµονωµένες 
ικανότητες (όπως για παράδειγµα συστήµατα που κάνουν ιατρική διάγνωση ή 
παίζουν σκάκι) ενώ ένας αυτόνοµος πράκτορας πρέπει να διαθέτει ένα εύρος από 
ικανότητες, συµπεριλαµβάνοντας και ικανότητες χαµηλού επιπέδου (όπως κίνησης 
και αυτοσυντήρησης), που θα του επιτρέπουν να λειτουργεί αυτόνοµα και αποδοτικά 
όντας εναρµονισµένος (situated) µε το συγκεκριµένο περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργεί. Γι’ αυτό και µεγάλο µέρος της έρευνας στους (ροµποτικούς) πράκτορες 
δροµολογήθηκε στην ανάπτυξη των απλών ικανοτήτων κίνησης, αποφυγής εµποδίων, 
εύρεσης θέσης επαναφόρτισης συσσωρευτών κ.λ.π. χωρίς τα οποία ένας ροµποτικός 
πράκτορας δεν θα µπορούσε να είναι αυτόνοµος. 
 

 
Σχήµα 2.1: Ταξινόµηση των πρακτόρων. Πηγή [Franklin and Graesser, 1996] 

2.1.2 Το περιβάλλον 

Κάθε πράκτορας υπάρχει ως τµήµα ενός περιβάλλοντος. Για ένα ζώο, το περιβάλλον 
είναι το σύνολο του φυσικού κόσµου που το περιβάλλει (αν και στη συνηθισµένη 
περίπτωση θεωρούµε ως πράκτορα τον εγκέφαλο του ζώου και το σώµα του να είναι 
και αυτό τµήµα του περιβάλλοντος για τον πράκτορα-εγκέφαλο), για µια εταιρία 
µπορεί να είναι το χρηµατιστήριο και οι υπόλοιπες εταιρίες που υπάρχουν στον τοµέα 
της καθώς και η οικονοµία της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται, για ένα ροµπότ 
µπορεί να είναι ένα δωµάτιο στο οποίο κυκλοφορεί, ή ένα τµήµα µιας µονάδας 
παραγωγής το οποίο ελέγχει µε τις κινήσεις του. Για έναν πράκτορα-εικονικό ηθοποιό 
ή έναν πράκτορα-χαρακτήρα διαδραστικού συστήµατος διδασκαλίας ή διασκέδασης, 
το περιβάλλον µπορεί να είναι ένας συνθετικός κόσµος. Για έναν πράκτορα εύρεσης 
πληροφοριών ή ένα πράκτορα αγοραπωλησιών, το περιβάλλον µπορεί να είναι το 
διαδίκτυο, ενώ για ένα πράκτορα χρονοπρογραµµατισµού διαδικασιών το περιβάλλον 
µπορεί να είναι το λειτουργικό σύστηµα ενός υπολογιστή ή ένα οποιοδήποτε 
µηχανικό σύστηµα. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πράκτορας δρα σε κάποιο περιβάλλον 
(environment) προσπαθώντας να πετύχει τους στόχους που τον αφορούν. 
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Φυσικά, για να νοείται δράση σε κάποιο περιβάλλον προς επίτευξη στόχων, 
απαιτείται η συναίσθηση του περιβάλλοντος. Ειδάλλως, τα αποτελέσµατα των 
πράξεων δεν µπορούν να προσληφθούν, ο πράκτορας είναι αποκοµµένος από το 
περιβάλλον του και δεν µπορεί να υπάρξει πρόοδος προς κάποιο στόχο. Απαιτούνται 
λοιπόν κάποιες αισθητηριακές πληροφορίες ή αντιληπτικά µεγέθη (perceptual 
features) για κάθε οντότητα και αυτά π.χ. µπορούν να είναι: Για µια εταιρία: ο 
πληθωρισµός, η τιµή της µετοχής της, η ανοδική ή πτωτική τάση του 
χρηµατιστηρίου, τα κέρδη, τα έξοδα κλπ. Για έναν άνθρωπο, ένα ζώο ή ένα ροµπότ: η 
όραση, η αφή, η ακοή, πίεση, θερµοκρασία, µετρήσεις αποστάσεων από εµπόδια κλπ. 

Η κλασική τεχνητή νοηµοσύνη, είχε επικεντρώσει σε συστήµατα 
αποµονωµένα από το περιβάλλον. Ο προγραµµατιστής ή ο χειριστής του συστήµατος 
φρόντιζε να κατανοήσει και να εκφράσει κατάλληλα και συµβολικά το πρόβληµα που 
το σύστηµα επρόκειτο να επιλύσει. Με τον τρόπο δηµιουργίας συστηµάτων που 
βασίζεται στην έννοια των αυτόνοµων πρακτόρων, η αλληλεπίδραση µε το 
περιβάλλον κατέλαβε µια πολύ σηµαντική θέση στις προτεραιότητες των 
κατασκευαστών και ερευνητών. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, για τους εξής 
λόγους: 

Η δυναµική της αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον συχνά κάνει τα πράγµατα 
πολύ πιο εύκολα, διότι µπορεί να οδηγήσει σε αναδυόµενες συµπεριφορές που δεν 
έχουν εκ των προτέρων σχεδιαστεί στο σύστηµα και έχουν νόηµα στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον που λειτουργεί ο πράκτορας κάνοντας τη συµπεριφορά του πιο 
συντονισµένη µε το περιβάλλον. Επιστήµονες της ηθολογίας (βλέπε παράγραφο 
3.2.3) ισχυρίζονται ότι η συµπεριφορά ενός ζώου µπορεί να γίνει κατανοητή µόνο 
στο περιβάλλον στο οποίο ζει, ενώ την ίδια άποψη εκφράζουν και διάφοροι 
επιστήµονες κυβερνητικής (βλέπε [Braitenberg, 1984]). Η ίδια αρχή έχει διατυπωθεί 
και από τους [Pfeifer and Scheier, 1997] ως αρχή του συντονισµού αντίληψης-δράσης 
(sensory-motor coordination) θέλοντας να τονίσει ότι ο τρόπος που ο πράκτορας 
αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον  µπορεί να καθορίσει αποφασιστικά τη δυσκολία του 
προβλήµατος που καλείται να επιλύσει και γι’ αυτό είναι πρωταρχικής σηµασίας ο 
συντονισµός των αντιληπτικών του εισόδων και των παραγόµενων δράσεων. 

Επιπλέον, µέσω της αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον, η µοντελοποίηση που 
απαιτείται για τον πράκτορα µειώνεται αρκετά, διότι ο πράκτορας όντας τµήµα του 
περιβάλλοντος και δρώντας σε αυτό χρησιµοποιεί το ίδιο το περιβάλλον ως το 
καλύτερο µοντέλο του εαυτού του. Χαρακτηριστική είναι η ιδιότητα του 
περιβάλλοντος να χρησιµεύει ως µνήµη, εµπεριέχοντας αυτά τα οποία ειδάλλως θα 
ήµασταν αναγκασµένοι να θυµόµαστε. Π.χ. είναι γνωστό, βλέπε [Bonabeau, Dorigo 
and Theraulaz, 2000], ότι τα µυρµήγκια αφήνουν στις περιοχές απ’ όπου περνούν 
κατάλληλες ορµόνες, τις φεροµόνες, τις οποίες οσφραίνονται. Έτσι, δηµιουργούν τα 
λεγόµενα µονοπάτια φεροµόνης, µε τα οποία εντοπίζουν τα µέρη που υπάρχει τροφή, 
αλλά και οργανώνουν την έρευνά τους, χωρίς να χρησιµοποιούν µνήµη ή να 
µοντελοποιούν µε εσωτερικούς χάρτες τις περιοχές γύρω από τη φωλιά τους. 

Συχνά επίσης, ο πράκτορας είναι µέρος µιας κοινωνίας, που ασχολείται µε το 
ίδιο ή παρόµοιο πρόβληµα, οπότε δεν είναι ανάγκη να ασχολείται µε το σύνολο των 
θεµάτων που προκύπτουν από µόνος του. Αυτό, είναι κάτι το οποίο εκµεταλλεύονται 
κατά κόρον οι λεγόµενες «µέθοδοι συλλογικής νοηµοσύνης» (collective intelligence 
methods), όπου πολλοί απλοί και όχι ιδιαίτερα έξυπνοι πράκτορες επιτυγχάνουν να 
επιλύσουν ένα πολύπλοκο πρόβληµα µέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασής 
τους. Κλασικό παράδειγµα είναι οι και πάλι οι αποικίες µυρµηγκιών, βλέπε [Dorigo, 
Maniezzo & Colorni, 1996]. 

 25



2.1.3 Πράξη και συµπεριφορά 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει κάθε πράκτορας, απαιτείται δράση, µέσα στο 
περιβάλλον στο οποίο είναι τοποθετηµένος. Ανάλογα λοιπόν µε την περίπτωση 
ορίζεται ένας χώρος πράξεων (action space) του πράκτορα, µε ορισµένα 
χαρακτηριστικά: 

1. είναι µονοδιάστατος ή πολυδιάστατος  
2. είναι συνεχής ή διακριτός 

Ο αριθµός των διαστάσεων του χώρου πράξεων αντιστοιχεί στον αριθµό των βαθµών 
ελευθερίας του πράκτορα, µε την έννοια των διαφορετικών παραµέτρων ελέγχου που 
πρέπει να καθορίσει κάθε χρονική στιγµή. Για παράδειγµα, ένας ροµποτικός οδηγός 
αυτοκινήτου µπορεί να έχει να ελέγξει δύο βαθµούς ελευθερίας: τη στροφή και την 
επιτάχυνση (θετική / αρνητική) του οχήµατος και κάθε πράξη του πρέπει να 
καθορίζει µια τιµή (ακόµα και µηδενική) και για τα δύο αυτά µεγέθη. Άρα, ο χώρος 
πράξεων για το ροµποτικό οδηγό είναι επίπεδος και οποιαδήποτε πράξη του θα ορίζει 
ένα σηµείο στο επίπεδο αυτό. Στην περίπτωση του ανθρώπου ή των ζώων ο χώρος 
πράξεων αφορά το σύνολο των µυών των µερών του σώµατος και άρα έχουµε χώρο 
δράσεων πολλών διαστάσεων. 
 Το αν ο χώρος πράξεων είναι συνεχής ή διακριτός, καθορίζεται από τη φύση 
των µεγεθών ελέγχου που πρέπει να ρυθµίζει ο πράκτορας. Ο προηγουµένως  
αναφερθείς ροµποτικός οδηγός ελέγχει βαθµούς ελευθερίας µε συνεχείς τιµές, αφού ο 
καθένας τους µπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή µέσα σε κάποιο συνεχές διάστηµα 
[α,β]. Αντίθετα, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου τα µεγέθη που ελέγχει ο 
πράκτορας παίρνουν διακριτές τιµές. Για παράδειγµα, σε έναν πράκτορα 
αγοραπωλησιών µε µεταβλητή ελέγχου το ποσό που δίνει για την αγορά ενός αγαθού, 
οι τιµές που καθορίζει ο πράκτορας είναι ακέραια πολλαπλάσια της νοµισµατικής 
µονάδας που χρησιµοποιείται. Ακόµα περισσότερο, σε ένα πράκτορα που καθορίζει 
τη δράση µιας εταιρίας οι πράξεις µπορεί να είναι: πρόσληψη υπαλλήλων, απόλυση 
υπαλλήλων, επένδυση χρηµάτων, διαφήµιση κάποιου προϊόντος, αγορά προµηθειών 
κλπ που είναι εκ φύσεως διακριτές.  

Από τα παραπάνω, έχει ήδη διαφανεί ότι πράξη (action) είναι κάθε σηµείο 
του χώρου πράξεων, δηλαδή είναι µία ή περισσότερες τιµές, που καθορίζουν τον ένα 
ή τους περισσότερους αντίστοιχα βαθµούς ελευθερίας που διαθέτει ο πράκτορας. Η 
συνεχιζόµενη χρονικά (temporally continuous) επιλογή πράξεων του πράκτορα 
(δηµιουργεί ή) ονοµάζεται συµπεριφορά (behavior) και αυτή είναι που µπορεί να 
τεθεί σε κρίση από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή.  

Μπορεί να πει κανείς, ότι ο χώρος πράξεων µπορεί να είναι στην απλούστερή 
του µορφή, ένα σύνολο διακριτών επιλογών: Α = {α1, α2, ..., αν}. Στην αµέσως πιο 
πολύπλοκη περίπτωση, ένα φάσµα από συνεχείς επιλογές Α’ = [α,β]. Ενώ, στην πιο 
πολύπλοκη περίπτωση, είναι ένας πολυδιάστατος χώρος, όπου κάθε διάσταση είναι 
ένα σύνολο τύπου Α ή Α’. Στα περισσότερα πειράµατα αυτής της εργασίας 
χρησιµοποιούµε πράκτορες µε διακριτές πράξεις. Όµως, αυτό δεν είναι ουσιαστικά 
περιοριστικό, διότι ακόµα και αν δεν έχουµε βαθµούς ελευθερίας που παίρνουν 
διακριτές τιµές (το οποίο δεν ισχύει πάντα, αλλά κυριαρχεί σε προβλήµατα 
ροµποτικής), µια διακριτοποίηση συγκεκριµένης ακρίβειας (granularity) µπορεί να 
είναι ικανοποιητική ή και πιο αποδοτική για την επίλυση του προβλήµατος. Η 
διακριτοποίηση µπορεί να είναι οµοιόµορφη στην πιο απλή περίπτωση, ειδικά 
σχεδιασµένη εκ των προτέρων από τον κατασκευαστή ή δυναµική που είναι και πιο 
αποτελεσµατική. Εκτός αυτού, δεν είναι ανάγκη να ορίσουµε τις δράσεις µεταξύ των 
οποίων θα επιλέγει ο πράκτορας ως το σύνολο των (στοιχειωδών) αναθέσεων τιµών 
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σε κάθε βαθµό ελευθερίας, αλλά ως πιο σύνθετες ή αφηρηµένες δράσεις. Αυτή η 
µέθοδος είναι µάλιστα πολύ χρήσιµη για να γίνεται διαβαθµίσιµη µια λύση σε 
προβλήµατα µεγάλης πολυπλοκότητας. Για παράδειγµα, οι µικρές στον αριθµό 
διακριτές πράξεις στην περίπτωση του πράκτορα που καθορίζει τη δράση µιας 
εταιρίας, που αναφέρθηκε παραπάνω, (πρόσληψη υπαλλήλων, απόλυση υπαλλήλων, 
επένδυση χρηµάτων, διαφήµιση κάποιου προϊόντος, αγορά προµηθειών κ.λ.π.) µπορεί 
κάλλιστα να είναι στην πραγµατικότητα σύνθετες, υλοποιούµενες από κατώτερου 
επιπέδου συστήµατα.  

2.1.4 Στόχοι του πράκτορα 

Κάθε πράκτορας, επιλέγει πράξεις για να πετύχει κάποιους στόχους (goals), οι οποίοι 
σε κάθε πρόβληµα είναι συγκεκριµένοι και διαφορετικοί. Για παράδειγµα, αν ο 
πράκτορας είναι µια εταιρία τότε οι στόχοι της µπορεί να είναι να µεγιστοποιήσει τα 
κέρδη της ή να µεγαλώσει την υποδοµή της, αν είναι πανεπιστήµιο να δηµιουργεί 
ικανούς επιστήµονες, να προάγει την έρευνα και την παραγωγικότητα της χώρας του, 
αν είναι άνθρωπος, να δηµιουργεί ή να µαθαίνει καθώς και να καλύψει τις βασικές 
του ανάγκες όπως το να τραφεί και να διατηρήσει την ακεραιότητά του. Παροµοίως, 
για κάθε ον υπάρχουν κάποιοι στόχοι και αυτοί µπορούν να ποικίλουν από οντότητα 
σε οντότητα, ακόµα και αν αυτές ανήκουν στο ίδιο είδος. 

Σύµφωνα µε τον [Humphrys, 1996] τα χαρακτηριστικά των στόχων που τίθενται 
στους πράκτορες και µας ενδιαφέρουν είναι τα εξής: 

• Μη τερµατιζόµενοι: Όλοι οι στόχοι που αναφέρθηκαν στην παραπάνω 
παράγραφο είναι µη τερµατιζόµενοι µε την έννοια ότι παραµένουν όσο ο 
πράκτορας συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό έχει ως συνέπεια, να µας ενδιαφέρει η 
συνεχόµενη πορεία του πράκτορα και όχι απλά ένα µεµονωµένο στιγµιότυπο, 
διότι η ανάγκη για καθορισµό δράσης δεν σταµατά. 

• Υπάρχουν ταυτόχρονα και επιδρούν παράλληλα στον πράκτορα: Κάθε 
πράκτορας προσπαθεί πάντα να πετύχει όλους τους στόχους του. Απλά, κάθε 
χρονική στιγµή µπορεί να δίνει βάρος σε κάποιους από αυτούς. Αυτή η 
παράλληλη επίδραση των στόχων είναι πολύ σηµαντική παράµετρος στο 
σχεδιασµό πρακτόρων, καθώς απαιτείται να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της 
συνεχόµενης ιεράρχησης των στόχων, ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο πράκτορας και το περιβάλλον του. 

• Είναι πιθανώς αντικρουόµενοι: για παράδειγµα ο στόχος της ασφάλειας 
συνήθως αντικρούει το στόχο της εύρεσης τροφής σε πολλούς βιολογικούς 
πράκτορες, καθώς ο µεν πρώτος συνήθως προτρέπει την παραµονή του 
πράκτορα σε ασφαλείς περιοχές, ενώ ο δεύτερος ωθεί στην εξερεύνηση και 
τον πιθανό κίνδυνο. Είναι ευθύνη του πράκτορα να αποφασίσει πως θα 
επιλύσει τη σύγκρουση και να επιλέξει τρόπο δράσης. 

• Είναι µερικώς ικανοποιήσιµοι – µε την έννοια ότι µπορεί κανείς να πετύχει 
κάποιο στόχο, αλλά µόνο προσωρινά ή όχι πλήρως. Σκεφτείτε για παράδειγµα 
τους στόχους της κερδοφορίας ή της εύρεσης τροφής ή της αυτοσυντήρησης. 
Επιτυγχάνονται σε κάποιο ποσοστό, αλλά µόνο για λίγο, διότι µετά από 
κάποιο χρονικό διάστηµα, ξαναδηµιουργείται η ανάγκη να επιτευχθούν. 

Ο τρόπος µε τον οποίο προσδίδονται στόχοι σε ένα σύστηµα είναι µέσω ενός 
συστήµατος αξιών (value system), δηλαδή ενός συστήµατος αρχών και µηχανισµών 
µε τα οποία ο πράκτορας: 

1. Θα µπορεί να κρίνει τι είναι «καλό» γι’ αυτόν και τι δεν είναι 
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2. Θα µπορεί, προαιρετικά, να αυτοδιαµορφώνει την εσωτερική του λειτουργία 
έτσι ώστε να κάνει πιο πιθανή στο µέλλον την εµφάνιση καταστάσεων που 
έχουν αξία γι’ αυτόν και άρα να γίνεται πιο αποτελεσµατικός στην επίτευξη 
κάποιου στόχου ή να είναι πιο εναρµονισµένος µε τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται και 
µάθηση (learning) και οι πράκτορες που τη χρησιµοποιούν ονοµάζονται 
προσαρµόσιµοι (adaptive). 

Οι στόχοι του πράκτορα και άρα το σύστηµα αξιών του, µπορούν να πάρουν 
διάφορες µορφές. Μπορούν να είναι συγκεκριµένες καταστάσεις στις οποίες ο 
πράκτορας προσπαθεί να φτάσει. Μπορούν να είναι ενισχυτικά σήµατα από το 
περιβάλλον που ο πράκτορας προσπαθεί να µεγιστοποιήσει. Μπορούν να είναι 
εσωτερικά κίνητρα και ανάγκες τις οποίες ο πράκτορας προσπαθεί να κρατήσει µέσα 
σε συγκεκριµένες ζώνες ζωτικότητας (viability zones).  

Η πιο συνηθισµένη µέθοδος να κωδικοποιούνται οι στόχοι ενός πράκτορα για 
να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από αυτόν, την οποία θα χρησιµοποιήσουµε στην 
αρχιτεκτονική που θα προτείνουµε, είναι µέσω ενός ή περισσότερων ενισχυτικών 
σηµάτων, θετικών ή αρνητικών, που µπορεί να δέχεται από το περιβάλλον του. Μέσω 
αυτών ο πράκτορας αντιλαµβάνεται ποιοι είναι οι στόχοι του µε το να προσπαθεί να 
µεγιστοποιήσει τα εισερχόµενα θετικά ενισχυτικά σήµατα και να ελαχιστοποιήσει τα 
αρνητικά.  

2.1.5 Το πρόβληµα της επιλογής πράξεων 

Το πρόβληµα της επιλογής πράξεων (action selection) αφορά την επιλογή µιας 
πράξης από ένα σύνολο από πιθανώς επιλέξιµες. Όπως το θέτει η [Maes, 1989] 
αφορά το: «Πώς µπορεί ένας πράκτορας να επιλέξει την πιο κατάλληλη ή την πιο 
σχετική επόµενη πράξη σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή, όταν αντιµετωπίζει µια 
συγκεκριµένη κατάσταση». Είναι το άµεσο πρόβληµα που τίθεται ως αποτέλεσµα της 
ύπαρξης ενός πράκτορα ο οποίος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον, έχει κάποιους 
συγκεκριµένους στόχους και έχει διαθέσιµες κάποιες δράσεις. Πρέπει (κατά 
συνέπεια) να αποφασίσει ποια εξ αυτών θα επιλέξει, δηλαδή τι είδους στρατηγική θα 
επιδείξει. 

Το πρόβληµα της επιλογής πράξεων επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τα 
είδη των προβληµάτων που συναντά ο πράκτορας. Υπάρχουν κάποια είδη 
προβληµάτων ή κάποια ιδιάζοντα χαρακτηριστικά προβληµάτων που µπορεί να 
αντιµετωπίσει ένας πράκτορας, τα οποία επηρεάζουν το σύστηµα επιλογής πράξεων 
και πρέπει να υποστηρίζεται ο κατάλληλος χειρισµός τους από αυτό. Ανάλογα µε τη 
φύση του στόχου που θέτουν ο [Tyrell, 1992] τα οµαδοποιεί σε: 

• Οµοιοστατικά (homeostatic) προβλήµατα όπου ο στόχος είναι να διατηρείται 
µια εσωτερική µεταβλητή σε συγκεκριµένες τιµές. (π.χ. διατήρηση 
θερµοκρασίας) 

• Επίτευξης επιθυµητών καταστάσεων (prescriptive) όπως για παράδειγµα η 
εύρεση φαγητού, η φόρτιση της µπαταρίας, ή γενικότερα η επίτευξη 
καταστάσεων που πετυχαίνουν στόχους του πράκτορα. 

• Αποφυγής οδυνηρών καταστάσεων (proscriptive) όπως για παράδειγµα η 
αποφυγή εµποδίων. 

Ανάλογα µε τον χρονισµό της εµφάνισής τους ο Tyrell τα οµαδοποιεί σε: 
• Προβλήµατα συνεχή, τα οποία απασχολούν συνεχώς τον πράκτορα και 

συνήθως είναι οµοιοστατικά. 
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• Προβλήµατα περιοδικά τα οποία εµφανίζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
µε συγκεκριµένο ρυθµό και έτσι εµφανίζεται µια αντίστοιχη περιοδική 
αυξοµείωση της ανάγκης για αντιµετώπισή τους. 

• Προβλήµατα περιστασιακά, τα οποία συµβαίνουν σε τυχαίες χρονικές στιγµές 
και είναι συνήθως: Εξαρτηµένα από εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσµατα 
(external or internal stimulus dependent) τα οποία απαιτούν την προσοχή του 
πράκτορα όταν εµφανίζεται κάποιο ερέθισµα από το περιβάλλον ή στο σώµα 
του πράκτορα (π.χ. η παρουσία εχθρού δηµιουργεί πρόβληµα αυτοπροστασίας 
και η βλάβη ενός οργάνου του πράκτορα δηµιουργεί πρόβληµα θεραπείας του 
οργανισµού). Εναλλακτικά µπορεί να είναι προβλήµατα αποφυγής 
καταστάσεων. Αυτού του είδους τα προβλήµατα συχνά είναι υψηλότερης 
προτεραιότητας, καθότι απαιτούν συνήθως την άµεση αντιµετώπισή τους που 
µπορεί να συνεπάγεται προσωρινό παραγκωνισµό άλλων στόχων.  

 
Μια αρχιτεκτονική επιλογής πράξεων, όταν διαθέτει κατάλληλους µηχανισµούς για 
να αντεπεξέρχεται σε όλα τα παραπάνω είδη και χαρακτηριστικά προβληµάτων, 
µπορεί να χαρακτηριστεί ως γενικής φύσεως. Για να µπορεί όµως να θεωρηθεί και 
επιτυχηµένη αρχιτεκτονική πρέπει κατά την [Maes, 1994] να έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

1. Να ευνοεί πράξεις οι οποίες συνεισφέρουν στους στόχους του και 
συγκεκριµένα πρέπει να ευνοεί εκείνες που επιφέρουν τη µεγαλύτερη πρόοδο 
προς τους στόχους. 

2. Να µπορεί να είναι αρκετά ευέλικτος, ώστε να εκµεταλλεύεται ευκαιρίες που 
προκύπτουν, καθώς και να αντεπεξέρχεται σε απρόβλεπτες αρνητικές 
καταστάσεις. 

3. Να ενεργεί σε πραγµατικό χρόνο, δηλαδή να είναι αρκετά γρήγορος ώστε να 
αντεπεξέρχεται στην ταχύτητα αλλαγών του περιβάλλοντος. 

4. Να ελαχιστοποιεί την περιττή εναλλαγή µεταξύ πράξεων που  συνεισφέρουν 
σε διαφορετικούς στόχους η οποία επιφέρει την αδυναµία ή καθυστέρηση 
επίτευξης οποιουδήποτε από τους στόχους αυτούς. 

5. Να βελτιώνει την απόδοσή του προς την επίτευξη των στόχων του µε βάση τις 
εµπειρίες. 

6. Ποτέ να µην εµπλέκεται σε ατέρµονες βρόχους ή αδιέξοδες καταστάσεις ή να 
κάνει τον πράκτορα να ακολουθεί ανέφικτους στόχους. 

Εµείς µπορούµε να προσθέσουµε, µε βάση τη φύση των στόχων του πράκτορα που 
αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, ότι ένα σύστηµα επιλογής πράξεων 
ενός πράκτορα πρέπει να µπορεί κάθε χρονική στιγµή να ιεραρχεί αποτελεσµατικά 
τους στόχους του πράκτορα µε βάση την κατάστασή του, αλλά και την κατάσταση 
του περιβάλλοντος και να επιλέγει πράξεις που συνεισφέρουν στους πιο σηµαντικούς 
ή επείγοντες στόχους. 

Πολλοί επιστήµονες πιστεύουν ότι κάποια µορφή του προβλήµατος της 
επιλογής πράξεων επιλύεται στα περισσότερα ζώα. Μάλιστα, κάποιοι ισχυρίζονται 
ότι έχουν προσδιορίσει το τµήµα του εγκεφάλου που επικεντρώνεται στην επίλυση 
του προβλήµατος αυτού στον άνθρωπο και υποδεικνύουν ότι είναι τα βασικά γάγγλια, 
βλέπε [Redgrave, Prescott et.al, 1999]. Η επιλογή πράξεων είναι ένα από τα βασικά 
προβλήµατα µε τα οποία ασχολείται και προσπαθεί να αντιµετωπίσει η παρούσα 
εργασία.  

∆εδοµένου ότι είναι πρακτικά (και συχνά θεωρητικά) αδύνατο να αποδείξει 
κανείς ποια είναι η βέλτιστη στρατηγική επιλογής πράξεων σε πολύπλοκα 
περιβάλλοντα / προβλήµατα, η έρευνα στους δυναµικούς αυτόνοµους πράκτορες 
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προσανατολίζεται κυρίως στο να βρίσκει ανθεκτικές, αποτελεσµατικές και 
προσαρµοζόµενες λύσεις σε κάθε πρόβληµα υπό µελέτη και υπό τους περιορισµούς 
που αυτό θέτει. Γι’ αυτό και ο στόχος της βέλτιστης λύσης που υπάρχει σε αρκετές 
θεωρητικές εργασίες, δίνει σταδιακά τη θέση του στο στόχο της ικανοποιητικής 
λύσης και αυτή είναι και η προσέγγιση που θα ακολουθήσουµε και εµείς σε αυτή την 
εργασία. 

2.1.6 Το πλαίσιο της ενισχυτικής µάθησης - σύνδεση πράκτορα και 
περιβάλλοντος 

Όπως είπαµε και σε προηγούµενη παράγραφο, ο τρόπος που θα χρησιµοποιήσουµε 
για να κωδικοποιήσουµε τους στόχους ενός πράκτορα είναι τα ενισχυτικά σήµατα 
που δίνει στον πράκτορα το περιβάλλον του. Αυτός είναι και ο τρόπος µε τον οποίο 
λειτουργεί ο άνθρωπος, αλλά και τα περισσότερα έµβια όντα. Ο τρόπος µε τον οποίο 
τα ενισχυτικά σήµατα κωδικοποιούνται είναι συνήθως µε την κατάλληλη κατασκευή 
του σώµατος των πρακτόρων το οποίο έχει δηµιουργήσει κατάλληλα η εξελικτική 
διαδικασία στα έµβια όντα ή ο σχεδιαστής στην περίπτωση των τεχνητών πρακτόρων. 
Έτσι, για παράδειγµα στον άνθρωπο, έχουµε ενισχυτικά σήµατα κορεσµού ή πείνας 
τα οποία στέλνονται από το στοµάχι στον εγκέφαλο (βλέπε [Rolls, 1999]) ή πόνου 
που στέλνεται στον εγκέφαλο από διάφορα τυχόν παθόντα σηµεία του σώµατος. Τα 
ενισχυτικά σήµατα, θετικά ή αρνητικά, που η υποστήριξή τους είναι ενσωµατωµένη 
στο σώµα του πράκτορα ονοµάζονται πρωτεύοντες ενισχυτές / ενδυναµωτές (primary 
reinforcers). Ο πράκτορας, βασισµένος στα σήµατα αυτά µπορεί να ανακαλύψει 
δευτερεύοντες ενισχυτές (secondary / cognitive reinforcers), βλέπε [Rolls, 1999] και 
[Scultz, 2000]. 
 

Πράκτορας

Περιβάλλον 
st+1
 

rt+1
 

πράξη at

ενισχυτικό σήµα rt

Κατά- 
σταση  
περιβάλ- 
λοντος  st

Σχήµα 2.2: Η διασύνδεση πράκτορα – περιβάλλοντος. 
 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο λειτουργίας της ενισχυτικής µάθησης, κάθε χρονική 
στιγµή ο πράκτορας προσλαµβάνει την κατάσταση του περιβάλλοντος st µέσω των 
αισθητηριακών µεγεθών του και δέχεται κάποιο ενισχυτικό σήµα rt. Με βάση το 
σύνολο των πληροφοριών αυτών που διαθέτει αποφασίζει και εκτελεί µια πράξη at µε 
την οποία επιδρά στο περιβάλλον του. Το αποτέλεσµα είναι να επιστραφεί από το 
περιβάλλον ένα νέο ενισχυτικό σήµα, καθώς και να προσληφθεί µια νέα κατάσταση 
του περιβάλλοντος. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
πράκτορα και φαίνεται στο σχήµα 2.2. Στην κλασική ενισχυτική µάθηση, συνηθίζεται 
να επιστρέφεται στον πράκτορα ένα βαθµωτό µέγεθος ως ενισχυτικό σήµα. Παρόλα 
αυτά, εµείς θεωρούµε το ενισχυτικό σήµα να είναι διανυσµατικό, δηλαδή ότι ο 
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πράκτορας προσλαµβάνει κάθε χρονική στιγµή πολλαπλά ενισχυτικά σήµατα 
(multiple rewards) κάτι το οποίο πολλοί επιστήµονες θεωρούν ότι συµβαίνει και στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο.  

Η ενισχυτική µάθηση χρησιµοποιεί µεγέθη µακροπρόθεσµων αµοιβών για να 
υπολογίσει συναρτήσεις αξιών µε τις οποίες επιλύει το πρόβληµα του αποδοτικού 
ελέγχου ενός αυτόνοµου πράκτορα. Η περιγραφή των εννοιών αυτών, καθώς και 
περισσότερες πληροφορίες για την ενισχυτική µάθηση αναφέρονται στο παράρτηµα 
Β (κεφ. 10). 

2.2 Ιεραρχίες πρακτόρων – κατανεµηµένος έλεγχος 

Για έναν πράκτορα µπορεί να υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις: Μπορεί να 
είναι µονολιθικός ή πολλαπλών υποσυστηµάτων. Σταθερής συµπεριφοράς (προ-
προγραµµατισµένης) ή µεταβαλλόµενης (µε ικανότητα µάθησης). Μπορεί να είναι 
αναδραστικός (reactive) ή να υποστηρίζει προσχεδιασµό (planning). Μπορεί να 
επιλέγει µία πράξη ή να επιστρέφει βαθµό προτίµησης για όλες τις δυνατές πράξεις. 
Άλλες κατηγοριοποιήσεις µπορούν να βρεθούν στους [Pirjanian, 1999], [Mackenzie, 
Arkin, Cameron, 1997] και [Saffiotti, 1994]. 

Στις επόµενες παραγράφους θα αναφερθούµε στους πράκτορες πολλαπλών 
υποσυστηµάτων και πιο συγκεκριµένα σε ιεραρχικές δοµές, θεωρώντας ότι η 
“bottom-up” δόµηση πολύπλοκων πρακτόρων µέσω του συνδυασµού καλά 
σχεδιασµένων απλούστερων τµηµάτων είναι ένα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό και 
δοκιµασµένο εργαλείο το οποίο πρέπει να υποστηρίζει µια αρχιτεκτονική καθορισµού 
δράσης ενός πράκτορα, προκειµένου να µπορεί να παράγει πολύπλοκες αλλά και 
ανθεκτικές συµπεριφορές και έτσι να διαβαθµιστεί σε πολύπλοκα προβλήµατα. Η 
αρχιτεκτονική που θα παρουσιάσουµε στην παρούσα εργασία θα βασιστεί στους 
τύπους ιεραρχικών δοµών που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

2.2.1 Ιεραρχικές δοµές πρακτόρων 

Η έννοια του πράκτορα, σύµφωνα µε την [Maes, 1994], µας οδηγεί στο συµπέρασµα 
ότι η κατασκευή του σηµαίνει δηµιουργία ενός πλήρους συστήµατος, ενός 
συστήµατος που αν αφεθεί µόνο του µπορεί να αντιµετωπίσει  ολοκληρωµένα κάποιο 
πρόβληµα, επιδεικνύοντας συµπεριφορά που έχει νόηµα. Γι’ αυτό το λόγο έχει από 
καιρό γίνει µια µετάβαση στην έρευνα σε τέτοιου είδους συστήµατα και λύσεις. 
Κυρίως όµως, η ιδιότητα ενός πράκτορα να προσφέρει ολοκληρωµένη συµπεριφορά 
ως προς συγκεκριµένο στόχο, οδήγησε σταδιακά στη δόµηση πιο  πολύπλοκων 
συστηµάτων πάνω σε ήδη υπάρχοντα, δηλαδή στη δηµιουργία πολύπλοκων 
πρακτόρων που αποτελούνται ιεραρχικά από εσωτερικούς υποπράκτορες, και όλοι 
µαζί, συλλογικά, δηµιουργούν την τελική συµπεριφορά. Τα πλεονεκτήµατα των 
συστηµάτων ιεραρχίας πρακτόρων είναι κυρίως ο ευκολότερος, πιο διαβαθµίσιµος 
και πιο αποδοτικός σχεδιασµός ο οποίος βασίζεται στη λογική του «διαίρει και 
βασίλευε», καθώς και µεγαλύτερη ανθεκτικότητα, λόγω του πλεονασµού των 
αυτόνοµων υποσυστηµάτων. 

Η ιδέα της ιεραρχίας πρακτόρων – υποπρακτόρων, που φαίνεται στο σχήµα 
2.3, προέρχεται από τον [Minsky, 1985]. Η ορολογία συστήµατος και υποσυστήµατος 
χρησιµοποιείται από τον [Tyrell, 1993] για τον ίδιο λόγο. Αρκετά συχνά επίσης, 
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γίνεται χρήση του όρου «συµπεριφορά», για παράδειγµα από τους [Sahota, 1994], 
[Mataric, 1994], για να καταδείξει έναν εσωτερικό υποπράκτορα ο οποίος έχοντας 
τους δικούς του στόχους, είναι ανταγωνιστικός µε άλλους υποπράκτορες προκειµένου 
να επιλεγεί για να καθορίσει τη δράση του συνολικού / εξωτερικού πράκτορα κατά 
την κρίση του. Πολλές φορές χρησιµοποιείται στη βιβλιογραφία ο όρος «συστήµατα 
πολλαπλών πρακτόρων» (multi-agent systems) για να καταδείξει συνεργασία πολλών 
και διαφορετικών όντων καθένας από τους οποίους συνιστά έναν πράκτορα. Εµείς 
όµως, εκτός αν το δηλώνουµε ρητά, θα αναφερόµαστε σε πράκτορες οι οποίοι 
κατοικούν στο ίδιο «σώµα», δηλαδή είναι τµήµατα ενός ενιαίου µηχανισµού λήψης 
αποφάσεων το οποίο εξυπηρετεί ένα συγκεκριµένο και ξεχωριστό ον. Η δόµηση ενός 
αυτόνοµου πράκτορα σε ιεραρχίες εσωτερικών υποπρακτόρων συµβαδίζει µε τη 
γενική αρχή σχεδιασµού αυτόνοµων πρακτόρων µέσω πολλαπλών, παράλληλων και 
σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητων συστηµάτων (principle of parallel, loosely coupled 
processes). Η αρχή αυτή, η οποία αναλύεται διεξοδικά στο βιβλίο [Pfeifer & Scheier, 
1999], έχει τονιστεί κατά καιρούς από διάφορους επιστήµονες και διάφορες 
αρχιτεκτονικές κατασκευής αυτόνοµων πρακτόρων την ενστερνίζονται [Brooks, 
1986], [Lambrinos & Scheier, 1995], κ.λ.π. 
 

 
Σχήµα 2.3: Η εξωτερική άποψη ενός συστήµατος ιεραρχίας πρακτόρων, σύµφωνα µε 

τη λογική της «Κοινωνίας του Νου» του Minsky. 

 
Ένα απλό παράδειγµα ιεραρχίας πρακτόρων για υλοποίηση πιο σύνθετου συστήµατος 
είναι ένας ροµποτικός πράκτορας φτιαγµένος για να µαζεύει τα σκουπίδια. Πιθανοί 
υποπράκτορες αυτού θα µπορούσαν να είναι: ένας που θα αποφεύγει εµπόδια στην 
κίνηση του ροµπότ, ένας που θα ψάχνει να βρει σκουπίδια και θα τα µαζεύει, 
επιστρέφοντάς τα στο σταθµό συγκέντρωσης σκουπιδιών και ένας που θα εντοπίζει 
το σταθµό επαναφόρτισης και θα φροντίζει να επιστρέφει το ροµπότ εκεί τακτικά για 
να φορτίσει τις µπαταρίες του. 

Όλοι οι υποπράκτορες, όπως και ο τελικός πράκτορας, µπορούν να 
λειτουργήσουν µόνοι τους παράγοντας µια συµπεριφορά η οποία θα έχει 
συγκεκριµένο νόηµα και αποτέλεσµα σε σχέση µε κάποιο στόχο. Επίσης, όλοι οι 
πράκτορες της ιεραρχίας επιλέγουν ή προτείνουν πράξεις µέσα από τον ίδιο χώρο 
πράξεων, δηλαδή όλοι «συ-σκέπτονται» για το πως πρέπει να διαχειριστούν οι ίδιοι 
βαθµοί ελευθερίας. Για την ακρίβεια, αυτό είναι το πρώτο είδος ιεραρχίας πρακτόρων 
το οποίο θα καλούµε «ιεραρχία κατανεµηµένου ελέγχου» και το οποίο ορίζει 
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σύνθετους πράκτορες µέσω της σύνθεσης των προτιµήσεων απλούστερων 
πρακτόρων. Ο σύνθετος πράκτορας, ο οποίος αναφέρεται ως υψηλότερος στην 
ιεραρχία, είναι ουσιαστικά το σύνολο των υπολοίπων πρακτόρων, µαζί µε ένα 
σύστηµα το οποίο συνδυάζει τις γνώµες τους για να βγάλει συνολική απόφαση ή 
προτίµηση. Τα χαρακτηριστικά αυτού του συστήµατος ιεραρχίας πρακτόρων (στο 
οποίο και θα επικεντρωθούµε) είναι τα εξής: 
 Ο έλεγχος του συνολικού πράκτορα είναι κατανεµηµένος στο σύνολο των 
υποπρακτόρων που τον αποτελούν. 

 Κάθε υποπράκτορας είναι υπεύθυνος για ένα µέρος του ελέγχου και της 
συνολικής συµπεριφοράς. 

 Οι πράκτορες δρουν σε επιλεγµένες και συνήθως τοπικές και άµεσες 
αισθητηριακές πληροφορίες. 

 Είναι απαραίτητο να συντονιστούν οι δραστηριότητες των υποπρακτόρων, για 
να παραχθεί µια τελική συµπεριφορά µε νόηµα. 

 

 
Σχήµα 2.4: Η χρήση ενός πράκτορα ως πράξης από τους ανωτέρους του και ως 
συστήµατος επιλογής πράξεων από τους κατωτέρους του. Πηγή:[Pirjanian,1999] 

 
Στο δεύτερο είδος ιεραρχίας, το οποίο θα αποκαλούµε «ιεραρχία γενίκευσης-
ειδίκευσης», βλέπε  
σχήµα 2.4, οι πράκτορες υψηλού επιπέδου χρησιµοποιούν τους πράκτορες του 
αµέσως κατώτερου επιπέδου ως (στοιχειώδεις) πράξεις και επιλέγουν ή προτείνουν 
κάποιον από αυτούς. Οι πράκτορες στο κατώτερο επίπεδο έχουν ως αντικειµενικό 
στόχο αυτό που ο ανώτερός τους θεώρησε και επέλεξε ως πράξη και επιλέγουν 
µεταξύ πράξεων που είναι πιο στοιχειώδεις για να τον υλοποιήσουν. Για παράδειγµα, 
στην περίπτωση του πράκτορα που καθορίζει τη στρατηγική µιας εταιρίας, ο οποίος 
επιλέγει τις, γι’ αυτόν στοιχειώδεις, πράξεις: πρόσληψη υπαλλήλων, διαφήµιση 
προϊόντος, επένδυση σε µετοχές, αγορά προµηθειών, µπορεί να έχουµε κατώτερου 
επιπέδου πράκτορες που να υλοποιούν τις πράξεις. Για παράδειγµα, η «πράξη» αγορά 
προµηθειών µπορεί να υλοποιείται από ένα αντίστοιχο πράκτορα ο οποίος να επιλέγει 
από τις πιο στοιχειώδεις πράξεις: αγορά µελανιού, αγορά χαρτιού, αγορά συσκευών. 
Μια µορφή αυτής της ιεραρχίας υλοποιείται στον [Digney, 96]. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ο πράκτορας ανώτερου επιπέδου, δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους 
πράκτορες κατώτερου επιπέδου οι οποίοι υλοποιούν τις επιλογές του και άρα δεν 
νοείται χωρίς αυτούς, κάτι που δεν ισχύει στην πρώτη µορφή ιεραρχίας πρακτόρων, 
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όπου ο κάθε πράκτορας είναι ανεξάρτητος από τους άλλους και µπορεί κάλλιστα να 
λειτουργεί χωρίς αυτούς. 

Ένας υπάρχων πράκτορας, που όπως ξέρουµε έχει το ρόλο του να επιλέγει ή 
να προτείνει πράξεις, µπορεί να χρησιµεύσει και να λειτουργήσει και µε τους δύο 
τρόπους, δηλαδή να  χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε από τα δύο είδη ιεραρχίας 
πρακτόρων, χωρίς αυτό να αλλάζει τίποτα -εσωτερικά- για τον ίδιο. 

2.2.2 ∆υναµική & κατανεµηµένη επιλογή πράξεων  

Έχουµε ήδη ορίσει το πρόβληµα της επιλογής πράξεων για ένα πράκτορα, ως 
την απόφαση για το τι πρέπει να πραχθεί, δεδοµένης κατάστασης και στόχων. Έχουµε 
επίσης ήδη ορίσει το πρόβληµα της δυναµικής βελτίωσης των αποφάσεων µε βάση 
την εµπειρία, µέσω της ενισχυτικής µάθησης, προκειµένου να επιτυγχάνονται 
καλύτερα οι στόχοι του πράκτορα. Στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο 
εισαγάγαµε την υλοποίηση του συστήµατος επιλογής πράξεων µε µια ιεραρχία 
υποπρακτόρων και συγκεκριµένα την έννοια του κατανεµηµένου ελέγχου. Αυτά τα 
τρία στοιχεία, ορίζουν το πλήρες πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε σε αυτή την 
εργασία, το οποίο είναι η δυναµική και κατανεµηµένη επιλογή πράξεων. 

Σε αυτή την εργασία, πέρα από το ότι επιτρέπουµε τη χρήση της ιεραρχίας 
γενίκευσης-ειδίκευσης για να υλοποιούνται αφηρηµένες-σύνθετες πράξεις, αυτό µε το 
οποίο ασχολούµαστε είναι η ιεραρχία κατανεµηµένου ελέγχου. Χρησιµοποιούµε 
δηλαδή πράκτορες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, λειτουργούν ταυτόχρονα και εξάγουν 
προτιµήσεις πάνω σε κοινό χώρο πράξεων, ανάλογα µε τις προτεραιότητές τους, και 
συνδυάζουµε τις προτιµήσεις τους αποτελεσµατικά και δυναµικά.  

Σε αυτή την προσέγγιση, υπάρχουν δύο βασικά θέµατα – προβλήµατα προς 
επίλυση. Το πρώτο είναι το πως να συντονιστούν αποτελεσµατικά οι εσωτερικοί 
υποπράκτορες, ο καθένας από τους οποίους µπορεί να έχει τους δικούς του 
υποστόχους, τη δική του κατάσταση, τα δικά του αντιληπτικά µεγέθη, τα δικά του 
κίνητρα. Πώς θα συνδυαστούν οι προτιµήσεις τους, ώστε να παράγεται η καλύτερη 
δυνατή συµπεριφορά για τον συνολικό πράκτορα, που συνεπάγεται την όσο το 
δυνατό καλύτερη επίτευξη των πιο σηµαντικών στόχων, αλλά και την ικανοποίηση 
τουλάχιστον σε κάποιο αναγκαίο βαθµό όλων των στόχων που είναι υποχρεωτικοί. 
Το δεύτερο κυρίαρχο θέµα – πρόβληµα προς αντιµετώπιση είναι το πως θα 
βελτιώνεται εσωτερικά η δοµή των πρακτόρων µε βάση την εµπειρία ώστε ο 
συνδυασµός των προτιµήσεων των πρακτόρων να γίνεται συνεχώς πιο 
αποτελεσµατικός και προσαρµοσµένος στο περιβάλλον που αντιµετωπίζει ο 
πράκτορας. 

2.3 Ο ρόλος της εισαγωγής πρότερη γνώσης  

Ένα τελευταίο στοιχείο που καθορίζει την οπτική γωνία της παρούσας εργασίας είναι 
η µελέτη της εισαγωγής πρότερης γνώσης προκειµένου να διευκολυνθεί το πρόβληµα  
της δυναµικής και κατανεµηµένης επιλογής πράξεων και να προσεγγισθούν 
πολύπλοκα προβλήµατα, καθώς και να επιταχυνθεί η πορεία της µάθησης του 
πράκτορα και η τελική του απόδοση. 

Η εισαγωγή πρότερης γνώσης δεν είναι ένα µέσο που εφηύραµε εµείς για να 
κάνουµε το πρόβληµά µας πιο εύκολο. Η ψυχολογία αναφέρει ότι κάποιοι µηχανισµοί 
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πρέπει να υπάρχουν που να ξεκινούν και να τροφοδοτούν τη διαδικασία της µάθησης 
και επίσης ότι κάτι πρέπει να δίνει κίνητρο στα βρέφη να παρατηρούν, να αναζητούν 
και να περιεργάζονται νέα αντικείµενα, βλέπε [Thelen and Smith, 1994]. Η άποψη 
πολλών ψυχολόγων είναι ότι τα βρέφη έχουν προδιάθεση για κάποιες συγκεκριµένες 
συµπεριφορές και ότι επιδεικνύουν ανακλαστικές συµπεριφορές ως αντίδραση προς 
ορισµένα ερεθίσµατα. Ως τέτοια ερεθίσµατα έχουν βρεθεί το οι ήχοι στο εύρος των 
ανθρώπινων φωνών, οι ακµές στο οπτικό σύστηµα του βρέφους, η παρατηρούµενη 
κίνηση, το φως, το άγγιγµα, κλπ. Η ηθολογία επίσης, βλέπε παράγραφο 3.2.3, 
παρατηρεί ότι τα ζώα διαθέτουν σταθερά µοτίβα αντιδράσεων προς ορισµένα 
ερεθίσµατα, τα οποία είναι καθορισµένα εκ γενετής στο νευρικό σύστηµα του ζώου, 
χάρις στα οποία το ζώο επιτυγχάνει να προστατεύεται από κινδύνους του 
περιβάλλοντός του, να αναγνωρίζει τους γονείς ή τη φωλιά του και να καθοδηγείται 
προς την απόκτηση χρήσιµων ικανοτήτων. 
 Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί, σε 
κάποιο βαθµό, διαθέτουν προδιαγεγραµµένες συµπεριφορές που τους προσδίδουν 
διάφορες τάσεις για δράση συγκεκριµένου τύπου, δηλαδή προτίµησης κάποιων 
δράσεων έναντι άλλων. Επίσης διαθέτουν προκαθορισµένες αντιδράσεις σε 
συγκεκριµένα ερεθίσµατα, τα λεγόµενα αντανακλαστικά (reflexes), τα οποία βοηθούν 
παρέχοντας, εκ γενετής και χωρίς να προηγηθεί µάθηση, σωστές αντιδράσεις στις 
συνθήκες που θα βρεθεί το έµβιο ον – πράκτορας. Αυτοί οι δύο µηχανισµοί είναι 
κληρονοµιά της εξελικτικής διαδικασίας (ή ισοδύναµα της εισαγωγής πρότερης 
γνώσης από τον κατασκευαστή στους τεχνητούς πράκτορες) και βοηθούν και 
κατευθύνουν τον πράκτορα στα πρώτα του βήµατα. Χωρίς αυτούς η διατήρηση των 
οργανισµών στη ζωή και η απόκτηση απαραίτητων ικανοτήτων θα ήταν αδύνατη ή 
τουλάχιστον δραµατικά πιο απίθανη και υπερβολικά πιο αργή. 
 Στην ενισχυτική µάθηση, το πρόβληµα της ανεπάρκειας της τυχαίας 
εξερεύνησης για την εύρεση κατάλληλων δράσεων είχε εντοπιστεί από νωρίς και 
επισηµαίνεται σε πολλές εποπτικές / ανακεφαλαιωτικές εργασίες (όπως [Kaelbling, 
Littman, Moore, 1996] και [Harmon & Harmon, 1996]) ως σηµείο που χρήζει 
περαιτέρω έρευνας. Αλλά και γενικότερα στην κατασκευή νοηµόνων πρακτόρων 
συχνά τονίζεται η ανάγκη εισαγωγής πρότερης γνώσης για να καταστεί δυνατή και να 
διευκολυνθεί η διαδικασία µάθησης. Σε ορισµένες εργασίες, έχουµε ήδη εισαγωγή 
πρότερης γνώσης, όπως π.χ. στην [Pfeifer and Scheier, 1997] µε στόχο την 
κατασκευή ενός ροµποτικού πράκτορα συλλογής απορριµµάτων, όπου οι σχεδιαστές 
πρόσθεσαν ένα βασικό αντανακλαστικό για να αυξήσουν την πιθανότητα να πιάσει 
οτιδήποτε ο πράκτορας το οποίο ήταν ότι οποτεδήποτε οι αισθητήρες προσέγγισης σε 
εµπόδια παρέµεναν ενεργοποιηµένοι για κάποια συνεχόµενη ώρα, ο πράκτορας έκανε 
µια κίνηση λαβής – ενεργοποίησης του µηχανισµού που δράττει αντικείµενα. Γεγονός 
όµως παραµένει ότι οι περισσότερες αρχιτεκτονικές επιλογής δράσεων δεν δίνουν 
λύση στο πρόβληµα της εισαγωγής πρότερης γνώσης και γι’ αυτό θεωρούµε το θέµα 
αυτό ως σηµαντικό στην παρούσα εργασία. 
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3 Σχετικές εργασίες 

3.1 Οργάνωση κεφαλαίου 

Τα θέµατα της συµπεριφοράς και της µάθησης µε τα οποία ασχολείται η παρούσα 
εργασία σχηµατίζουν ένα ευρύ πεδίο το οποίο καλύπτει πολλούς τοµείς 
ενδιαφέροντος και επικαλύπτεται µε ένα µεγάλο σύνολο από επιστήµες: κοινωνικές 
επιστήµες, οικονοµικά, ψυχολογία, νευροεπιστήµες, βιολογία, ηθολογία, γνωσιακή 
επιστήµη, επιστήµη υπολογιστών, ροµποτική, τεχνητή νοηµοσύνη και νοήµονα 
συστήµατα, κυβερνητική και επεξεργασία σηµάτων κλπ. Έχουµε λοιπόν ένα τεράστιο 
µέγεθος σχετικών και σηµαντικών εργασιών κάθε είδους, το οποίο σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να καλυφθεί στην παρούσα εργασία. Παρουσιάζουµε όµως 
επιλεκτικά κάποιες εργασίες οι οποίες πιστεύουµε ότι σχετίζονται περισσότερο µε το 
συγκεκριµένο πρόβληµα που επιλύουµε ή κάποια διάσταση αυτού ή συνεισφέρουν 
στη µεθοδολογία που θα ακολουθήσουµε στην προσέγγισή µας. Η οργάνωση του 
κεφαλαίου είναι ως εξής:  

Πρώτα παρουσιάζονται µέθοδοι και αρχιτεκτονικές που χειρίζονται 
ανεξάρτητα υποσυστήµατα, διεργασίες, συµπεριφορές ή εν γένει υποπράκτορες µε 
την ορολογία που χρησιµοποιούµε, οι οποίοι κατά την επικοινωνία τους µε το 
σύστηµα που καθορίζει της επιλογή δράσης έχουν µία έξοδο προς αυτό (single-
valued methods). Η έξοδος αυτή είναι η πράξη που επιθυµούν, δηλαδή κρίνουν από 
τη σκοπιά τους ως βέλτιστη, την οποία γράφουν στην πιο απλή περίπτωση απευθείας 
και αθροιστικά στα αντίστοιχα κανάλια εξόδου ή ακολουθούν κάποια πιο πολύπλοκη 
στρατηγική απόφασης δράσης µε τη λογική του ανταγωνισµού και της αποκλειστικής 
εντέλει επικράτησης µιας εκ των απόψεων (winner takes all). 

Έπειτα παρουσιάζουµε µια άλλη οµάδα µεθόδων που χρησιµοποιεί 
υποπράκτορες που παράγουν πολλαπλές εξόδους (multi-valued methods). Πιο 
συγκεκριµένα εξάγουν το βαθµό προτίµησης (ή αντίστοιχα αποστροφής) της κάθε 
πράξης η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή σε 
άλλες περιπτώσεις απλά το αν συµφωνούν ή διαφωνούν µε την κάθε πράξη. Είναι 
γεγονός ότι οι πράκτορες µιας εξόδου προσφέρουν ένα υποσύνολο της πληροφορίας 
και της χρησιµότητας που προσφέρουν οι πράκτορες πολλαπλών εξόδων, διότι οι 
πράκτορες µιας εξόδου, απαντούν µόνο στο ερώτηµα «τι θέλω να κάνω», ενώ οι 
πράκτορες πολλαπλών εξόδων απαντούν και στο ερώτηµα «πόσο θέλω να το κάνω», 
παρέχοντας περισσότερη πληροφορία (η µετατροπή της πληροφορίας της δεύτερης 
κατηγορίας πρακτόρων σε πληροφορία που εξάγει η πρώτη κατηγορία γίνεται αν 
πάρουµε τις προτιµήσεις που εξάγει ένας πράκτορας και επιλέξουµε ως έξοδο την 
πράξη µε τη µεγαλύτερη προτίµηση). Το κύριο χαρακτηριστικό των µεθόδων µε 
υποσυστήµατα πολλαπλών εξόδων είναι ότι, εκµεταλλευόµενα την περισσότερη 
παρεχόµενη πληροφορία, µπορούν να κάνουν αρκετά πιο αποτελεσµατικό 
συντονισµό των υποσυστηµάτων. Συγκεκριµένα, είναι πιο εύκολο να επιλέγονται 
πράξεις που συνεισφέρουν ταυτόχρονα σε πολλούς στόχους και εν γένει να γίνονται 

 36



συµβιβασµοί οι οποίοι µπορεί να ρίχνουν ελάχιστα την απόδοση στην επίτευξη 
κάποιου στόχου, αλλά να βελτιώνουν δραµατικά την απόδοση προς άλλους 
παράλληλους στόχους (που επιδιώκονται από άλλα υποσυστήµατα). 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε αρχιτεκτονικές οι οποίες βασίζονται στην 
ενισχυτική µάθηση. Οι αρχιτεκτονικές αυτές χρησιµοποιούν συνήθως υποπράκτορες 
που εξάγουν πολλαπλές εξόδους. Τις παρουσιάζουµε ξεχωριστά µιας και 
αλληλοσυµπληρώνονται, σχηµατίζοντας ένα ενδιαφέρον λειτουργικό σύνολο. Επίσης, 
τις αναλύουµε περισσότερο, µιας και η αρχιτεκτονική που θα προτείνουµε θα 
βασιστεί σε αυτές. 

Τέλος, αναφερόµαστε σε προσεγγίσεις που αφορούν συστήµατα πολλαπλών 
πρακτόρων (multi-agent systems). Όπως είπαµε και στο 2ο κεφάλαιο, ο όρος αυτός, 
παρόλο που εννοιολογικά ταιριάζει, δεν χρησιµοποιείται για να καταδείξει 
ανεξάρτητα υποσυστήµατα που συνυπάρχουν στο εσωτερικό ενός φυσικού πράκτορα, 
αλλά συνηθίζεται στη βιβλιογραφία για οµάδες φυσικών πρακτόρων που 
συνεργαζόµενοι ή ανταγωνιζόµενοι άµεσα ή έµµεσα συµµετέχουν στην επίλυση ενός 
προβλήµατος ή στη διεξαγωγή ενός παιγνίου. Για αυτά τα συστήµατα λοιπόν θα γίνει 
λόγος στις τελευταίες παραγράφους του κεφαλαίου, διότι έχουν µεγάλη σχέση και 
χρησιµότητα για το πρόβληµα που µελετάµε και µπορεί κανείς να αντιστοιχίσει τα 
προβλήµατα τα οποία επιλύουν µε µορφές προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε στην 
παρούσα εργασία. Το µόνο που διαφοροποιεί σε κάποιο βαθµό τα δύο προβλήµατα 
είναι οι διαφορετικοί περιορισµοί που τίθενται στην επικοινωνία των πρακτόρων και 
την υλοποίηση πράξεων, λόγω της ύπαρξης ενός ή περισσότερων φυσικών (ή 
ιδεατών, αν πρόκειται για συνθετικούς πράκτορες) σωµάτων αντίστοιχα. 

3.2 Αρχιτεκτονικές µε υποσυστήµατα µιας εξόδου 

3.2.1 Subsumption αρχιτεκτονική 

O [Brooks, 1986] εισήγαγε µια αρχιτεκτονική βασισµένη σε επίπεδα ικανοτήτων 
(competence layers), µε στόχο τη διαδοχική σύνθεση πολύπλοκων συµπεριφορών από 
απλούστερες. Το πρώτο επίπεδο σχηµατίζει ένα πλήρες και λειτουργικό σύστηµα. Το 
πρώτο µαζί µε το δεύτερο επίπεδο σχηµατίζουν επίσης ένα πλήρες και λειτουργικό 
σύστηµα, αλλά µε περισσότερες δυνατότητες. Και καθώς ο αριθµός των επιπέδων 
αυξάνει, η εξειδίκευση και η πολυπλοκότητα της παραγόµενης συµπεριφοράς 
σταδιακά µεγαλώνει. Τα επίπεδα, χαµηλότερα στην ιεραρχία, µπορούν να 
λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τα συστήµατα υψηλότερου επιπέδου, τα οποία 
µπορούν να αφαιρεθούν οποιαδήποτε στιγµή χωρίς να δηµιουργηθεί πρόβληµα. Τα 
συστήµατα υψηλότερου επιπέδου όµως, µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα συστήµατα 
κατώτερου επιπέδου για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Αυτό γίνεται ως εξής: Εν 
γένει το κάθε επίπεδο διαβάζει κάθε χρονική στιγµή δεδοµένα από τους αισθητήρες 
και γράφει συνεχώς εντολές στους κινητήρες. Οποιαδήποτε χρονική στιγµή όµως, ένα 
επίπεδο υψηλά στην ιεραρχία µπορεί να ανακόψει (subsume) την έξοδο των τιµών 
ελέγχου ενός κατώτερου επιπέδου στους κινητήρες, υλοποιώντας ή απλά 
διευκολύνοντας έτσι τη δική του λειτουργικότητα. Ένα παράδειγµα εφαρµογής της 
αρχιτεκτονικής µε τρία επίπεδα φαίνεται στο σχήµα 3.1, όπου µπορεί να διακρίνει 
κανείς ότι για να επιτευχθεί η λειτουργικότητα του 3ου επιπέδου, της εξερεύνησης, 
πρέπει να χρησιµοποιείται το 2ο επίπεδο για να µπορεί ο πράκτορας να ψάχνει για 
ενδιαφέροντα µέρη και αντικείµενα, αλλά κατά καιρούς να ανακόπτεται η έξοδος του 
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1ου επιπέδου προκειµένου ο πράκτορας να µπορεί να πλησιάσει σε αντικείµενα, για 
να τα εξερευνήσει. 
 Στην αρχιτεκτονική του Brooks τα επίπεδα καθορίζονται εξαρχής από τον 
κατασκευαστή και υλοποιούνται µε ενισχυµένες µηχανές πεπερασµένων 
καταστάσεων (AFSMs, augmented finite-state machines). Έτσι, η αρχιτεκτονική 
µπορεί να είναι αρκετά αποδοτική από άποψη απλότητας, και έχει εφαρµοστεί 
επιτυχώς, για παράδειγµα, για να χειριστεί ροµποτικό πράκτορα µε 19 βαθµούς 
ελευθερίας και 60 αισθητήρες, χρησιµοποιώντας µόνο ένα κύκλωµα επεξεργαστή στα 
15MHz, βλέπε [Ferell, 1995]. Παρόλα αυτά, το σύνολο των αλληλεπιδράσεων µεταξύ 
των επιπέδων της αρχιτεκτονικής και γενικότερα ο έλεγχος του πράκτορα είναι 
προκαθορισµένος και σταθερός. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τη µεγαλύτερη 
αδυναµία της αρχιτεκτονικής: η συµπεριφορά του πράκτορα δεν µπορεί να αλλάξει, 
εάν δεν επανασχεδιαστεί το σύστηµα. Επίσης, η αρχιτεκτονική δεν µπορεί να 
χειριστεί στόχους που καθορίζονται από το περιβάλλον, αλλά µόνο εκείνους που 
είναι προκαθορισµένοι από τον κατασκευαστή. Έτσι, υπάρχουν πολλές αµφιβολίες 
ως προς το κατά πόσο η αρχιτεκτονική µπορεί να διαβαθµιστεί σε προβλήµατα που 
απαιτούν πολύπλοκη και δυναµική συµπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση, η 
αρχιτεκτονική αυτή υπήρξε ένα πεδίο συζήτησης και γόνιµων αντιπαραθέσεων και 
αποτέλεσε την αιτία για αρκετές καινούριες ιδέες και µια αλλαγή πλεύσης στο χώρο 
της ροµποτικής και της τεχνητής νοηµοσύνης. 
 

 
Σχήµα 3.1: Η οργάνωση της αρχιτεκτονικής subsumption. Πηγή: [Pirjanian, 1999] 

3.2.2 Εκτεταµένη Braitenberg Αρχιτεκτονική – E.B.A. 

Το 1984, ο –νευροεπιστήµονας– Braitenberg, πρότεινε κάποια πολύ απλά οχήµατα, 
που έγιναν ευρύτερα γνωστά ως Braitenberg vehicles [Braitenberg, 1984], για τη 
θεωρητική αλλά και πρακτική µελέτη της γνωσιακής επιστήµης και της συνθετικής 
ψυχολογίας. Οι αρχές που εφαρµόστηκαν σε αυτά επεκτάθηκαν για να 
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της επιλογής πράξεων σε αυτόνοµους πράκτορες. Έτσι, 
προέκυψε η αρχιτεκτονική E.B.A. (Εκτεταµένη Braitenberg Αρχιτεκτονική) 
[Lambrinos & Scheier, 1995]. 

Στην αρχιτεκτονική αυτή, ένα σύνολο από προκαθορισµένες διαδικασίες 
λειτουργούν παράλληλα και όλες επηρεάζουν συνεχώς τους κινητήρες του 
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ροµποτικού πράκτορα. Καθεµιά από τις διαδικασίες δέχεται είσοδο από 
προεπιλεγµένους αισθητήρες του ροµπότ, υλοποιείται συνήθως µε ένα νευρωνικό 
δίκτυο και εξαγάγει κάποιες τιµές για τους κινητήρες. Ο συνδυασµός των τιµών που 
καταλήγουν στους κινητήρες πραγµατοποιείται µε µια απλή άθροιση. Όλες οι 
διαδικασίες είναι σχετικά ανεξάρτητες η µία από την άλλη, καθεµιά µπορώντας να 
ελέγξει και αφ’ εαυτού το ροµποτικό πράκτορα και εκτελούνται παράλληλα, 
υλοποιώντας σχετικά απλές διασυνδέσεις αισθητήρων-κινητήρων. 

Παραδείγµατα τέτοιων διαδικασιών (που µπορούµε να τις συσχετίσουµε µε 
την έννοια των αυτόνοµων υποπρακτόρων του προηγούµενου κεφαλαίου) µπορούν 
να είναι και οι: «αποφυγή εµποδίων», «κίνηση µπροστά», «επιστροφή στη φωλιά», 
«επαναφόρτιση» κλπ. που φαίνονται στο σχήµα 3.1, των οποίων τα ονόµατα 
σχετίζονται µε τη συµπεριφορά την οποία παράγουν όταν η έξοδός τους είναι η µόνη 
που φτάνει στους κινητήρες. Στο σχήµα 3.1 φαίνεται η ροή του ελέγχου της 
αρχιτεκτονικής Ε.Β.Α. σε µια εφαρµογή σε ροµποτικό πράκτορα συλλογής 
απορριµµάτων. Στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχουν δύο κινητήρες που 
καθορίζουν αντίστοιχα την ταχύτητα της αριστερής και δεξιάς ρόδας του ροµπότ. Η 
έξοδος κάθε διαδικασίας, αθροίζεται µε τις υπόλοιπες ξεχωριστά για καθένα από τους 
κινητήρες και επίσης αποτελεί προαιρετικά επιπρόσθετη είσοδο για τις υπόλοιπες 
διαδικασίες, επηρεάζοντας δυνητικά τη µελλοντική λειτουργία των διαδικασιών. 
Αυτή η δυνατότητα είναι από τα καλά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής, διότι 
επιτρέπει τη σύναψη διασυνδέσεων αισθητήρων-κινητήρων που κάνουν τον 
πράκτορα να είναι µεταβαλλόµενος και προσαρµοζόµενος δυνητικά στο περιβάλλον. 
Ένα από τα µειονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής είναι ο πολύ απλοϊκός τρόπος 
συντονισµού των διαδικασιών, δηλαδή η άθροιση των τιµών ελέγχου, ο οποίος 
αποτρέπει τη διαβαθµισιµότητα σε προβλήµατα µεγάλης πολυπλοκότητας. 
 

 
Σχήµα 3.2: Έλεγχος ενός ροµποτικού πράκτορα συλλογής απορριµµάτων µε χρήση 

της E.B.A. Πηγή: [Lambrinos & Scheier, 1995] 
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3.2.3 Προσεγγίσεις από την επιστήµη της Ηθολογίας 

Η επιστήµη της Ηθολογίας έχει επισηµάνει ότι τα ζώα δεν έχουν συνείδηση των 
στόχων τους, ότι η συµπεριφορά τους δεν µπορεί να εξηγηθεί παρά µόνο σε σχέση µε 
το περιβάλλον τους, αλλά και ότι ένα µεγάλο µέρος της συµπεριφοράς τους 
αποτελείται από προκαθορισµένα και σταθερά µοτίβα δράσεων, διαφορετικά σε κάθε 
είδος. Επίσης, οι επιστήµονες της Ηθολογίας έχουν δηµιουργήσει ένα αριθµό από 
µοντέλα µε τα οποία εξηγούν τη συµπεριφορά των ζώων, βλέπε και [Tyrell, 1993]. 
Σύµφωνα µε τον [Lorenz, 1981], στα ζώα υπάρχουν γενετικά καθορισµένοι 
νευρωνικοί µηχανισµοί οι οποίοι είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι σε συγκεκριµένα 
ερεθίσµατα, γνωστά ως releasers, και προκαλούν κάποια συγκεκριµένη και 
προκαθορισµένη συµπεριφορά (FAP - Fixed Action Patterns), βλέπε σχήµα 3.3. 
Βέβαια, στο µοντέλο αυτό, δεν περιλαµβάνεται ο ρόλος της µάθησης ο οποίος είναι 
αυξανόµενος καθώς ανεβαίνει το επίπεδο της εξέλιξης των ζωικών οργανισµών. 
Αφορά όµως και ερµηνεύει συγκεκριµένα είδη συµπεριφοράς των ζώων τα οποία δεν 
είναι αποτέλεσµα µάθησης. 
 
 
 
 
 

Releaser 
(εξωτερικό ερέθισµα) 

IRM (επιλεκτικοί νευρωνικοί 
µηχανισµοί - νευρικό σύστηµα)

FAP 
(συµπεριφορά)

Σχήµα 3.3: Μοντέλο συµπεριφοράς ζώων του Lorenz. 

 
Ο [Tinbergen, 1951] διατυπώνει τη θεωρία της ιεραρχίας «κέντρων συµπεριφοράς» 
σύµφωνα µε την οποία λειτουργούν γι’ αυτόν τα ζώα και αντιστοιχεί στην έννοια της 
ιεραρχίας «γενίκευσης-ειδίκευσης» που εισαγάγαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Στα 
υψηλά επίπεδα της ιεραρχίας υπάρχουν κέντρα συµπεριφοράς γενικότερης υφής, 
όπως «εύρεση φαγητού» και «αναπαραγωγή» ενώ σε χαµηλότερα επίπεδα υπάρχουν 
πιο συγκεκριµένες συµπεριφορές όπως «επιστροφή στη φωλιά», «διεξαγωγή µάχης 
µε αντίπαλο» κλπ. Αργότερα, εισήχθηκε και η έννοια του χρονοδιαµοιρασµού του 
ελέγχου του ζώου από τα εσωτερικά του κέντρα συµπεριφοράς. O [Blumberg, 1994] 
αλλά και άλλοι επιστήµονες της ηθολογίας επιχειρηµατολογούν για τη χρονική 
επιλογή δράσεων, δηλαδή εκείνη που βασίζεται στη συγκέντρωση και εκτόνωση 
αντίστοιχα της επιθυµίας, γνωστής και ως ορµής (drive), να ενεργοποιηθεί κάποια 
συµπεριφορά. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο η αλλαγή συµπεριφοράς γίνεται πιο 
πιθανή όσο ο χρόνος δραστηριότητας υπό τον έλεγχο της ίδιας συµπεριφοράς 
αυξάνει. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δε συνηθίζεται στις περισσότερες 
αρχιτεκτονικές επιλογής δράσεων όπου αντίθετα χρησιµοποιείται επιλογή δράσης µε 
βάση την κατάσταση που βρίσκεται ο πράκτορας. Σηµειώνουµε βέβαια, ότι ο 
πραγµατικός λόγος για να αλλάξει ο πράκτορας τη συµπεριφορά του είναι να 
ανταποκριθεί σε µια διαφορετική κατάσταση εξωτερική ή εσωτερική. Οπότε, ο 
τρόπος απόφασης δράσεων αποκλειστικά µε βάση το χρόνο, µπορεί να δηµιουργήσει 
αρκετές παρενέργειες / παρεκκλίσεις από την επιθυµητή συµπεριφορά, όπως η 
απενεργοποίηση µιας συµπεριφοράς χωρίς να πρέπει, απλά και µόνο επειδή κυριαρχεί 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Στην αρχιτεκτονική που θα εισάγουµε ωστόσο, µπορεί 
να γίνει χρήση της χρονικής ενεργοποίησης συµπεριφορών, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση που ο πράκτορας έχει πέσει σε κάποιου είδους κύκλο δράσεων ο οποίος 
δεν αποδίδει ενισχυτικά σήµατα στον πράκτορα και άρα δεν πραγµατοποιείται 
µάθηση που θα έδιδε την ευκαιρία να ξεφύγουµε από το βρόχο αυτό. Στην ειδική 

 40



αυτή περίπτωση, ένα µοντέλο αυξανόµενης πιθανότητας αλλαγής συµπεριφοράς µε 
το χρόνο είναι επιθυµητό. 

3.3 Αρχιτεκτονικές µε υποσυστήµατα πολλαπλών 
εξόδων 

3.3.1 Αρχιτεκτονική DAMN 

Η αρχιτεκτονική DAMN (Distributed Architecture for Mobile Navigation) που 
αναπτύχθηκε από τους [Rosenblatt & Thorpe, 1995] είναι ένα σύστηµα επιλογής 
πράξεων µέσω ψηφοφορίας. Υποστηρίζει πολλαπλούς πράκτορες οι οποίοι, 
προσλαµβάνοντας την τρέχουσα κατάσταση µέσω ξεχωριστής για τον καθένα 
σύνδεσης µε τους αισθητήρες, ψηφίζουν υπέρ ή κατά για κάθε δυνατή πράξη και η 
πράξη µε το µεγαλύτερο σταθµισµένο άθροισµα ψήφων εκτελείται. Η αρχιτεκτονική 
επιτρέπει τον καθορισµό ενός βάρους σε κάθε πράκτορα από το σχεδιαστή, µε το 
οποίο σταθµίζεται η ψήφος του, καθορίζοντας τη σηµαντικότητα ή προτεραιότητα 
που πρέπει να έχει και άρα το βαθµό της εν δυνάµει επιρροής του αποτελέσµατος που 
µπορεί να επιφέρει. 

Πλεονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής είναι ότι η τελική συµπεριφορά µπορεί να 
συντελεί στην ταυτόχρονη ικανοποίηση πολλαπλών υποστόχων αλλά και ότι ο κάθε 
πράκτορας µπορεί να υποστηρίζει προσχεδιασµό δράσεων (planning) και να µην είναι 
απλά πράκτορας αντίδρασης σε τρέχοντα ερεθίσµατα. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα 
της αρχιτεκτονικής είναι ότι δεν παρέχει κάποιο αυτοµατοποιηµένο τρόπο εύρεσης 
των βαρών, αλλά αντίθετα απαιτεί να καθοριστούν από τον κατασκευαστή. Έτσι, 
είναι δύσκολο να βρεθεί ο σωστός συνδυασµός βαρών, κάτι που κάνει τη µέθοδο 
αδύναµη να διαβαθµιστεί σε πολύπλοκα προβλήµατα. Ακόµα όµως και να βρεθούν 
τα κατάλληλα βάρη, αυτά θα παραµένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
πράκτορα, ενώ οι συνθήκες στο περιβάλλον του που καθορίζουν τη σωστή τιµή τους 
µπορεί να αλλάζουν. Αυτά τα προβλήµατα, της αυτοµατοποιηµένης και δυναµικής 
εύρεσης βαρών, θα αντιµετωπιστούν στην αρχιτεκτονική που θα προτείνουµε στο 
κεφάλαιο 4. 

Υπάρχουν και αρκετά πιο πολύπλοκα συστήµατα µε µεθόδους ψηφοφορίας. 
Μια εργασία που έχει γίνει στο τµήµα µας πάνω στα σχήµατα ψηφοφορίας και 
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα αυτών είναι και η [Χαλκιαδάκης, 1999]. Τα συστήµατα 
ψηφοφοριών είναι µια προσέγγιση µε πολλές δυνατότητες και δεν αποκλείεται οι 
µέθοδοι που θα χρησιµοποιήσουµε στην παρούσα εργασία να έχουν κάποιο 
αντίστοιχο ή ισοδύναµο µε προωθηµένες µεθόδους ψηφοφοριών, τουλάχιστον ως 
προς το πρόβληµα της επιλογής πράξης που δεν περιλαµβάνει µάθηση.  

3.3.2 Συνεργασία συµπεριφορών πολλαπλών στόχων (Σ.Σ.Π.Σ.) 

Η Σ.Σ.Π.Σ. (καλούµενη στη βιβλιογραφία ως multiple objective behavior 
coordination) προσφέρει είναι ένα όµορφο φορµαλισµό για το πρόβληµα της επιλογής 
πράξεων µε τη µορφή του καθορισµού του ελέγχου µέσω του συντονισµού 
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συµπεριφορών2, βλέπε [Pirjanian, 1999]. Στη Σ.Σ.Π.Σ. οι συµπεριφορές εξάγουν 
συναρτήσεις-στόχους (objective-functions) o(x): X  [0,1], όπου Χ είναι το σύνολο 
των πράξεων (που ορίζεται ως µονοδιάστατο και διακριτό). Οι συναρτήσεις αυτές 
αντιστοιχούν σε ένα υποσύνολο των συναρτήσεων αξιών πράξεων Q(α) ή πράξεων σε 
καταστάσεις Q(s,α), βλέπε παράγραφο 10.2, µε κανονικοποιηµένο σύνολο τιµών. Με 
αυτή την έκφραση των συµπεριφορών αυτές είναι ισοδύναµες µε τις fuzzy 
συµπεριφορές, διότι αποτελούν µια έκφραση µιας συνάρτησης-µέλους (membership 
function). Έτσι, στη Σ.Σ.Π.Σ. τονίζεται και συνηθίζεται η χρήση ασαφούς λογικής για 
την υλοποίηση συµπεριφορών, κάτι που µπορεί να γίνει και στην αρχιτεκτονική που 
προτείνουµε στην παρούσα εργασία. Αυτό στο οποίο προχωράει περισσότερο η 
Σ.Σ.Π.Σ. από την ασαφή λογική είναι οι µέθοδοι συνδυασµού των συναρτήσεων-
στόχων και της αποσαφήνισης της τελικής λύσης, ώστε να αντιµετωπίζεται καλύτερα 
και πιο ορθολογιστικά το συνολικό πρόβληµα και οι τυχούσες αντιπαραθέσεις µεταξύ 
συµπεριφορών. Η Σ.Σ.Π.Σ. επιλύει το πρόβληµα µε µια σειρά βηµάτων: 

1. Εύρεση των εφικτών (feasible) πράξεων: Βασισµένοι σε φυσικούς ή άλλους 
περιορισµούς, π.χ. µη-ολονοµικούς περιορισµούς κίνησης, απορρίπτεται ένα 
υποσύνολο πιθανών λύσεων. 

2. Εύρεση των Pareto-βέλτιστων πράξεων: Με βάση τις συναρτήσεις-στόχους 
παραµένουν µόνο οι λύσεις µε το χαρακτηριστικό να µην µπορούν να 
βελτιωθούν περισσότερο χωρίς να µεγαλώνει η απόκλιση σε τουλάχιστον ένα 
από τους στόχους. 

3. Εύρεση των ικανοποιητικών (satisficing) λύσεων: Με τη χρήση 
υποκειµενικών κριτηρίων, όπως τα βάρη, οι προτιµήσεις, οι προτεραιότητες, 
οι προσδοκίες επιτυχίας στόχων κ.λ.π. απορρίπτονται οι µη ικανοποιητικές 
λύσεις. 

4. Εύρεση της προτιµώµενης λύσης: Με χρήση και πάλι κάποιων κριτηρίων 
επιλέγεται µια τελική λύση, µέσα από το σύνολο των εναποµεινάντων 
πιθανών πράξεων. 

Το πλαίσιο που εισάγει η Σ.Σ.Π.Σ. µπορεί να παραλληλιστεί µε εκείνο που θα 
χρησιµοποιήσουµε στην αρχιτεκτονική µας για την υλοποίηση κατανεµηµένου 
ελέγχου και είναι ενδιαφέρον για περαιτέρω µελέτη. Ένα στοιχείο όµως που δεν 
καθορίζει είναι το πως γίνεται διαβάθµιση σε προβλήµατα µε µεγάλο χώρο πράξεων. 
Επίσης, δεν καθορίζει πως θα παράγονται τα βάρη και οι προτιµήσεις που ορίζει ως 
υποκειµενικά (στο 3ο βήµα επίλυσης του προβλήµατος). Αυτά καθορίζουν την 
κατάλληλη ισορροπία και ιεράρχηση µεταξύ των συµπεριφορών και άρα την επιτυχία 
ή αποτυχία µιας υλοποίησης και συνήθως απαιτούν µεγάλη προσπάθεια ρύθµισης δια 
χειρός, µέσω trial & error δοκιµών από τον σχεδιαστή. Η δική µας προσέγγιση σε 
αυτό το πρόβληµα είναι να χρησιµοποιήσουµε µάθηση η οποία βρίσκει αυτόµατα τις 
κατάλληλες ισορροπίες, µέσω της εµπειρίας που προέρχεται από την αλληλεπίδραση 
του πράκτορα µε το πρόβληµα - περιβάλλον. 

                                                 
2 Η έννοια συµπεριφορά χρησιµοποιείται στη Σ.Σ.Π.Σ. µε τον τρόπο που εµείς ορίσαµε τον 
υποπράκτορα, ως ανεξάρτητη µονάδα αντίληψης δράσης που λειτουργεί εσωτερικά σε έναν οργανισµό, 
αντιµετωπίζοντας µια διάσταση του συνολικού προβλήµατος. 
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3.4 Αρχιτεκτονικές βασισµένες στην ενισχυτική µάθηση 

3.4.1 Q-learning 

To Q-learning, που εισήχθηκε από τον [Watkins, 1989], είναι µια από τις πιο 
δηµοφιλείς και πολυχρησιµοποιούµενες µεθόδους ενισχυτικής µάθησης. Στην 
κλασική ενισχυτική µάθηση, το Q-learning αποτελούσε το σύνολο του «εγκεφάλου» 
ενός πράκτορα. Στην αρχιτεκτονική που µελετάται στην παρούσα εργασία, ο 
αλγόριθµος αυτός µπορεί να χρησιµοποιείται ως ανεξάρτητο υποσύστηµα - 
υποπράκτορας. Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιάσουµε τη βασική ιδέα του 
αλγορίθµου. 

Ο αλγόριθµος Q-learning κατασκευάζει και χρησιµοποιεί συνάρτηση αξιών 
πράξεων σε καταστάσεις (Q(s,a)), βλέπε παράγραφο 10.2 για ορισµό και περιγραφή 
της λειτουργίας τους,  καθορίζοντας την πολιτική ελέγχου του πράκτορα σύµφωνα µε 
την εξίσωση 10.3, εκτός από χρονικές στιγµές όπου µε κάποια στρατηγική 
εξερεύνησης εκτελούνται πράξεις πιθανώς µη βέλτιστες, κατά την τρέχουσα πάντα 
και πιθανώς ηµιτελή γνώση του αλγορίθµου. Συνήθως, οι τιµές της συνάρτησης Q 
αρχικοποιούνται µε µηδέν, οπότε η συνάρτηση δεν περιέχει πληροφορία για το 
πρόβληµα που επιλύει ο πράκτορας. Σε κάθε βήµα όµως, καθώς ο πράκτορας 
προσλαµβάνει νέες καταστάσεις και ενισχυτικά σήµατα, οι τιµές της συνάρτησης Q 
ενηµερώνονται και γίνονται σταδιακά πιο ακριβείς. Η γνώση για τις µακροπρόθεσµες 
αµοιβές συσσωρεύεται στην συνάρτηση αξιών και σύµφωνα µε την αρχή της 
γενικευµένης αλληλουχίας πολιτικών που αναλύεται στην παράγραφο 10.2. Η 
πολιτική ελέγχου του πράκτορα βελτιώνεται παράλληλα και τελικά συγκλίνει στη 
βέλτιστη, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο που παρουσιάσαµε στην παράγραφο 2.1.6, ο 
πράκτορας κάθε χρονική στιγµή προσλαµβάνει το περιβάλλον του µέσω των 
αισθητήρων του και ειδικότερα την κατάσταση s στην οποία βρίσκεται. Με βάση 
αυτή την πληροφορία επιλέγει κάποια δράση α και το αποτέλεσµα είναι να προσλάβει 
κάποιο ενισχυτικό σήµα r και µια νέα κατάσταση s’. Αυτός ο κύκλος συνεχίζεται όσο 
ο πράκτορας και το πρόβληµα που επιλύει συνεχίζουν να υπάρχουν. Η ενηµέρωση 
της συνάρτησης αξιών που λαµβάνει χώρα κάθε χρονική στιγµή στον αλγόριθµο Q-
learning γίνεται ως εξής: 
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∈
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Στην εξίσωση 3.1 το αριστερό µέλος του αθροίσµατος είναι η παλιά τιµή της 
συνάρτησης αξιών για την µακροπρόθεσµη αµοιβή που παρέχει η πράξη a στην 
κατάσταση s, σταθµισµένος µε (1-δ). Το δεξιό µέρος του αθροίσµατος είναι η 
τρέχουσα εκτίµηση της µακροπρόθεσµης αµοιβής για την πράξη a στην κατάσταση s, 
σταθµισµένη µε δ. Το δ ∈ [0,1] όσο µεγαλύτερο είναι τόσο περισσότερο µετράει η 
τρέχουσα προσέγγιση της µακροπρόθεσµης αµοιβής στη διαµόρφωση της νέας τιµής 
της συνάρτησης Q και ισοδύναµα τόσο λιγότερο µετράει η παλαιότερη εµπειρία. 
Ισοδύναµα, όσο µικρότερο είναι το δ τόσο πιο αργή, αλλά σταθερή είναι η αλλαγή 
των τιµών της συνάρτησης αξιών και µεγαλώνει η πιθανότητα σύγκλισης στα  
θεωρητικά βέλτιστα αποτελέσµατα, όταν πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. 
Εποµένως, το δ αντιστοιχεί στο ρυθµό µάθησης και πρέπει να παίρνει όσο 
µεγαλύτερες τιµές γίνεται (για το συγκεκριµένο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε) 
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ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν γρηγορότερη σύγκλιση προς τις σωστές τιµές, αλλά 
ταυτόχρονα να µην εµφανίζεται αστάθεια που µπορεί να οδηγήσει τελικά σε 
απόκλιση ή ταλάντωση µεταξύ λανθασµένων τιµών. 

Ειδικά για τον αλγόριθµο Q-learning οι θεωρητικές προϋποθέσεις όπου 
αποδεικνύεται µαθηµατικά η σύγκλιση του αλγορίθµου είναι να έχουµε περιβάλλον 
MDP (βλέπε παράγραφο 10.2), να είναι αρκούντως µικρή η παράµετρος δ και ο 
πράκτορας να έχει επισκεφτεί άπειρες φορές κάθε πράξη σε κάθε κατάσταση. 
Φυσικά, στην πράξη κυρίως οι δύο πρώτες προϋποθέσεις είναι ισχυρές, ενώ η τρίτη 
περιορίζεται στο να έχει ο πράκτορας στρατηγική εξερεύνησης που να τον οδηγεί στο 
να ανακαλύψει όλες τις σηµαντικές (από άποψης µακροπρόθεσµων αµοιβών) πράξεις 
σε καταστάσεις για το πρόβληµα που αντιµετωπίζει και να έχει τον ανάλογο χρόνο να 
διαδώσει τις τιµές των µακροπρόθεσµων αµοιβών από κατάσταση σε κατάσταση. Με 
τον όρο «διάδοση των τιµών από κατάσταση σε κατάσταση» εννοούµε τη διάδοση 
που λαµβάνει χώρα λόγω συµµετοχής τιµών της συνάρτησης Q που αντιστοιχούν σε 
καταστάσεις γειτονικές (s’) εκείνης που ενηµερώνεται (s) και που ο πράκτορας 
µπορεί να επισκεφθεί µελλοντικά. Με αυτή τη διάδοση πραγµατοποιείται στην 
εξίσωση 3.1 η υλοποίηση του µεγέθους µακροπρόθεσµης αµοιβής µε χρονική 
έκπτωση (βλέπε παράγραφο 10.1 και εξίσωση 10.2). 

Οι µονολιθικές προσεγγίσεις στην ενισχυτική µάθηση, όπως η χρήση του Q-
learning αλγορίθµου αφ’ εαυτού για να επιλύσει κάποιο πρόβληµα, αποτελούν τη 
συνήθη πρακτική όσον αφορά την εφαρµογή ενισχυτικής µάθησης για την επίλυση 
προβληµάτων. Παρόλα αυτά, οι µονολιθικές προσεγγίσεις έχουν κάποια σοβαρά 
µειονεκτήµατα, συγκρινόµενες µε λύσεις κατανεµηµένου ελέγχου και γενικότερα 
λύσεις που χρησιµοποιούν πολλαπλά υποσυστήµατα. Μερικές από αυτές, που 
αποτελούν καλούς λόγους για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών σαν αυτή που µελετά η 
παρούσα εργασία, είναι και οι παρακάτω: 

1. ∆εν επιτρέπουν εύκολα την εισαγωγή πρότερης γνώσης για το πρόβληµα που 
καλείται να επιλύσει ο πράκτορας και έτσι έχουµε υπερβολικά αργή έως 
ανέφικτη µάθηση σε ρεαλιστικά προβλήµατα. 

2. ∆εν είναι εύκολα διαβαθµίσιµες σε προβλήµατα µεγάλου χώρου 
καταστάσεων, διότι στις κλασικές µεθόδους ο χώρος καταστάσεων αυξάνεται 
εκθετικά σε σχέση µε τις διαστάσεις του προβλήµατος που επιλύεται (το 
λεγόµενο “curse of dimensionality”). 

3. ∆εν είναι διαβαθµίσιµες σε πολλούς βαθµούς ελευθερίας, διότι όπως και στις 
καταστάσεις, εµφανίζεται εκθετική αύξηση του χώρου του προβλήµατος υπό 
επίλυση (χρειάζεται αφηρηµένες πράξεις και γενικότερα µηχανισµούς 
αφαίρεσης για να ξεπεραστεί αυτό). 

4. ∆εν είναι διαβαθµίσιµες σε πολύπλοκα προβλήµατα ενισχυτικών σηµάτων, 
καθότι υποστηρίζουν µόνο βαθµωτό ενισχυτικό σήµα. Έτσι, χάνεται η 
πληροφορία που παρέχεται από την ύπαρξη πολλών καναλιών ενισχυτικών 
σηµάτων (π.χ. πόνος, πείνα, κούραση) αλλά και επιπρόσθετα εισάγεται 
επιπλέον µαθησιακή δυσκολία στον πράκτορα, λόγω της ευρετικής 
αναγκαστικά µεθόδου συνδυασµού των ανεξάρτητων σηµάτων που πρέπει να 
γίνει από το σχεδιαστή. 

3.4.2 Ιεραρχικό Q-learning 

Ο [Lin, 1993] χρησιµοποιεί σύστηµα µε υποπράκτορες µέσω του οποίου επιλύει ένα 
πολύπλοκο πρόβληµα κατακερµατίζοντάς το σε απλούστερα. Συγκεκριµένα, 
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χρησιµοποιεί υποπράκτορες που λειτουργούν µε βάση τον αλγόριθµο Q-learning για 
να µάθουν να αντιµετωπίζουν ένα τµήµα του συνολικού προβλήµατος λειτουργώντας 
σε υποσύνολο του συνόλου των καταστάσεων και µε υποσύνολο των ενισχυτικών 
σηµάτων. Ένας ανώτερος πράκτορας ο οποίος και αυτός λειτουργεί µε τον αλγόριθµο 
Q-learning λειτουργεί ως διακόπτης και µαθαίνει το Q(s,i), δηλαδή µαθαίνει να 
επιλέγει ποιον υποπράκτορα i να «ακούει» σε κάθε κατάσταση s. 

Η αρχιτεκτονική αυτή είναι στην πραγµατικότητα µια υλοποίηση της 
ιεραρχίας γενίκευσης – ειδίκευσης που παρουσιάσαµε στο 2ο κεφάλαιο. Έχει λοιπόν 
το θετικό ότι το πρόβληµα που επιλύει ο ανώτερος πράκτορας (ποιον υποπράκτορα 
να επιλέξει σε κάθε κατάσταση) είναι σίγουρα ευκολότερο από το συνολικό 
πρόβληµα, δεδοµένου ότι οι υποπράκτορες µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν τµήµατα 
του προβλήµατος. Επίσης, είναι θετική παράµετρος η ιδιότητα να µπορεί κάθε 
υποπράκτορας να λαµβάνει ξεχωριστό ενισχυτικό σήµα, διότι έτσι, ο συνολικός 
πράκτορας µπορεί να λειτουργεί µε πολλαπλά ενισχυτικά σήµατα, κάτι το οποίο δεν 
µπορούσε να γίνει µε τις µονολιθικές προσεγγίσεις της κλασικής ενισχυτικής 
µάθησης. 
 Παρόλα τα θετικά της προσέγγισης, δεν είναι αρκετή για να κάνει 
αποτελεσµατικό κατακερµατισµό ενός πολύπλοκου προβλήµατος. Αυτό, διότι ο 
ανώτερος πράκτορας συνεχίζει να αντιµετωπίζει το πλήρες σύνολο καταστάσεων s 
και αν αυτό δεν είναι αντιµετωπίσιµο από άποψης πολυπλοκότητας, τότε και η 
µέθοδος δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Επίσης, όπως όλες οι µέθοδοι που 
εκµεταλλεύονται µόνο τη βέλτιστη δράση από αυτές που προτείνει ο κάθε 
υποπράκτορας, η µέθοδος έχει το αρνητικό να µην µπορεί να κάνει συµβιβασµούς 
µεταξύ των επιθυµιών των υποπρακτόρων, επιλέγοντας τη βέλτιστη πάντα πράξη 
ενός και µόνο ενός υποπράκτορα. Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα 
παραπάνω προβλήµατα χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα και 
συµπληρωµατικά και η ιεραρχία γενίκευσης-ειδίκευσης και η ιεραρχία 
κατανεµηµένου ελέγχου, κάτι το οποίο κάνουµε στην αρχιτεκτονική που προτείνουµε 
στην παρούσα εργασία. 

3.4.3 Φωλιασµένο Q-learning 

Η αρχιτεκτονική του [Digney, 1996] υλοποιεί την ιεραρχία «γενίκευσης-ειδίκευσης» 
στη γενικότερη µορφή της. Κάθε πράκτορας του Digney χρησιµοποιεί Q-learning και 
έχει το δικό του χώρο καταστάσεων, δικό του ενισχυτικό σήµα και δικό του χώρο 
πράξεων. Το ξεχωριστό στην περίπτωση του «φωλιασµένου» Q-learning είναι ότι στο 
χώρο πράξεων του κάθε πράκτορα µπορούν να ενταχθούν ως πράξεις οι κλήσεις 
άλλων πρακτόρων. Για την ακρίβεια, ανάλογα µε το πώς έχει κανονιστεί από το 
σχεδιαστή, µια πράξη αk µπορεί να σηµαίνει: «κάνε αυτή την πράξη που θεωρεί 
βέλτιστη ο πράκτορας k». Οπότε, ένας πράκτορας, όντας σε οποιαδήποτε κατάσταση 
s, µε τον ίδιο τρόπο που µαθαίνει την αξία Q(s,α) να κάνει µια συγκεκριµένη και 
στοιχειώδη πράξη α µαθαίνει και την αξία Q(s,αk) του να χρησιµοποιεί κάποιον 
πράκτορα k αφήνοντας αυτόν να αποφασίσει (ανάλογα µε τη δική του εµπειρία και 
γνώση) την πράξη που θα υλοποιηθεί. Έτσι, ο σχεδιαστής καθορίζει ποιες πράξεις θα 
περιέχει ο χώρος πράξεων του κάθε πράκτορα και τι θα σηµαίνει η καθεµιά. 
 Η αρχιτεκτονική αυτή, όπως είπαµε στο 2ο κεφάλαιο, ουσιαστικά υλοποιεί 
σύνθετες / αφηρηµένες πράξεις και επιτρέπει τη χρήση ικανοτήτων ενός 
υποπράκτορα από άλλους, υποστηρίζοντας την κατανοµή αρµοδιοτήτων και την 
εξειδίκευση. Τη λογική αυτής της αρχιτεκτονικής θα την χρησιµοποιήσουµε στην 
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αρχιτεκτονική που θα προτείνουµε, δίνοντας όµως βάρος κυρίως στην αρχιτεκτονική 
«κατανεµηµένου ελέγχου» (βλέπε παράγραφο 2.2.2) την οποία θα συνδυάσουµε και 
µε την οποία θα µπορούµε να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα µε πολλαπλούς / 
παράλληλους στόχους ή να χρησιµοποιώντας πολλαπλές στρατηγικές. 

3.4.4 W-learning 

Στο W-learning, ο [Humphrys, 1995] χρησιµοποιεί µια οµάδα από πλήρως 
ανεξάρτητους Q-learning πράκτορες, οι οποίοι έχουν ξεχωριστό χώρο καταστάσεων 
και ξεχωριστό χώρο δράσεων και δέχονται ξεχωριστό ενισχυτικό σήµα. Κάθε χρονική 
στιγµή οι i πράκτορες υπολογίζουν και ενηµερώνουν κανονικά τις Qi τιµές τους, 
σχετικά µε το χώρο καταστάσεων και δράσεων που διαθέτουν. Από όλους τους 
πράκτορες όµως µόνο ένας από αυτούς επιλέγεται για να υλοποιήσει τη βέλτιστη από 
τις πράξεις του. Η επιλογή γίνεται µε βάση βάρη Wi(s) που κάθε πράκτορας i διαθέτει 
για κάθε κατάστασή του και µε την αρχή να επιλέγεται ο πράκτορας µε το 
µεγαλύτερο βάρος. Τα βάρη Wi αλλάζουν κάθε χρονική στιγµή για όλους τους 
πράκτορες εκτός από τον «αρχηγό», δηλαδή εκείνον που επιλέχθηκε, έχοντας το 
µεγαλύτερο W και κερδίζοντας έτσι τον ανταγωνισµό. Έτσι κάποιος από τους άλλους 
πράκτορες µπορεί κάποια στιγµή να πάρει τον έλεγχο από τον αρχηγό. Η ενηµέρωση 
των βαρών Wi γίνεται σύµφωνα µε τον εξής τύπο: 
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Στην παραπάνω εξίσωση, µε τον όρο Wi(s) εννοούµε το βάρος του i πράκτορα 
για την κατάσταση s, στην οποία βρίσκεται. Με τον όρο αi εννοούµε τη βέλτιστη 
πράξη του πράκτορα i. Με τον όρο βW παριστούµε το ρυθµό µάθησης για τα βάρη W. 
Στην εξίσωση ενηµέρωσης του βάρους W, ένα µέρος της νέας τιµής καθορίζεται από 
την παλαιά τιµή και το υπόλοιπο µέρος καθορίζεται από τη διαφορά της αξίας για τον 
πράκτορα i της βέλτιστης πράξης του µείον το άθροισµα του ενισχυτικού σήµατος 
που λαµβάνει ο πράκτορας i και της µέγιστης από τις αξίες των καταστάσεων s’ που 
µπορεί να βρεθεί την επόµενη χρονική στιγµή (πολλαπλασιασµένο επί γ για να 
έχουµε την υλοποίηση µεγέθους µακροπρόθεσµης αµοιβής βασισµένο στη χρονική 
έκπτωση – βλέπε παράγραφο 10.1). Με άλλα λόγια, όταν η συνάρτηση αυτή 
συγκλίνει θα έχει καθορίσει τόσο µεγάλο βάρος W όση η διαφορά του τι θεωρεί ο 
πράκτορας ότι µπορεί να κερδίσει αν ακολουθηθεί η πράξη που προτείνει και του τι 
κερδίζει στην πραγµατικότητα (την τρέχουσα στιγµή µέσω του ενισχυτικού σήµατος 
που λαµβάνει και στο µέλλον µέσω της αξίας της κατάστασης στην οποία µπορεί να 
βρεθεί), λόγω της επιλογής άλλου πράκτορα για να καθορίσει την επιλεγείσα πράξη. 

Η αρχιτεκτονική αυτή υλοποιεί µηχανισµό κατανεµηµένου ελέγχου, όπως τον 
παρουσιάσαµε στην παράγραφο 2.2.2. Βέβαια, ο Humphrys δεν υλοποιεί ακόµα 
ιεραρχία, αλλά χρησιµοποιεί ένα µόνο επίπεδο πρακτόρων. Παραδέχεται ωστόσο τη 
δυνατότητα να επεκταθεί το µοντέλο του σε περισσότερα του ενός επίπεδα, στην 
τελευταία του και συνολική µελέτη του ζητήµατος ([Humphrys, 1997]). Ο Humphrys 
επίσης, στην ίδια εργασία, προτείνει τον συνδυασµό των αρχιτεκτονικών 
κατανεµηµένου ελέγχου και γενίκευσης-ειδίκευσης, κάτι που παρατηρούµε και εµείς 
ως την αποτελεσµατική λύση και τη προτείνουµε στην αρχιτεκτονική µας. 

Σε αυτή την αρχιτεκτονική, τα πάντα είναι κατανεµηµένα. ∆εν υπάρχει 
κεντρικοποιηµένος έλεγχος, ούτε συνολικό ενισχυτικό σήµα για το συνολικό 
πράκτορα. Αυτό βέβαια είναι καταρχήν καλό και επιθυµητό, διότι βοηθάει στον 
ευκολότερο σχεδιασµό πρακτόρων, αλλά και την ευκολότερη διαβάθµιση σε πιο 
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πολύπλοκα προβλήµατα. Όµως συνεπάγεται την όχι πάντα καλή λειτουργία του 
συνολικού πράκτορα, διότι καθένας υποπράκτορας έχει ισάξια δικαιοδοσία µε όλους 
τους υπόλοιπους και έτσι µπορεί το βάρος του -το οποίο καθορίζεται αποκλειστικά 
από τις δικές του τιµές αξιών (Q(s,α)) και το δικό του ενισχυτικό σήµα- να υπερισχύει 
των βαρών πιο σηµαντικών πρακτόρων για τους στόχους του συνολικού πράκτορα. 
Έτσι, ένας ελαττωµατικός ή λανθασµένος πράκτορας µπορεί να κυριαρχήσει και να 
χαλάσει τη συνολική συµπεριφορά, η οποία κρίνεται από το σύνολο των ενισχυτικών 
σηµάτων και όχι µόνο εκείνου που καταλήγει στον συγκεκριµένο υποπράκτορα. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε πράκτορες που είναι 
προ-προγραµµατισµένοι και δεν λειτουργούν µε Q-learning αλγόριθµο, περίπτωση 
που ο Humphrys δεν έχει µελετήσει. Στην παρούσα εργασία θεωρούµε αρκετά 
σηµαντικούς τέτοιους πράκτορες, διότι µέσω αυτών θα επιχειρήσουµε να 
εισαγάγουµε πρότερη γνώση στην αντιµετώπιση των προβληµάτων, για την ύπαρξη 
της οποίας επιχειρηµατολογήσαµε στην παράγραφο 2.3. 

Επίσης, ένα µειονέκτηµα της αρχιτεκτονικής W-learning είναι ότι επιλέγει 
µόνο µεταξύ των βέλτιστων πράξεων των υποπρακτόρων και έτσι δεν επιτρέπει τους 
συµβιβασµούς µεταξύ των πρακτόρων, κάτι που συµβαίνει και στις υπόλοιπες 
αρχιτεκτονικές των προηγούµενων παραγράφων που είναι βασισµένες στην 
ενισχυτική µάθηση. 

Αυτή η αρχιτεκτονική έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί και χειρίζεται 
υποπράκτορες µε διαφορετικούς χώρους πράξεων. Όµως, όταν οι υποπράκτορες 
έχουν κοινό χώρο πράξεων, κάτι που είναι σύνηθες, τότε οι µέθοδοι της επόµενης 
παραγράφου λύνουν το ίδιο πρόβληµα πιο αποδοτικά και χωρίς να απαιτούνται βάρη 
W τα οποία να πρέπει να µάθουµε. 

3.4.5 Μέθοδοι ευαρέσκειας - δυσαρέσκειας 

O [Humphrys, 1997] στη διδακτορική του διατριβή και τελευταία εργασία του επί του 
συγκεκριµένου θέµατος, παρουσίασε και κάποιες άλλες µεθόδους, εκτός από το W-
learning. Οι µέθοδοι αυτές υποστηρίζουν, όπως και το W-learning, υποπράκτορες µε 
ξεχωριστό ενισχυτικό σήµα και ξεχωριστό χώρο καταστάσεων, αλλά απαιτούν να 
έχουν όλοι οι υποπράκτορες κοινό χώρο πράξεων. Η απαίτηση αυτή θεωρούµε ότι 
δεν είναι πολύ περιοριστική, διότι σε ιεραρχίες κατανεµηµένου ελέγχου τις 
περισσότερες φορές (αν όχι όλες) οι υποπράκτορες χειρίζονται τους ίδιους βαθµούς 
ελευθερίας. Οι µέθοδοι αυτές είναι αρκετά απλούστερες από το W-learning, µε την 
έννοια ότι χειρίζονται απευθείας τις Q-τιµές των υποπρακτόρων για να λύσουν το 
πρόβληµα της επιλογής πράξης. Οι 4 πιο σηµαντικές µέθοδοι επιλογής πράξεων είναι 
οι παρακάτω: 

1. Minimize worst unhappiness: 
Για κάθε πράξη α, εξετάζουµε κάθε πράκτορα i, πόσο δυσαρεστηµένος είναι, 
κάτι που προκύπτει από την αξία της πράξης κατά τον πράκτορα αυτόν 
(Qi(s,α)) συγκρινόµενη µε την αξία της βέλτιστης πράξης του (Qi(s,αi)). Η 
πράξη που επιλέγεται είναι εκείνη όπου ο πιο δυσαρεστηµένος πράκτορας 
είναι ελάχιστος, σε σχέση µε τη µέγιστη δυσαρέσκεια που εµφανίστηκε στις 
άλλες πράξεις. Εξ’ ου και το όνοµα της µεθόδου (βλέπε εξίσωση 3.3). 

2. Minimize collective unhappiness: 
Για κάθε πράξη α, υπολογίζουµε το άθροισµα της δυσαρέσκειας των 
πρακτόρων και επιλέγουµε εκείνη την πράξη, όπου αυτό είναι ελάχιστο 
(βλέπε εξίσωση 3.4). 
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3. Maximize collective happiness: 
Επιλέγουµε εκείνη την πράξη µε την οποία το άθροισµα της ευαρέσκειας των 
πρακτόρων γίνεται µέγιστο (βλέπε εξίσωση 3.5) 

4. Maximize best happiness: 
Επιλέγεται η πράξη στην οποία η µέγιστη ευαρέσκεια που παρατηρείται είναι 
µεγαλύτερη από κάθε άλλη που εµφανίζεται στις άλλες πράξεις. Η µέθοδος 
αυτή µπορεί να λειτουργήσει και µε υποπράκτορες που έχουν µη-κοινό χώρο 
πράξεων. Επίσης, µπορεί κανείς να µη ψάχνει όλες τις πράξεις, αλλά µόνο τις 
βέλτιστες των υποπρακτόρων, χωρίς βλάβη της γενικότητας. 
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Πίνακας 3.1: Ο τρόπος που επιλέγουν οι παραπάνω µέθοδοι την πράξη που θα 
εκτελεστεί όταν οι n υποπράκτορες εξάγουν ο καθένας τις Q-τιµές τους. 

 
Το πρόβληµα µε όλες τις παραπάνω µεθόδους που χρησιµοποιούν απευθείας και 
αποκλειστικά τα Q νούµερα για να επιλέξουν πράξη, είναι ότι είναι πιθανό να 
ιεραρχήσουν λανθασµένα τις ευτυχίες ή δυστυχίες. Αυτό, διότι, ανάλογα µε τις 
παραµέτρους (π.χ. γ) του κάθε Q-learning πράκτορα, οι Q-τιµές που προκύπτουν 
µπορεί να είναι διαφορετικές σε µέγεθος και η σύγκριση να γίνεται µε άδικο τρόπο. 
Το πρόβληµα µεγεθύνεται αν χρησιµοποιηθούν άλλες «τυχαίες» µέθοδοι που µπορεί 
να είναι ασύµβατες µεταξύ τους όσον αφορά τα ποσά των µεγεθών επιθυµιών που 
παράγουν. Αυτές οι τυχαίες µέθοδοι µπορεί να προέρχονται ακόµα και από 
προγραµµατιστική υλοποίηση κάποιων συµπεριφορών που µπορεί ο σχεδιαστής να 
θέλει να εισάγει στο σύστηµα για να χρησιµοποιήσει πρότερη γνώση που έχει για το 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει. Χρειάζεται να πολλαπλασιάσουµε µε κάποια 
εξισορροπητική παράµετρο τα µεγέθη που προκύπτουν για να αποκτάει το σωστό 
νόηµα η σύγκριση που θα ακολουθεί. 

3.5 Συστήµατα πολλαπλών φυσικών πρακτόρων 

3.5.1 Τεχνητή Ζωή (Artificial Life) 

Ο τοµέας της «τεχνητής ζωής» , βλέπε [Keeley, 1998] και [Langton, 1989], 
προσπαθεί να εξηγήσει, να µοντελοποιήσει και να αναπαραγάγει τη δηµιουργία, 
επιβίωση και εξέλιξη των ζωντανών οργανισµών µέσω πειραµάτων σε υπολογιστή. 
Υπάρχουν εφαρµογές του για επίλυση δυσεπίλυτων µαθηµατικών προβληµάτων, 
αλλά κυρίως µελέτες για προγράµµατα ή οργανισµούς που εξελίσσονται, π.χ. βλέπε 
[Sims, 1994]. Όσον αφορά το πρόβληµα της επιλογής δράσεων, ο τοµέας αυτός 
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συνήθως µελετά τη συµπεριφορά κοινωνιών από συνθετικούς οργανισµούς, για τους 
οποίους συνήθως ορίζονται απλές µορφές συµπεριφοράς κατά κύριο λόγο µέσω ενός 
συνόλου από ατοµικούς κανόνες. Αποτελεί ακόµα ένα τοµέα όπου η αλληλεπίδραση 
πολλών απλών πρακτόρων και η «κοινωνική» - οµαδική συµπεριφορά αντικαθιστά 
την ισχυρή κεντρικοποιηµένη και «εγκεφαλική» προσέγγιση και παίζει 
σηµαντικότατο ρόλο για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Ένα τέτοιο παράδειγµα 
αποτελεί η δουλειά του Craig Reynolds, βλέπε [Reynolds, 1987], ο οποίος 
παρουσίασε ένα σύνολο από απλούς ατοµικούς κανόνες για συνθετικά πουλιά ή 
ψάρια, µε τους οποίους αναπαρήγαγε τη συµπεριφορά σµήνους που αυτά 
παρουσιάζουν, µε δυναµικά µάλιστα χαρακτηριστικά και δυνατότητα διαχωρισµού 
και επανένωσής του σε περίπτωση εµποδίων. 

3.5.2 Θεωρία παιγνίων (Game theory) 

Το παίγνιο, µε το οποίο ασχολείται η θεωρία παιγνίων, είναι µια περίσταση στην 
οποία εµπεριέχεται η αλληλεξαρτώµενη επιλογή δράσης µεταξύ δύο ή περισσότερων 
πρακτόρων. ∆ηλαδή, το αποτέλεσµα της επιλογής δράσεως αφορά όλους τους 
πράκτορες και εξαρτάται από τη συµπεριφορά του καθενός από αυτούς – και αυτό το 
γεγονός το γνωρίζουν όλοι οι πράκτορες. Κάθε πράκτορας λοιπόν, για να επιλέξει µια 
πράξη, λαµβάνει υπόψη του τις αναµενόµενες αντιδράσεις των άλλων παικτών, κάτι 
που ονοµάζεται στρατηγική συµπεριφορά. Ο θεωρητικός υπολογισµός της βέλτιστης 
στρατηγικής συµπεριφοράς, είτε ντετερµινιστικής (pure strategy) είτε στοχαστικής 
(mixed strategy), σε πλήρως καθορισµένα και στατικά παίγνια είναι ο στόχος της 
θεωρίας παιγνίων. 

Στη θεωρία παιγνίων, βλέπε [Osborne and Rubinstein, 1994] και [Fudenberg 
and Levine, 1999] για περισσότερες λεπτοµέρειες, οι πράκτορες 1, …, N που 
συµµετέχουν στο παίγνιο καλούνται παίκτες. Οι πράξεις Ai του κάθε παίκτη i 
καλούνται στρατηγικές και τα ενισχυτικά σήµατα Ri που λαµβάνουν από τις πράξεις 
τους καλούνται οφέλη ή κέρδη (pay-offs). Τα οφέλη καθορίζονται εξ ορισµού από τις 
πράξεις όλων των πρακτόρων, δηλαδή από την «οµαδική» δράση (joint action) A = 
A1 × A2 × … × AN και αυτή είναι η κύρια διαφορά από τις προσεγγίσεις που 
ασχολούνται µε έναν πράκτορα. Με βάση τη φύση του παιγνίου όσον αφορά τα 
οφέλη που επιστρέφει στους πράκτορες έχουµε τις εξής κατηγορίες: 

1. Παίγνια µηδενικού αθροίσµατος (zero-sum games) όπου το άθροισµα των 
κερδών όλων των παικτών είναι µηδενικό, κάτι που σηµαίνει ότι το όφελος 
ενός παίκτη είναι η ζηµία του άλλου και συνεπάγεται ανταγωνιστικότητα 
µεταξύ των παικτών. Παραδείγµατα τέτοιου παιχνιδιού είναι το σκάκι, η 
ντάµα, κ.α. 

2. Παίγνια οµάδων (team games) όπου οι παίκτες σχηµατίζουν µια οµάδα µε 
κοινά – όµοια κέρδη για όλους. Αυτά τα παίγνια ορίζουν κοινούς στόχους για 
τους παίκτες και ωθούν σε συνεργατικότητα µεταξύ τους για µεγιστοποίηση 
των κερδών. 

3. Παίγνια γενικού αθροίσµατος (general-sum games) όπου το άθροισµα των 
κερδών των παικτών µπορεί να µεταβάλλεται. Με άλλα λόγια, ανάλογα µε 
την οµαδική δράση µπορεί να προκύψει µεγαλύτερο ή µικρότερο κέρδος ή 
ζηµία για όλους ή κάποιους παίκτες χωρίς να υπάρχει περιορισµός από τους 
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κανόνες του παιγνίου. Παραδείγµατα τέτοιων παιγνίων είναι το «∆ίληµµα του 
φυλακισµένου»3, η “Monopoly”, κ.α. 

Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου συνδυάζονται οι παραπάνω κατηγορίες. Ένα τέτοιο  
παράδειγµα είναι το ποδόσφαιρο, όπου αν ιδωθεί από τη σκοπιά του καθορισµού 
δράσης των παικτών της ίδιας οµάδας αποτελεί παίγνιο οµάδας, αλλά αν ιδωθεί από 
τη σκοπιά της αλληλεπίδρασης των δράσεων των οµάδων αποτελεί παίγνιο 
µηδενικού αθροίσµατος. 

Η θεωρία παιγνίων ασχολήθηκε αρχικά µε «κανονικής µορφής» (normal form) 
παίγνια όπου υπάρχει µόνο µία κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίκτες. Ο 
ορισµός τους βασίζεται στο διάνυσµα: (n, A1…n, R1…n), όπου n είναι ο αριθµός των 
παικτών, Α1...n είναι οι δυνατές στρατηγικές τους και R1…n οι συναρτήσεις κερδών 
A R των παικτών που ορίζονται επί των πράξεών τους. Αργότερα, υπήρξε µια 
διεύρυνση σε επαναλαµβανόµενα παίγνια (repeated games), όπου δόθηκε έµφαση στη 
µακροχρόνια στρατηγική η οποία έχει στόχο να ωθήσει τους παίκτες σε καλύτερες 
ισορροπίες, ακόµα και αν στιγµιαία οι επιλεγόµενες στρατηγικές δεν είναι βέλτιστες. 
Τέλος, έχουµε τα στοχαστικά παίγνια (stochastic games) [Shapley, 1953] τα οποία 
είναι µια επέκταση των MDP (βλέπε παράγραφο 10.2) για πολλαπλούς πράκτορες. 
Αυτά, ορίζονται από το διάνυσµα: (n, S, A1…n, T, R1…n), όπου S είναι το σύνολο 
καταστάσεων, Τ είναι µια πιθανοκρατική συνάρτηση S×A×S  [0,1] µετάβασης από 
κατάσταση σε κατάσταση και Ri είναι η συνάρτηση κερδών ορισµένη στο S×A  R. 
Ο στόχος είναι η εύρεση των στρατηγικών που µεγιστοποιούν τα χρονικά 
σταθµισµένα αναµενόµενα κέρδη για τους παίκτες. 
 Η βασική ανάλυση της θεωρίας παιγνίων έγκειται στο να βρεθούν οι 
κυρίαρχες στρατηγικές (dominant strategies), αν υπάρχουν, οι οποίες είναι βέλτιστες 
ανεξάρτητα από τις πράξεις των άλλων παικτών. Επίσης αναζητούνται οι Pareto-
βέλτιστες στρατηγικές για τις οποίες δεν υπάρχουν άλλες στρατηγικές που να 
βελτιώνουν τα κέρδη όλων των παικτών ταυτόχρονα. Παράλληλα, αναζητούνται οι 
καλύτερες απαντήσεις (best response) που είναι οι βέλτιστες στρατηγικές δεδοµένων 
στρατηγικών των άλλων παικτών. Τέλος, αναζητούνται κυρίως τα λεγόµενα Nash 
equilibriums [Nash, 1950], δηλαδή οι οµαδικές στρατηγικές οι οποίες είναι 
ταυτόχρονα καλύτερες απαντήσεις του κάθε παίκτη προς όλους τους υπόλοιπους. 
Κάποιο Nash equilibrium πάντα υπάρχει [Filar and Frieze, 1997], αλλά µπορεί να 
υπάρχουν εκθετικά πολλά από αυτά, µε κάποια να Pareto-κυριαρχούνται από κάποια 
άλλα, και χωρίς να είναι εύκολο να υπολογιστούν.  
 Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε εµείς, των πολλαπλών πρακτόρων 
εσωτερικά σε ένα σύστηµα των οποίων η δράση πρέπει να συντονιστεί, θα µπορούσε 
να αντιστοιχηθεί σε ένα στοχαστικό παίγνιο, όπου κάθε πράκτορας να είναι ένας 
παίκτης και η οµαδική πράξη να καθορίζει την πολιτική ελέγχου και άρα τη 
µετάβαση από κατάσταση σε κατάσταση. Το παίγνιο αυτό θα έπρεπε να είναι γενικού 
αθροίσµατος, µιας και ο κάθε πράκτορας µπορεί να βλέπει το πρόβληµα από τη δική 
του σκοπιά και µε τους δικούς του στόχους (αν δέχεται διαφορετικά ενισχυτικά 
σήµατα από τους υπόλοιπους), οι οποίοι µπορεί να επιβάλλουν πότε συµπόρευση 
πότε εναντίωση στους άλλους πράκτορες. Από την άλλη έχουµε και κάποια στοιχεία 
παιγνίου οµάδας, επειδή όλοι οι πράκτορες ανήκουν στο ίδιο σύστηµα, του οποίου η 
επιβίωση µπορεί να είναι στόχος που κανένας πράκτορας να µην µπορεί να πετύχει 
                                                 
3 Το παίγνιο αυτό έχει ως εξής: ∆ύο ύποπτοι για ληστεία έχουν συλληφθεί. Και οι δύο ανακρίνονται 
ξεχωριστά και τους προτείνεται ο εξής διακανονισµός: Εάν κατηγορήσει τον άλλο, τότε ελευθερώνεται 
και ο άλλος φυλακίζεται για 5 χρόνια. Εάν και οι δύο κατηγορήσουν ο ένας τον άλλο, τότε 
φυλακίζονται για 3 χρόνια και οι δύο. Εάν κανένας δεν κατηγορήσει τον άλλο, τότε θα φυλακιστούν 
για 1 χρόνο και οι δύο. (Σηµείωση: Ποια είναι η σωστή στρατηγική εδώ; Να το ρίξεις στον άλλο...) 
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µόνος του και να πρέπει να επιδείξουν οµαδική συµπεριφορά. Παρόλα αυτά όµως, η 
θεωρία παιγνίων είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί αφ’ εαυτής για την επίλυση του 
προβλήµατος, διότι: 

1. Εφαρµόζεται µόνο σε πλήρως καθορισµένα και στατικά παίγνια. ∆υστυχώς, 
στα περισσότερα ρεαλιστικά προβλήµατα οι κανόνες δεν είναι σταθεροί, αλλά 
και οι καταστάσεις ή οι παίκτες ή οι στόχοι του πράκτορα µπορεί να 
µεταβληθούν. 

2. Σε πολύπλοκα παίγνια µπορεί να υπάρχουν εκθετικά πολλά Nash equilibriums 
και να είναι πολύ δύσκολο έως ανέφικτο να υπολογιστούν. 

3. Απαιτείται η γνώση εκ των προτέρων όλων των payoffs, µε βάση τις οµαδικές 
πράξεις σε καταστάσεις, για να υπολογιστεί ένα Nash equilibrium. Αν κάποια 
από αυτά δεν είναι γνωστά, τότε ο στόχος είναι ο υπολογισµός ενός Bayes-
Nash equilibrium που είναι ακόµα πιο δύσκολος υπολογιστικά. 

4. Πρέπει όλοι οι παίκτες να εφαρµόζουν rational στρατηγικές, δηλαδή να είναι 
όλοι επιστήµονες θεωρίας παιγνίων (☺). Αν κάποιοι από αυτούς δεν 
συµπεριφέρονται στρατηγικά, µπορεί να καταστρέψουν τους θεωρητικούς 
σχεδιασµούς. 

5. Έχουµε µεγαλύτερη πολυπλοκότητα επειδή έχουµε ο χώρος του προβλήµατος 
περιλαµβάνει τις οµαδικές πράξεις (A = A1 × A2 × … × AN). 

3.5.3 Μάθηση µε πολλαπλούς πράκτορες (Multi-Agent Learning) 

Επειδή στη συνήθη περίπτωση το πρόβληµα υπό επίλυση δεν είναι γνωστό απόλυτα 
εκ των προτέρων χρειάζεται να συνδυαστεί η θεωρία παιγνίων µε την ικανότητα 
µάθησης προκειµένου να µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά. Σε αυτή την 
περίπτωση πρόκειται για µάθηση µε πολλαπλούς πράκτορες (multi-agent learning), 
όπου ένας πράκτορας προσπαθεί να µάθει για να επιλύσει το πρόβληµα της 
στρατηγικής συµπεριφοράς του, καθώς και οι υπόλοιποι πράκτορες προσπαθούν να 
κάνουν το ίδιο. Επειδή ο ορισµός των κερδών είναι αντιστοιχίσιµος στον ορισµό των 
ενισχυτικών σηµάτων, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έχουµε 
συνδυασµό της θεωρίας παιγνίων µε την ενισχυτική µάθηση. Έτσι, έχουµε µια σειρά 
από αλγορίθµους, όπως: 

• Βελτιωµένες εκδοχές του Q-learning για πολλαπλούς πράκτορες: Minimax-Q 
[Littman, 1994] για παίγνια µηδενικού αθροίσµατος µε δύο παίχτες και Nash-
Q [Hu & Wellman, 1998] για παίγνια γενικού αθροίσµατος µε δύο παίχτες. 

• Τεχνικές µε µεταβαλλόµενους ρυθµούς µάθησης: π.χ. WoLF [Bowling & 
Veloso, 2001] όπου ο ρυθµός µάθησης µειώνεται όταν ο παίκτης αποδίδει 
καλά, ενώ αυξάνεται στην αντίθετη περίπτωση, βελτιώνοντας έτσι την 
απόδοση και την πιθανότητα σύγκλισης. 

• Τεχνικές στρατηγικής διδασκαλίας, π.χ. [Camerer, Ho & Chong, 2002], όπου 
ένας παίκτης – στρατηγικός δάσκαλος µπορεί να ακολουθεί µια στρατηγική η 
οποία στιγµιαία µπορεί να µην είναι βέλτιστη µε την ελπίδα ότι θα οδηγήσει 
τους προσαρµοζόµενους συµπαίκτες του να ακολουθήσουν µια στρατηγική 
βέλτιστης απάντησης η οποία θα τον ωφελήσει µακροπρόθεσµα. 

Αυτές λοιπόν ή και άλλες παρόµοιες προσεγγίσεις θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά αντί της αρχιτεκτονικής που θα µελετήσουµε στην 
παρούσα εργασία µε στόχο να προσφέρουν δυνητικά περισσότερες εγγυήσεις 
αποφυγής ταλαντώσεων µεταξύ µη-βέλτιστων καταστάσεων και σύγκλισης προς 
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βέλτιστες ισορροπίες. Παρόλα αυτά, δεν τις χρησιµοποιήσαµε, παρά το γεγονός ότι 
το πεδίο αυτό είναι ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα, για τους εξής λόγους: 

1. Οι παίκτες θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα να χειριστούν το συνολικό 
χώρο καταστάσεων κάτι που προσπαθήσαµε να αποφύγουµε στην παρούσα 
εργασία, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια αρχιτεκτονική ως επί το πλείστον 
διαβαθµίσιµη. 

2. Ο χώρος του προβλήµατος που θα αντιµετωπίσει η µάθηση όταν συνδυάζεται 
µε τη θεωρία παιγνίων είναι µεγαλύτερος, διότι πρέπει να λάβει υπόψη της  
και να µοντελοποιήσει εξ ορισµού και εξαρχής τους υπόλοιπους παίκτες, ενώ 
υπό κανονικές συνθήκες αυτοί συχνά µπορούν να αντιµετωπιστούν ως τµήµα 
του περιβάλλοντος. Και έχουν εξεταστεί διάφορες περιπτώσεις που η µάθηση 
βασισµένη στην ύπαρξη ενός πράκτορα συγκλίνει σε Nash equilibrium, βλέπε 
[Claus & Boutilier, 1998], [Fudenberg & Levine, 1999] κ.α. Στη δική µας 
προσέγγιση, τα προβλήµατα που πιθανώς δεν µπορούν να χειριστούν οι 
πράκτορες τα χειρίζεται η αρχιτεκτονική που καθορίζει τον συντονισµό τους. 
Κατά κάποιο τρόπο, αυτή καθορίζει την «οµαδική συµπεριφορά» για τους 
πράκτορες. 

3. ∆εν είναι ξεκάθαρο ποια µορφή θα έχουν οι πράξεις των πρακτόρων-παικτών, 
µε δεδοµένο ότι δεν έχουµε το σύνηθες πρόβληµα των πολλών πρακτόρων σε 
διαφορετικά σώµατα, όπου έχουµε πολλές πράξεις κάθε στιγµή, αλλά πολλών 
πρακτόρων που διαχειρίζονται τη στρατηγική ενός σώµατος όπου παράγεται 
µια µοναδική πράξη κάθε στιγµή. Οι πράξεις των παικτών εδώ θα πρέπει να 
αντιστοιχούν σε καθορισµό εσωτερικών παραµέτρων σε µια αρχιτεκτονική 
επιλογής πράξεων. 

4. Όχι όλες οι µέθοδοι υποστηρίζουν συνεργασία µε στατικούς συµπαίκτες. 
5. Οι περισσότερες µέθοδοι απαιτούν την κατασκευή µοντέλου για τις 

αλληλεπιδράσεις µε το περιβάλλον και βασίζονται σε αυτό προκειµένου να 
πετύχουν τη σύγκλιση. Αυτό είναι περιοριστικό και όχι πάντα εφικτό σε 
πολύπλοκα ή δυναµικά περιβάλλοντα. 

 
 

 52



4 Αρχιτεκτονική 

4.1 Στόχοι και γενικά χαρακτηριστικά 

Περιληπτικά, ο στόχος της αρχιτεκτονικής που περιγράφουµε είναι το να επιλύσει 
αποτελεσµατικά και δυναµικά ένα σύνθετο πρόβληµα επιλογής αποφάσεων, µέσω της 
συνεργασίας και του ενεργού συντονισµού πολλαπλών µονάδων, σε µεγάλο βαθµό 
ανεξάρτητων, που εξειδικεύονται σε υποπροβλήµατα του αρχικού. Η βασική ιδέα που  
χρησιµοποιείται είναι ότι αποσυνθέτοντας ένα πρόβληµα σε µικρότερα 
υποπροβλήµατα, µπορούµε να τα αναθέσουµε σε πολύ πιο απλούς υποπράκτορες οι 
οποίοι µπορούν να εργάζονται σε απλούστερα σύνολα αισθητηριακών µεγεθών και 
ενισχυτικών σηµάτων καθώς και µικρότερα σύνολα δράσεων. Αυτό µπορεί να 
οδηγήσει στην πιο εύκολη κατασκευή του πράκτορα που θα επιλύει το πρόβληµα, 
αλλά και την πιο αποδοτική και οικονοµική λειτουργία του, καθώς και την 
εκµετάλλευση και εισαγωγή της πρότερης γνώσης που υπάρχει για το πρόβληµα. Πιο 
συγκεκριµένα, µέσω της αρχιτεκτονικής που θα περιγράψουµε, χειριζόµαστε: 
 τους πολλούς στόχους του πράκτορα. 
 τις πολλές οπτικές γωνίες και προσεγγίσεις όσον αφορά τη δράση του. 
 τα πολλαπλά ενισχυτικά σήµατα. 
 την εισαγωγή ανεξάρτητων βοηθητικών τάσεων συµπεριφοράς, βοηθητικών 
προκαταλήψεων όσον αφορά την εξερεύνηση και τη δράση και 
προκαθορισµένων (αντανακλαστικών) συµπεριφορών. 

 την σταδιακή σχεδίαση πολύπλοκου πράκτορα, αυξάνοντας την 
πολυπλοκότητα του προβλήµατος υπό αντιµετώπιση. 

Θέλουµε λοιπόν να υλοποιήσουµε µια αρχιτεκτονική κατανεµηµένου ελέγχου του 
πράκτορα, η οποία να είναι: 
 Αποδοτική, µε την έννοια του να συνδυάζει σωστά τις προτιµήσεις των 
υποπρακτόρων. 

 Προσαρµοζόµενη µε βάση την εµπειρία από την αλληλεπίδραση µε το 
πρόβληµα, ακόµα και αν αποτελείται από σταθερούς υποπράκτορες. 

 ∆ιαβαθµίσιµη (scalable). 
 Επεκτάσιµη (extendable). 
 Ανθεκτική σε µεµονωµένες δυσλειτουργίες υποπρακτόρων. 

Σε αυτούς τους τοµείς ευελπιστούµε να συνεισφέρουµε µε την προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική. Αργότερα θα δούµε ότι αυτή η αρχιτεκτονική συνδυάζεται πάρα πολύ 
εύκολα µε την αρχιτεκτονική «γενίκευσης-ειδίκευσης» παράγοντας ένα ακόµα πιο 
γενικό, διαβαθµίσιµο και αποτελεσµατικό σχήµα υλοποίησης δυναµικής επιλογής 
πράξεων. 
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4.2 ∆οµή της αρχιτεκτονικής κατανεµηµένου ελέγχου 

4.2.1 Συγκεκριµενικοποίηση ενός πράκτορα 

Το κεντρικό και δοµικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής είναι η έννοια του πράκτορα. Το 
πεδίο ορισµού για ένα πράκτορα είναι οι παράµετροι που τον καθορίζουν: 

1. Ο χώρος των αισθητηριακών µεγεθών P που διαθέτει ή ισοδύναµα ο χώρος 
καταστάσεων4 S που µπορεί να βρεθεί κάθε χρονική στιγµή. 

2. Ο χώρος πράξεων Α που περιλαµβάνει το σύνολο των δυνατών πράξεων που 
µπορεί να επιλέξει. 

3. Ο χώρος των ενισχυτικών σηµάτων R, αµοιβής ή τιµωρίας, που µπορεί να 
δεχτεί από το περιβάλλον κάθε χρονική στιγµή. 

Οι παραπάνω χώροι θεωρούµε ότι παραµένουν σταθεροί κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του πράκτορα, αλλά δεν απαιτούµε να έχουν σταθερές χρονικά ιδιότητες 
όσον αφορά την κατανοµή που ακολουθούν οι τιµές που παίρνουν. 
 Ένας πράκτορας M µε πεδίο ορισµού (PM, AM, RM) παράγει µια ιεράρχηση 
QM των πράξεων του συνόλου ΑΜ σύµφωνα µε τη δική του οπτική γωνία (το 
σύστηµα αξιών του VM) για την αξία τους: QM = VM(PM, AM, RM). Η συνάρτηση 
αυτή, µπορεί να αποτελεί συνάρτηση αξιών, όπως την ορίζουµε στην παράγραφο 10.2 
και άρα να υπολογίζεται µε ενισχυτική µάθηση, µπορεί όµως και να υλοποιείται µε 
οποιονδήποτε άλλο στατικό ή δυναµικό τρόπο. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική που 
παρουσιάζουµε, η µοναδική προϋπόθεση για να ενσωµατωθεί ένα ανεξάρτητο τµήµα 
λογισµικού ως πράκτορας Mi και άρα ως υποσύστηµα αυτής είναι να υλοποιεί µια 
συνάρτηση ιεράρχησης πράξεων Qi σε σχέση µε το χώρο πράξεων του προβλήµατος. 

4.2.2 Ιεραρχία πρακτόρων 

Βασικό χαρακτηριστικό στην έννοια του πράκτορα είναι η αναδροµικότητα. Ο 
πράκτορας αντιµετωπίζεται από το υπόλοιπο σύστηµα ως απλός, αλλά µπορεί να 
αποτελείται εσωτερικά από πολλούς υποπράκτορες Mi. Καθένας από αυτούς ορίζεται 
µε βάση τα σύνολα PMi, AMi, RMi µε PMi ⊆ PM, AMi ⊆ AM και RMi ⊆ RM. Οι έξοδοί 
τους Qi, συνδυάζονται µέσω ενός συστήµατος συγχώνευσης FM (fusion system) µε 
τρόπο συνεργατικό, ανταγωνιστικό ή άλλο ενδιάµεσο, µέσα από ένα σύνολο 
µεθόδων. Αν ο πράκτορας Μ είναι ο ανώτερος / εξωτερικός τότε επιλέγεται η πράξη 
µε τη µεγαλύτερη αξία που προκύπτει από την ιεράρχησή του. Ειδάλλως, η 
ιεράρχησή του συνδυάζεται µε άλλες και χρησιµοποιείται από υψηλότερου επιπέδου 
πράκτορες. Πιο συγκεκριµένα, ο πράκτορας M µε πεδίο ορισµού (PM, AM, RM) και 
έξοδο Q = QM µπορεί να είναι: 

1. Απλός (simple - primitive) που αποτελείται από: 
 σύστηµα ιεράρχησης πράξεων (value system) VM 
οπότε είναι Q = VΜ(PM, AM, RM) 

2. Σύνθετος (composite) που αποτελείται από: 

                                                 
4 Τυπικά, ο χώρος καταστάσεων S του πράκτορα είναι το σύνολο της κατάστασης των εσωτερικών του 
µεταβλητών. Όµως, σε αρκετές εργασίες, όπως και στη δική µας, νοείται ως ο χώρος καταστάσεων 
στον οποίο µπορεί να βρεθεί το περιβάλλον του πράκτορα και πιο συγκεκριµένα ο µετασχηµατισµός 
του χώρου καταστάσεων του περιβάλλοντος όπως αυτός προκύπτει µέσω των αισθητηριακών µεγεθών 
του πράκτορα. Εν γένει, ο πράκτορας βρίσκει τον εαυτό του να αντιλαµβάνεται µια κατάσταση του 
περιβάλλοντος κάθε χρονική στιγµή, οπότε θεωρούµε ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. 
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 N (≥ 2) υπο-πράκτορες (sub-agents) Mi (PMi ⊆ PM, AMi ⊆ AM, RMi ⊆ 
RM), οπότε: Qi = VMi(PMi, AMi, RMi) 

 σύστηµα συγχώνευσης πολλαπλών ιεραρχήσεων πράξεων (fusion 
system) FM 

οπότε είναι: 
Q = FM(Q1, …, QN) = FM( VM1(PM1, AM1, RM1), …, VMN

(PMN, AMN, RMN) ) 

 

Απλοί
πράκτορες

Σύνθετος 
πράκτορας
M5

Σύνθετος &
εξωτερικός
κτορας Mπρά 6

Q6

Q5

Q1

Μ1

FM5

Q2

Μ3

FM6
Q4Q3

Μ4

Μ2

Σχήµα 4.1: Απεικόνιση παραδείγµατος της αρχιτεκτονικής πολλαπλών πρακτόρων. 
 
Στο σχήµα 4.1 απεικονίζεται ένα παράδειγµα της αρχιτεκτονικής, στο οποίο ορίζονται 
4  απλοί πράκτορες (M1, M2, M3, M4) που υλοποιούν τις συναρτήσεις αξιών Q1, Q2, 
Q3, Q4 αντίστοιχα. Ορίζονται όµως και δύο σύνθετοι πράκτορες (M5, M6) που 
δηµιουργούνται µε τη διαδοχική ιεραρχική συνεργασία των υπολοίπων, µέσω της 
χρήσης των δύο συστηµάτων συγχώνευσης ιεραρχήσεων πράξεων (FM5, FM6). Οπότε, 
ισχύει ότι Q5 = FM5(Q1, Q2) και Q6 = FM6(Q5, Q3, Q4). Η πράξη που επιλέγεται τελικά 
είναι η πράξη µε τη µεγαλύτερη αξία από αυτές που επιστρέφει ο εξωτερικός 
σύνθετος πράκτορας Μ6 στην ιεράρχησή του (Q6). (Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 
και Gibbs soft-max sampling, αντί για µέγιστο) 

4.2.3 Επικοινωνία των πρακτόρων 

Κάθε πράκτορας µπορεί να «δηµοσιεύει» στους υπόλοιπους πράκτορες κάποιο µέρος 
εσωτερικών του µεταβλητών ή γενικότερα κάποια µεγέθη που υπολογίζει. Αυτή η 
δηµοσίευση, και στη συνέχεια η χρήση από κάποιον άλλο πράκτορα των µεγεθών 
αυτών, αποτελεί ουσιαστικά επικοινωνία µε τους υπόλοιπους πράκτορες. Η 
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επικοινωνία µπορεί να γίνεται από κάποιον πράκτορα είτε προς τους υπόλοιπους µε 
τους οποίους συνεργάζεται, είτε προς όλους τους πράκτορες.  

 

Σχήµα 4.2: Η οργάνωση της αρχιτεκτονικής όσον αφορά τα αισθητηριακά µεγέθη. 
 

CPF1

CPF3

CPF2

CPFn

P1 P3P2

 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 

M2
MmM1

Εσωτερικά - σύνθετα αισθητηριακά 
µεγέθη για τον συνολικό πράκτορα 

Αισθητηριακά 
µεγέθη που 

δηµιουργούνται 
από τους 
πράκτορες 

Αισθητηριακά µεγέθη που 
έρχονται από το περιβάλλον 

Στην πρώτη µορφή επικοινωνίας, τα µεγέθη που εξάγει κάθε πράκτορας µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως πρόσθετα αισθητηριακά µεγέθη από οποιονδήποτε πράκτορα 
βρίσκεται στο επίπεδο ιεραρχίας στο οποίο είναι δηµοσιευµένα και µπορούν ή όχι να 
δηµοσιευτούν από τον επόµενο - εξωτερικό πράκτορα στην ιεραρχία. Στη δεύτερη 
µορφή επικοινωνίας τα µεγέθη δηµοσιεύονται κάπου όπου όλοι µπορούν να τα 
διαβάσουν και χρησιµοποιήσουν. Θεωρούµε βέβαια ότι τα µεγέθη που δηµοσιεύονται 
πρέπει να είναι όσο λιγότερα γίνεται, διότι πολλές φορές συντρέχουν προς αυτή την 
κατεύθυνση λόγοι υπολογιστικής πολυπλοκότητας ή άλλοι προερχόµενοι από το 
περιβάλλον που το επιβάλουν αλλά και για να πληρούνται οι στόχοι που θέσαµε για 
την αρχιτεκτονική (ευέλικτη, ανθεκτική, διαβαθµίσιµη, αναπροσαρµόσιµη κ.λ.π.). 

Προς χάριν απλότητας, θα υιοθετήσουµε τη δεύτερη µορφή επικοινωνίας, η 
οποία αναπαρίσταται στο σχήµα 4.2. Έτσι, στα ήδη υπάρχοντα αισθητηριακά µεγέθη 
P1 που ορίζονται για την οντότητα που µελετάµε, προστίθενται και µερικά ακόµα (P3) 
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τα οποία είναι προϊόντα της λειτουργίας των πρακτόρων. Παράλληλα, 
χρησιµοποιούµε ένα ανεξάρτητο τµήµα του όλου συστήµατος το οποίο 
επεξεργαζόµενο τα µεγέθη P1 που παρέχονται από το περιβάλλον, υπολογίζει 
εσωτερικά κάποια πιο σύνθετα µεγέθη (P2), χρήσιµα για το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν οι πράκτορες. Για παράδειγµα, αν αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα της 
επιλογής πράξεων ενός παίκτη ποδοσφαίρου, τότε τα µεγέθη P1 είναι αυτά τα οποία 
του δίνει το περιβάλλον του µέσω των αισθήσεων της όρασης (π.χ. φωτεινότητες) και 
ακοής (π.χ. ενέργειες στις διάφορες συχνότητες). Τα µεγέθη P2 είναι κάποια 
εσωτερικά µεγέθη που υπολογίζονται στον παίκτη τα οποία θα µπορούσαν να είναι: 
αν βλέπω ή όχι τη µπάλα και πού τη βλέπω, που βρίσκονται οι συµπαίκτες και οι 
αντίπαλοι, που βρίσκοµαι στο γήπεδο κλπ. Τα µεγέθη αυτά µπορεί να χτίζονται 
σταδιακά από τα πιο απλά στα πιο πολύπλοκα, π.χ. από την αναγνώριση κινούµενου 
αντικειµένου µπορεί να συντίθεται πιο πολύπλοκη πληροφορία όπως αν είναι µπάλα 
ή παίκτης κλπ. Τέτοιες περιοχές, εξαγωγής χαρακτηριστικών µεγεθών για διάφορες 
αισθήσεις υπάρχουν και στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα µεγέθη αυτά θεωρητικά θα 
µπορούσαν να υπολογιστούν σε κάθε πράκτορα εσωτερικά, αλλά αυτό θα σήµαινε 
σπατάλη πόρων και αποδοτικότητας. 

Από εδώ και πέρα θα εννοείται ότι τα αισθητηριακά µεγέθη της οντότητας 
είναι το σύνολο των αισθητηριακών µεγεθών που ορίζονται παραπάνω, δηλαδή P = 
P1 + P2 + P3. Φυσικά, όπως καθορίσαµε παραπάνω, συνεχίζει να ισχύει το ότι κάθε 
πράκτορας Μ επιλέγει ένα σύνολο PM ⊆ P για να χρησιµοποιήσει και κάθε 
υποπράκτοράς του χρησιµοποιεί ένα υποσύνολο του PM. 

4.3 Ανάλυση σχηµάτων επιλογής πράξεων 

Στις επόµενες παραγράφους αναλύουµε περισσότερο τα 4 σχήµατα επιλογής – 
σύνθεσης προτιµήσεων πράξεων (fusion methods) FM που χρησιµοποιούµε στην 
αρχιτεκτονική, τα οποία βασίζονται στις αντίστοιχες 4 µεθόδους ευαρέσκειας και 
δυσαρέσκειας του Humphrys που παρουσιάσαµε στην παράγραφο 3.4.5. Τα σχήµατα 
αυτά επιλύουν το πρόβληµα του πως να συνδυάσουν πολλαπλές ιεραρχήσεις πράξεων 
σε µια µοναδική ιεράρχηση η οποία να είναι αντιπροσωπευτική ανάλογα µε διάφορα 
κριτήρια. Εξ αυτής της τελικής ιεράρχησης γίνεται επιλογή και εκτέλεση µιας από τις 
προτεινόµενες πράξεις, ανάλογα µε την αξία των πράξεων όπως αυτή προκύπτει από 
τη σύνθεση των ιεραρχήσεων. Ποιο όµως νόηµα έχουν οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιούµε και γιατί χρειαζόµαστε 4 από αυτές; Πότε πρέπει να χρησιµοποιούµε 
την καθεµιά ή ισοδύναµα ποια είναι τα κριτήρια που χρησιµοποιούν; Στη συνέχεια 
απαντάµε στα ερωτήµατα αυτά, αναλύοντας κάθε µέθοδο. 

4.3.1 Maximize-best-happiness 

Αυτή η µέθοδος εφαρµόζει πλήρως ανταγωνιστικά κριτήρια. Πιο συγκεκριµένα, στην 
παραγόµενη συνάρτηση αξιών, αποθηκεύεται για κάθε πράξη η µέγιστη ευαρέσκεια 
που παρατηρείται µεταξύ των πρακτόρων, κάτι που ωθεί µόνο τον πιο ισχυρό 
πράκτορα να εκφράζει την άποψή του (και αν είµαστε στο υψηλότερο επίπεδο της 
ιεραρχίας, ωθεί να επιλεγεί η πράξη µε την µεγαλύτερη ευαρέσκεια δηλαδή η πράξη 
που εκφράζει πιο πολύ από κάθε άλλη πράξη τον ισχυρότερο πράκτορα). Αυτή η 
µέθοδος ταιριάζει σε περιπτώσεις όπου ο ανταγωνισµός εκφράζει καλύτερα την 
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επιθυµητή πολιτική αντιµετώπισης του τρέχοντος προβλήµατος. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, δεν µας ενδιαφέρει να ικανοποιείται κάθε πράκτορας από την επιλογή 
πράξης, αλλά µόνο εκείνος που ταιριάζει καλύτερα στην κατάσταση που 
βρισκόµαστε. Επιπρόσθετα, θέλουµε να υλοποιήσουµε ακριβώς αυτό που µας 
προτείνει, επηρεαζόµενοι όσο το δυνατόν λιγότερο από τις προτάσεις των υπολοίπων. 

Ένα παράδειγµα προβλήµατος όπου αυτή η πολιτική ενδείκνυται είναι το 
εξής: Έστω ότι υλοποιούµε έναν πράκτορα παίκτη ποδοσφαίρου, και χρησιµοποιούµε 
(π.χ.) τρεις υποπράκτορες: υποπράκτορα πάσας, υποπράκτορα σουτ, υποπράκτορα 
προώθησης. Ο καθένας ιεραρχεί τις πράξεις ανάλογα µε τη συµπεριφορά που 
φαίνεται από το όνοµά του την οποία προσπαθεί να αναπαραγάγει. Σε αυτή την 
περίπτωση θέλουµε και πρέπει να επιλέξουµε την πράξη που ικανοποιεί στο µέγιστο 
βαθµό τον υποπράκτορα που ταιριάζει καλύτερα στην συγκεκριµένη κατάσταση που 
βρίσκεται ο παίκτης. ∆εν µας ενδιαφέρει η άποψη των υπολοίπων. Αυτό, έχει νόηµα, 
καθώς αν προσπαθήσουµε να ικανοποιήσουµε την ίδια στιγµή όλους τους πράκτορες, 
δηλαδή να κάνουµε ταυτόχρονα και πάσα και σουτ και προώθηση, θα αποτύχουµε 
τελείως. Αντίθετα, πρέπει να δούµε ποιος πράκτορας είναι καλύτερο να εφαρµοστεί 
(παρατηρώντας ποιος επιθυµεί περισσότερο από τους άλλους να δράσει) και να 
επιλέξουµε τη βέλτιστη πράξη αυτού, ξεχνώντας στιγµιαία τους υπόλοιπους. ∆ηλαδή 
να σουτάρουµε µε το βέλτιστο τρόπο ή να δώσουµε πάσα µε το βέλτιστο τρόπο κ.λ.π. 
και όχι κάτι ανάµεσα. 

4.3.2 Minimize-worst-unhappiness 

Αυτή η µέθοδος υιοθετεί τελείως αντίθετα κριτήρια, θεωρώντας ότι κάθε 
υποπράκτορας αφορά-χειρίζεται έναν αναντικατάστατο πόρο του συστήµατος ο 
οποίος πρέπει να διαφυλαχθεί. Χρησιµοποιεί ένα είδος mini-max προσέγγισης, 
ελαχιστοποιώντας τη µέγιστη δυσαρέσκεια και προκαλώντας πολιτική ελέγχου όσο 
το δυνατόν πιο ασφαλή για τον πράκτορα. Ένα παράδειγµα όπου αυτή η στρατηγική 
επιβάλλεται είναι το εξής: Έστω ότι έχουµε τους εξής τρεις υποπράκτορες: φαγητό, 
νερό, ύπνος όπου ο καθένας ιεραρχεί πράξεις για να διασφαλίσει καλύτερα το αγαθό 
που φανερώνει το όνοµά του. Αν το φαγητό χαρίζει µεγαλύτερη απόλαυση από το 
νερό ή τον ύπνο αντίστοιχα και άρα ο υποπράκτορας που αντιστοιχεί σε αυτό 
εµφάνιζε τα µεγαλύτερα µεγέθη ευαρέσκειας, τότε αν δεν χρησιµοποιούσαµε το 
παρόν σχήµα ελέγχου, ο πράκτορας αργά ή γρήγορα θα πέθαινε από δίψα ή κούραση. 
Χρειάζεται το παρόν σχήµα για να γίνεται σύνθεση των προτιµήσεων µε τρόπο που 
θα διαφυλάσσει όλους τους στόχους όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Το να διαφυλαχθεί το ότι κάποιος υποπράκτορας δεν θα δυσαρεστηθεί πολύ 
µε κάποια συγκεκριµένη επιλογή πράξης, είναι κάτι που δεν µπορεί να εγγυηθεί αν 
χρησιµοποιούµε συναρτήσεις αξιών βασισµένες στην ευαρέσκεια. Απαιτείται να 
µετρήσουµε τη δυσαρέσκεια του πράκτορα, κάτι που καθορίζεται από τη συσχέτιση 
της αξίας της συγκεκριµένης πράξης µε την αξία της πράξης που θα επέλεγε ο 
υποπράκτορας αν αποφάσιζε αφ’ εαυτού. Γι’ αυτό το λόγο, χρησιµοποιείται το 
µέγεθος της δυσαρέσκειας στο σχήµα αυτό. Παράλληλα, στην τελική συνάρτηση 
αξιών που παράγεται, αποθηκεύουµε για κάθε πράξη, τη µέγιστη δυσαρέσκεια µεταξύ 
των υποπρακτόρων, επειδή θέλουµε να λάβουµε υπόψη µας τον πιο δυσαρεστηµένο 
υποπράκτορα. 
 Λαµβάνοντας ως στόχο τα κριτήρια που θέτει η µέθοδος, µπορούµε 
θεωρητικά να συµπεράνουµε ότι είναι αποτελεσµατική. Αυτό διότι, ελαχιστοποιεί την 
επίδραση ενός πράκτορα στη διαδικασία σύνθεσης των συναρτήσεων αξιών και 
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επιλογής πράξης, στις κατάλληλες περιπτώσεις. ∆ιότι ένας πράκτορας, όταν 
βρίσκεται σε µια κατάσταση που δεν ενδιαφέρεται πολύ για το ποια ενέργεια θα 
επιλεγεί, τότε η µέγιστη αξία και η ελάχιστη αξία που θα εµφανίζονται στη 
συνάρτηση αξιών του θα διαφέρουν λίγο. Έτσι, τα µεγέθη δυσαρέσκειας του 
πράκτορα θα είναι κοντά στο µηδέν και έτσι θα είναι απίθανο να καθορίσει τις 
παραγόµενες τιµές της συνολικής συνάρτησης αξιών, διότι σε αυτές αποθηκεύονται 
οι µέγιστες τιµές δυσαρέσκειας που εµφανίζονται σε κάθε πράξη. Αυτό λοιπόν το 
σχήµα σύνθεσης προτιµήσεων µπορεί να φιλτράρει αποτελεσµατικά εκείνους τους 
πράκτορες που πραγµατικά δεν πρέπει να λάβουµε υπόψη, διότι δεν κινδυνεύουν να 
χάσουν τον πόρο-στόχο που διαχειρίζονται. 
 Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό που προκύπτει από τον τρόπο και τα κριτήρια 
λειτουργίας αυτής της µεθόδου, είναι ότι υποστηρίζονται συµβιβασµοί (compromise 
actions) µεταξύ των προτιµήσεων των διαφόρων πρακτόρων. Αυτό σηµαίνει ότι η 
µέθοδος µπορεί να καταλήξει σε µια ιεράρχηση πράξεων που να προωθεί πράξεις 
διαφορετικές από τη καθεµιά βέλτιστη πράξη που πρότεινε ο κάθε πράκτορας 
ξεχωριστά. Μπορεί λοιπόν να εµφανίζεται υποχώρηση (συµβιβασµός) ενός πράκτορα 
ως προς την επιλογή της καλύτερης πράξης σε σηµείο που να ικανοποιείται ένας ή 
περισσότεροι άλλοι πράκτορες. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό σε περιπτώσεις όπου 
πράξεις λίγο κατώτερες σε αξία από τη βέλτιστη για κάποιον πράκτορα είναι πολύ 
καλύτερες για κάποιον άλλο πράκτορα. Παράδειγµα τέτοιας περίπτωσης είναι και το 
εξής: Έστω ότι έχουµε έναν πράκτορα που κυκλοφορεί σε ένα περιβάλλον έχοντας 
δύο υποπράκτορες: αποφυγή-εµποδίων και επιστροφή-στη-φωλιά. Ο καθένας 
προτείνει πράξεις, για να υλοποιήσει τη συµπεριφορά που φανερώνει το όνοµά του. 
Σε µια κατάσταση που η ακριβής κατεύθυνση προς τη φωλιά συµπίπτει µε την 
ύπαρξη εµποδίου, η επιλογή της βέλτιστης πράξης του δεύτερου υποπράκτορα θα 
οδηγήσει σε µεγάλη δυσαρέσκεια τον πρώτο υποπράκτορα και δεν θα προωθηθεί 
ευνοϊκά και σωστά διότι θα οδηγούσε τον πράκτορα σε σύγκρουση. Ωστόσο, µια 
συµβιβαστική κατεύθυνση που είναι µεν κοντά αλλά δεν ταυτίζεται µε την 
κατεύθυνση που είναι το εµπόδιο, θα επιλεγεί από τη µέθοδο. ∆ιότι η µεν 
δυσαρέσκεια του υποπράκτορα επιστροφής-στη-φωλιά θα είναι αµελητέα 
µεγαλύτερη, αλλά η δυσαρέσκεια του υποπράκτορα της αποφυγής εµποδίων θα έχει 
πέσει δραµατικά σε παρόµοιο επίπεδο µε όλες τις άλλες πράξεις που δεν οδηγούν σε 
σύγκρουση και άρα η µέγιστη δυσαρέσκεια που θα υπολογιστεί για την πράξη θα 
είναι µικρή, κάνοντας την πράξη πιθανή προς επιλογή (εν τω µεταξύ, η δυσαρέσκεια 
του υποπράκτορα επιστροφής-στη-φωλιά θα µεγαλώνει όσο αποµακρυνόµαστε από 
τη βέλτιστη κατεύθυνση και έτσι η παραπάνω πράξη έχει τη µεγαλύτερη πιθανότητα 
να επιλεγεί. Αυτή είναι και η καλύτερη απόφαση που µπορούσε να πάρει ο 
πράκτορας υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες, διότι αποφεύγει το εµπόδιο και 
ταυτόχρονα οδηγεί προς τη φωλιά µε τη µικρότερη καθυστέρηση. Και είναι µια 
απόφαση συµβιβαστική, επειδή δεν είναι βέλτιστη για κανένα από τους δύο 
υποπράκτορες ξεχωριστά. 

4.3.3 Maximize-collective-happiness 

Το συγκεκριµένο σχήµα σύνθεσης συναρτήσεων αξιών ταιριάζει σε περιπτώσεις 
όπου έχουµε υποπράκτορες οι οποίοι όσο περισσότερο εκφράζονται από την 
συνάρτηση αξιών που προκύπτει τόσο το καλύτερο, αλλά κανείς από αυτούς δεν έχει 
προτεραιότητα ή πιο συγκεκριµένα ρόλο που να απαιτείται υποχρεωτικά η προώθηση 
των προτιµήσεών του. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που είναι επιθυµητό είναι να 
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προάγονται πράξεις που «αρέσουν» κατά το δυνατόν στο σύνολο των υποπρακτόρων, 
κάτι που υλοποιείται υπολογίζοντας τη συνολική ευαρέσκεια µεταξύ των 
υποπρακτόρων για κάθε πράξη. Ένα παράδειγµα όπου η συγκεκριµένη προσέγγιση 
ταιριάζει είναι το εξής: Έστω ότι έχουµε έναν πράκτορα που επιλέγει αφίσες µεταξύ 
ενός συνόλου που του παρέχεται και έχει τρεις υποπράκτορες: όµορφα-χρώµατα, 
ενδιαφέροντα-σχήµατα, καλή-ιδέα(concept), εντυπωσιακή-εµφάνιση. Ο καθένας από 
αυτούς ιεραρχεί τις επιλογές µε βάση το χαρακτηριστικό που δείχνει το όνοµά του. 
Άλλο παράδειγµα είναι ένας πράκτορας οδηγός αυτοκινήτου µε υποπράκτορες: 
σύντοµη-διαδροµή, όµορφη διαδροµή, εύκολη-διαδροµή κλπ. Είναι φανερό ότι σε 
αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη λύση είναι αυτή που µεγιστοποιεί το άθροισµα της 
ευαρέσκειας των υποπρακτόρων, ίσως µε κατάλληλη στάθµιση του κάθε 
υποπράκτορα (η οποία γίνεται µε τα βάρη w). 
 Χαρακτηριστικό και αυτής της µεθόδου, λόγω του τρόπου λειτουργίας της, 
είναι να υπάρχει η πιθανότητα να προωθεί πράξεις συµβιβασµού, δηλαδή πράξεις που 
κανένας από τους υποπράκτορες δεν θα επέλεγε αν δρούσε ατοµικά. 

4.3.4 Minimize-collective-unhappiness 

Αυτή η µέθοδος έχει παράλληλη λειτουργικότητα µε την αµέσως προηγούµενη, αλλά 
βασίζεται στο µέγεθος της δυσαρέσκειας και όχι της ευαρέσκειας. Κατά συνέπεια 
χειρίζεται την επιλογή πράξεων µε βάση την αποφυγή καταστάσεων που είναι 
αρνητικές. Το κριτήριο εδώ είναι ελαχιστοποιηθεί η αθροιστική δυσαρέσκεια για µια 
πράξη. Και είναι ένα κριτήριο που επιτρέπει την εύρεση συµβιβαστικών πράξεων 
µεταξύ των υποπρακτόρων. 

4.4 Τροποποιήσεις στα σχήµατα επιλογής πράξεων 

Παρόλο που χρησιµοποιούµε τις 4 µεθόδους ευαρέσκειας και δυσαρέσκειας του 
Humphrys και διατηρούµε τα ονόµατά τους, δεν τις χρησιµοποιούµε αυτούσιες. Αυτό 
συµβαίνει, διότι καταρχήν δεν υποστηρίζουν επιλογή πράξεων µε πολλαπλά επίπεδα 
ιεραρχίας. Παράλληλα όµως, διότι ένας αριθµός από τροποποιήσεις µπορεί να 
καταστήσει τις µεθόδους πιο αποδοτικές, αλλά και δυναµικά παραµετροποιήσιµες. 
Αυτές τις τροποποιήσεις παρουσιάζουµε στις επόµενες παραγράφους, µετά από τις 
οποίες θα έχει περιγραφεί επακριβώς ο τρόπος λειτουργίας των µεθόδων σύνθεσης 
ιεραρχήσεων πράξεων που χρησιµοποιούµε στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική. 

4.4.1 1η τροποποίηση: βάρη στάθµισης των πρακτόρων 

Οι 4 µέθοδοι του Humphrys, όντως επιτυγχάνουν να επιλέγουν αποτελεσµατικά 
πράξεις, η καθεµιά µε ξεχωριστά κριτήρια. Όµως, αυτό που απαιτούν είναι να έχουµε 
ισοσταθµισµένους πράκτορες. Με άλλα λόγια οι πράκτορες πρέπει να αξιολογούν τις 
πράξεις µε σύστηµα αξιών κοινής βάσης (ή αλλιώς της ίδιας «νοµισµατικής 
µονάδας»), δηλαδή να αναθέτουν παρόµοιες τιµές για παρόµοιες αξίες. Ο Humphrys 
εξέτασε πράκτορες που χρησιµοποιούσαν όλοι τον ίδιο αλγόριθµο (Q-learning) και 
επιπρόσθετα, µε τις ίδιες παραµέτρους λειτουργίας και άρα πληρούσε τις 
προϋποθέσεις. Παρόλα αυτά, είναι πολύ σπάνια δυνατό να συµβαίνει αυτό. Ακόµα 
και στον Q-learning αλγόριθµο συχνά απαιτείται να θέτουµε διαφορετικές 
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παραµέτρους όπως την παράµετρο χρονικής έκπτωσης (discount factor). Ακόµα 
περισσότερο, αν χρησιµοποιούµε ποικίλες µεθόδους µπορεί να µην µπορούµε εκ των 
προτέρων να ρυθµίσουµε το σύστηµα και να πρέπει να «παίξουµε» µε τα µεγέθη των 
ενισχυτικών σηµάτων προκειµένου να εξισορροπήσουµε το σύστηµα. Στην 
περίπτωση όµως που χρησιµοποιούµε στατικούς πράκτορες, προγραµµατισµένους δια 
χειρός ή µε οποιαδήποτε µέθοδο, είναι ακόµα πιο δύσκολο να φροντίσουµε να έχουν 
κοινή βάση στο σύστηµα αξιών τους. Εξάλλου υπάρχουν και περιπτώσεις που ο ίδιος 
ο σχεδιαστής ή το πρόβληµα, απαιτεί τη διαφορετική στάθµιση των διαφόρων 
πρακτόρων, ανάλογα µε την επιθυµητή παραγόµενη συµπεριφορά. 

Γι’ αυτό το λόγο, εισάγουµε ένα βάρος w µε το οποίο πολλαπλασιάζουµε τη 
συνάρτηση αξιών που εξάγει ο κάθε πράκτορας. Με αυτό τον τρόπο δεν 
µεταβάλλεται η ιεράρχηση των πράξεων του κάθε πράκτορα, µε την έννοια ότι η 
σειρά προτίµησης των πράξεων παραµένει σταθερή. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι το 
«ποσό» επιθυµίας όλων των πράξεων το οποίο κλιµακώνεται ανάλογα µε το βάρος w 
µε αποτέλεσµα ο κατασκευαστής, ή το σύστηµα, να µπορεί να εξισορροπήσει ή εν 
γένει να τροποποιήσει την επιρροή και την αλληλεπίδραση των διαφόρων 
συναρτήσεων αξιών, στατικά ή δυναµικά εν ώρα λειτουργίας µε βάση την εµπειρία. 

Προς το παρόν θεωρούµε ότι τα βάρη αυτά έχουν κατάλληλες τιµές χωρίς να 
εξετάζουµε πώς τις απέκτησαν, για τον καθορισµό των οποίων δεν υπάρχει εξ’ 
ορισµού κάποιος περιορισµός. Τα βάρη µπορούν να είναι σταθερά ή µεταβαλλόµενα, 
υποβαλλόµενα από τον σχεδιαστή ή αποτέλεσµα µάθησης και µπορεί κανείς να τα 
βασίζει σε ποικίλους παράγοντες. Σε επόµενες παραγράφους θα παρουσιάσουµε 
µεθόδους αυτόµατου καθορισµού τους, οι οποίες εκτός από το ότι είναι επιθυµητές, 
διότι καθιστούν το σύστηµα προσαρµοζόµενο στο πρόβληµα υπό αντιµετώπιση, είναι 
και πρακτικές, διότι ελαχιστοποιούν την απαιτούµενη παραµετροποίηση του 
συστήµατος. Μια παρατήρηση είναι ότι τα βάρη w δεν υλοποιούν W-learning, διότι 
δεν είναι αυτά καθαυτά τα οποία προωθούνται. αλλά η παραγόµενη σταθµισµένη 
ιεράρχηση, δηλαδή το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού τους µε τη συνάρτηση 
αξιών. Έτσι, αυτό που υλοποιείται αν έχουµε Ν πράκτορες περιγράφεται στην 
εξίσωση:  

( )NNM QwQwFQ ⋅⋅= ,...,11  4.1
 
Χρησιµοποιώντας τα βάρη wi για να διαβαθµίσουµε τις συναρτήσεις αξιών των 
υποπρακτόρων, θεωρούµε ότι πλέον οι µέθοδοι λειτουργούν µε απευθείας συγκρίσιµα 
µεγέθη αξιών, όπως και πρέπει να γίνεται. 

Η σηµασία της χρήσης βαρών για τους υποπράκτορες είναι επίσης σηµαντική 
σε ιεραρχικά σχήµατα, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται υποπράκτορες µε ικανότητα 
µάθησης, διότι επιτρέπει στο σχεδιαστή, ο οποίος γνωρίζει τα προβλήµατα που θα 
αντιµετωπίσει ο πράκτορας, να συνδέσει όποιους πράκτορες θέλει να χρησιµοποιήσει 
για την επίτευξη κοινού στόχου, ενώνοντάς τους σε κοινό υπερπράκτορα και 
κάνοντας έτσι την πορεία του ενός εξαρτώµενη από την πορεία του άλλου, καθώς 
όλοι µαζί επηρεάζουν το κοινό βάρος του πράκτορα στον οποίο ανήκουν, χωρίς να 
µπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν ο ένας από τις συνέπειες της συµπεριφοράς του 
άλλου. Αυτό είναι κάτι που µελετάµε στην επόµενη παράγραφο. 

4.4.2 2η τροποποίηση: ιεραρχική δοµή µε πολλαπλά επίπεδα 

Η δεύτερη αλλαγή που κάνουµε στις µεθόδους του Humphrys είναι να µη 
χρησιµοποιήσουµε το στάδιο που επιλέγει µια τελική πράξη µεταξύ των 
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προτεινόµενων, αλλά να σταµατήσουµε στο σηµείο, όπου έχει δηµιουργηθεί µια νέα 
ιεράρχηση. Έτσι, µπορούµε να προωθήσουµε την ιεράρχηση σε ανώτερα επίπεδα, 
όπου µπορεί να γίνει σύνθεση νέας ιεράρχησης µετά από συνδυασµό της παρούσας 
µε άλλες που ανήκουν σε άλλους πράκτορες, κατά την ιεραρχική - δεντρική δοµή της 
αρχιτεκτονικής. Χρειαζόµαστε όµως και µια µέθοδο µε την οποία θα µπορούµε να 
συνδυάσουµε ιεραρχήσεις που προέρχονται από διαφορετικές µεθόδους σύνθεσης. 
Αυτό, διότι οι µέθοδοι του Humphrys αναφέρονται σε µεγέθη ευαρέσκειας 
(happiness) ή δυσαρέσκειας (unhappiness). Κατά συνέπεια µπορεί να πρέπει να γίνει 
σύνθεση ιεραρχήσεων πράξεων (που έχουν προωθηθεί σε κάποιο επίπεδο ιεραρχίας) 
οι οποίες είναι βασισµένες σε διαφορετικά µεγέθη, ώστε να προκύψει µια νέα 
ιεράρχηση. Μάλιστα, αυτή η ιεράρχηση πρέπει να µπορεί να προκύπτει µε τη χρήση 
οποιασδήποτε από τις 4 διαθέσιµες µεθόδους. Όλα αυτά καθίστανται δυνατά µε τον 
εξής τρόπο: 

Η ευαρέσκεια για µια πράξη α ορίζεται ως καθαυτή η αξία της πράξης (Q(α)), 
όπως εξάγεται από τη συνάρτηση αξιών  αντιστοιχώντας στην επιθυµία του πράκτορα 
να επιλεχθεί η συγκεκριµένη πράξη. Η δυσαρέσκεια για µια πράξη ορίζεται ως η 
διαφορά της µέγιστης αξίας στη συνάρτηση αξιών, δηλαδή της αξίας της βέλτιστης 
πράξης αi, παριστάµενης µε Qmax = Q(αi), µείον την αξία της τρέχουσας πράξης Q(α). 
Παρατηρούµε ότι σύµφωνα µε τους ορισµούς η δυσαρέσκεια για τη βέλτιστη πράξη 
προκύπτει 0 ενώ η δυσαρέσκεια για τη χείριστη πράξη προκύπτει µέγιστη. Επίσης 
παρατηρούµε ότι µπορούµε να µετατρέψουµε µια συνάρτηση αξιών που εκφράζει 
µέγεθος ευαρέσκειας σε µια συνάρτηση αξιών που εκφράζει δυσαρέσκεια και 
αντίστροφα µια συνάρτηση αξιών που εκφράζει δυσαρέσκεια σε συνάρτηση αξιών 
που εκφράζει ευαρέσκεια5. Η αλλαγή µεταξύ ευαρέσκειας και δυσαρέσκειας γίνεται 
µε τον εξής τρόπο: 
 

( ) ( )( ) aaQQaQTaQ oldoldoldnew ∀−== ),(max  4.2

 
Εφαρµόζοντας τη σχέση 4.2 η συνάρτηση αξιών Qnew θα εκφράζει το αντίστροφο 
µέγεθος από ότι η συνάρτηση Qold. Σε κάθε σύνθεση ιεραρχήσεων πράξεων από ένα 
σύνολο υποπρακτόρων, σε πρώτο στάδιο, εφαρµόζουµε, εφόσον χρειάζεται, τη σχέση 
4.2, µετατρέποντας τα µεγέθη αξιών των υποπρακτόρων στο µέγεθος που 
χρησιµοποιεί η µέθοδος σύνθεσης. Για την ακρίβεια εφαρµόζουµε σε κάθε περίπτωση 
τη συνάρτηση Tr(Q, FM) η οποία υλοποιεί την 4.2 όταν και µόνο όταν χρειάζεται: 
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Εάν η Q και το FM βασίζονται και τα δύο στην 
ευαρέσκεια ή βασίζονται και τα δύο στη 
δυσαρέσκεια. 

Αλλιώς. (Θεωρούµε: ) ( )aQQ
a

maxmax =

 
Έτσι, σε µια ιεραρχία πρακτόρων, µπορούµε να εφαρµόζουµε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µηχανισµών σύνθεσης ιεραρχήσεων πράξεων και να χρησιµοποιούµε 
υποπράκτορες οποιωνδήποτε συναρτήσεων αξιών. 

                                                 
5 Στο εξής θα θεωρούµε ότι µια συνάρτηση αξιών µπορεί να εκφράζει είτε ευαρέσκεια είτε 
δυσαρέσκεια, ενώ στο 2ο κεφάλαιο εισαγάγαµε την έννοια της συνάρτησης αξιών µόνο ως 
αναφερόµενη στην ευαρέσκεια του πράκτορα για κάθε πράξη. 
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Ο πίνακας 4.1 δείχνει τους υπολογισµούς που τελικά υλοποιούνται, ανάλογα 
µε τη µέθοδο σύνθεσης ιεραρχήσεων, όπου θεωρούµε ότι έχουµε (για απλότητα) 
τρεις δυνατές πράξεις που µπορούν να επιλεγούν και N πράκτορες που προτείνουν ο 
καθένας µια συνάρτηση αξιών Qi

old. H συνάρτηση αξιών του κάθε πράκτορα, 
µετατρέπεται στο σύστηµα αξιών της µεθόδου σύνθεσης (εξάγοντας την Qi

new), µια 
διαδικασία που προφανώς λειτουργεί διαφορετικά για κάθε µέθοδο FM, και 
ακολουθούν οι πράξεις που κάνει κάθε µέθοδος FM για να δηµιουργήσει την τελική 
και συνολική παραγόµενη συνάρτηση αξιών Qnew. Παρατηρούµε ότι ανά ζεύγη οι 
µέθοδοι σύνθεσης χρησιµοποιούν τις ίδιες πράξεις (max ή sum) για να υπολογίσουν 
την παραγόµενη συνάρτηση αξιών. Αυτό που διαχωρίζει το αποτέλεσµα είναι το 
αποτέλεσµα της εφαρµογής της συνάρτησης Tr το οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε 
περίπτωση. 

Ο πίνακας 4.1 δείχνει τη διαδικασία για διακριτές πράξεις σε µονοδιάστατο 
χώρο ορίζοντας ένα σύνολο δυνατών πράξεων AΜ = {a1, a2, …, ak}, µε k=3 στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Αυτό γίνεται για απλότητα, αλλά παράλληλα υπάρχουν 
αρκετές µέθοδοι για να µετατρέπει κανείς οποιοδήποτε χώρο πράξεων σε 
µονοδιάστατο και διακριτό, βλέπε παράγραφο Χ.Υ.Ζ. Θεωρούµε πάντως ότι µε τη 
χρήση κατάλληλης µεθόδου είναι εφικτό αλλά και επιθυµητό να χρησιµοποιείται η 
αρχιτεκτονική σε χώρο πράξεων µονοδιάστατο και διακριτό.  
 
 
 πράξη α1 πράξη α2 πράξη α3

Πράκτορας 
Μ1

Q1
new(α1) = 

Tr(Q1
old(α1), FM) 

Q1
new(α2) = 

Tr(Q1
old(α2) , FM) 

Q1
new(α3) = 

Tr(Q1
old(α3) , FM) 

Πράκτορας 
Μ2

Q2
new(α1) = 

Tr(Q2
old(α1) , FM) 

Q2
new(α2) = 

Tr(Q2
old(α2) , FM) 

Q2
new(α3) = 

Tr(Q2
old(α3) , FM) 

... ... ... ... 

Πράκτορας 
ΜN

QΝ
new(α1) = 

Tr(QN
old(α1) , FM) 

QΝ
new(α2) = 

Tr(QN
old(α2) , FM) 

QΝ
new(α3) = 

Tr(QN
old(α3) , FM) 

FM = 
Minimize-

worst-
unhappiness ή 

FM =  
Maximize-

best-happiness 

Qnew(α1) = Max  
{w1·Q1

new(α1), …, 
wN·QN

 new(α1) } 

Qnew(α2) = Max 
{w1·Q1

new(α2), …, 
wN·QN

 new(α2) } 

Qnew(α3) = Max      
{w1·Q1

new(α3), …,  
wN·QN

 new(α3) } 

FM = 
Minimize-
collective-

unhappiness ή 
FM = 

Maximize-
collective-
happiness 

Qnew(α1) = Sum 
(w1·Q1

new(α1), …, 
wN·QN

 new(α1) ) 

Qnew(α2) = Sum 
(w1·Q1

new(α2), …, 
wN·QN

 new(α2) ) 

Qnew(α3) = Sum 
(w1·Q1

new(α3), …, 
wN·QN

 new(α3) ) 

Πίνακας 4.1: Οι πράξεις που γίνονται από καθεµιά από τις 4 µεθόδους επί των ιεραρχήσεων των 
υποπρακτόρων και η νέα συνάρτηση αξιών που προκύπτει. 
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4.4.3 3η τροποποίηση: περίπτωση ίσης αξίας των βέλτιστων 
επιλογών 

Στο παράδειγµα που φαίνεται στο σχήµα 4.3 τρεις υποπράκτορες (predatorAvoider, 
obstacleAvoider και foodEater) δίδουν αντίστοιχα τρεις ιεραρχήσεις για 12 πιθανές 
πράξεις. Το σχήµα αυτό µπορεί κάλλιστα να προκύψει σε µια χρονική στιγµή όπου 
δεν είναι ορατός κανένας κυνηγός και κανένα εµπόδιο, αλλά είναι ορατό φαγητό το 
οποίο και επιθυµούµε να προσεγγίσουµε. Με το σχήµα maximize-best-happiness όλες 
οι πράξεις θα προέκυπταν ισάξιες και βέλτιστες. Όµως είναι ξεκάθαρο ότι τα 
πράγµατα δεν είναι τόσο απλά και ότι η όγδοη πράξη είναι η πραγµατικά βέλτιστη.  
 

 
Σχήµα 4.3: Παράδειγµα ιεραρχήσεων τριών υποπρακτόρων, όπου η συγχώνευση των ιεραρχήσεων 
των πράξεων (µε το σχήµα: maximize-best-happiness) δίδει πολλαπλές βέλτιστες πράξεις ίσης αξίας. 

 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση όπου η τελική ιεράρχηση πράξεων που προκύπτει 
περιλαµβάνει περισσότερες από µία πράξεις µέγιστης ευαρέσκειας ή ελάχιστης 
δυσαρέσκειας, η επιλογή µιας εξ αυτών γίνεται τυχαία στις µεθόδους του Humphrys. 
Όµως, αυτό δεν είναι η βέλτιστη απόφαση, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις, η χρήση των 
πληροφοριών που µας παρέχουν οι επιµέρους ιεραρχήσεις των υποπρακτόρων µας 
παρέχει τα κριτήρια ώστε να αξιολογήσουµε και εντέλει να ιεραρχήσουµε ακόµα και 
αυτές τις εκ πρώτης όψεως ισάξιες πράξεις. Η χρήση αυτής της πληροφορίας που µας 
παρέχεται για την επιπρόσθετη και τελική ιεράρχηση των πράξεων είναι ακριβώς 
αυτό το οποίο περιγράφουµε σε αυτή την παράγραφο και χρησιµοποιούµε στην 
αρχιτεκτονική που προτείνουµε κάθε φορά που εµφανίζεται «ισοψηφία» αξιών. Η 
µέθοδος αυτή είναι σηµαντική ανάλογα µε το ποσοστό των περιπτώσεων που 
χρειάζεται να εφαρµοστεί, επί του συνόλου των επιλογών δράσης του πράκτορα, κάτι 
που ποικίλει ανάλογα µε τη µέθοδο σύνθεσης ιεραρχήσεων που χρησιµοποιείται, τους 
υποπράκτορες που σχηµατίζουν τη δοµή της αρχιτεκτονικής του πράκτορα και το 
είδος του προβλήµατος που αντιµετωπίζει. Το ποσοστό αυτό µετράµε πειραµατικά 
στην παράγραφο 7.2. 
 Ας αρχίσουµε όµως από το να ορίσουµε πότε δύο πράξεις είναι ίσης αξίας. 
Εφόσον έχουµε πραγµατικούς αριθµούς ως αξίες πράξεων, είναι πολύ περιοριστικό 
να έχουν ακριβώς την ίδια τιµή, για να θεωρήσουµε ότι οι πράξεις είναι ισάξιες. 
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Εποµένως, υπάρχει κάποιο όριο διαφοράς (thr) των αριθµών κάτω από το οποίο τους 
θεωρούµε ίσους. Μάλιστα, το όριο αυτό το πολλαπλασιάζουµε µε το µέγιστο κατά 
απόλυτη τιµή αριθµό εκ των δύο, προκειµένου να το διαβαθµίσουµε στο µέγεθος των 
συγκρινόµενων αριθµών. Και αυτό είναι λογικό, διότι οι αριθµοί 1, 3 δεν πρέπει να 
συγκριθούν µε το ίδιο όριο που θα συγκριθούν οι αριθµοί 2001, 2003. Είναι πιο 
λογικό να απαντήσει κανείς πως οι δύο τελευταίοι αριθµοί είναι πιο κοντά στο να 
θεωρηθούν ίσοι απ’ότι οι δύο πρώτοι αριθµοί. Επίσης είναι και κάτι που ταιριάζει στο 
πρόβληµα της επιλογής πράξεων, όπου η αξία της πράξης πιθανώς αντιστοιχεί σε 
όφελος από την επιλογή της και κατά συνέπεια πρέπει να συγκρίνουµε το ποσοστό 
της διαφοράς παρά την ίδια τη διαφορά. Κρίνουµε λοιπόν ότι δύο αριθµοί x,y είναι 
περίπου ίσοι (x ≈ y) σύµφωνα µε το εξής σκεπτικό: 
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Έστω ότι συγκρίνουµε δύο πράξεις που έχουν µέγιστη αξία. Αυτό που κάνουµε για να 
επιλέξουµε µια εξ αυτών είναι να ταξινοµήσουµε την ευαρέσκεια καθενός από τους 
αµέσως κατώτερους υποπράκτορες6 για την πρώτη πράξη και µετά για τη δεύτερη 
πράξη. Έτσι, παράγονται δύο στήλες x και y µε ίσο αριθµό θέσεων - γραµµών η 
καθεµιά, ίσο µε τον αριθµό N των υποπρακτόρων. Στην πρώτη θέση σε κάθε στήλη 
έχουµε τη µέγιστη τιµή ευαρέσκειας (δηλαδή ( )i

N
i xx 11 max ==  και ) 

και µετά ακολουθούν και οι υπόλοιπες σε φθίνουσα σειρά. Έπειτα, συγκρίνουµε τις 
δύο στήλες ως εξής: Αρχίζουµε από την πρώτη (i = 1) γραµµή και όσο συναντούµε 
τιµές ευαρέσκειας x

( )i
N
i yy 11 max ==

i, yi µε xi ≈ yi στις αντίστοιχες θέσεις των δύο στηλών, 
προχωράµε στην επόµενη σειρά i+1. Επιλέγουµε εκείνη τη στήλη στη γραµµή της 
οποίας βρίσκουµε για πρώτη φορά ευαρέσκεια «ουσιωδώς µεγαλύτερη» από την 
ευαρέσκεια που βρίσκουµε στην αντίστοιχη γραµµή της άλλης στήλης. Με τον όρο 
«ουσιωδώς µεγαλύτερη» εννοούµε µεγαλύτερη αλλά ταυτόχρονα τόσο ώστε να 
υπερβαίνει τουλάχιστον το όριο διαφοράς thr που προαναφέραµε. Στην περίπτωση 
που έχουµε µεγέθη δυσαρέσκειας και όχι ευαρέσκειας, το µόνο που αλλάζει στον 
αλγόριθµο επιλογής είναι η αντικατάσταση του όρου «ουσιωδώς µεγαλύτερη» µε τον 
όρο «ουσιωδώς µικρότερη». Επιλέγουµε δηλαδή την πράξη που αντιστοιχεί στη 
στήλη στην οποία η πρώτη δυσαρέσκεια που διαφέρει ουσιωδώς από την αντίστοιχη 
της άλλης στήλης εµφανίζεται µικρότερη αυτής. Με το να προσπερνούµε τις 
διαδοχικές γραµµές που τα µεγέθη ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας εµφανίζονται σχεδόν 
ίσα, επικεντρώνουµε στις ουσιώδεις διαφορές µεταξύ των πρακτόρων. 
Ελαχιστοποιούµε λοιπόν τη µέγιστη δυσαρέσκεια (ή αντίστοιχα µεγιστοποιούµε τη 
µέγιστη ευαρέσκεια) από αυτές που διαφέρουν µεταξύ των πράξεων, κάτι που 
καθιστά την επιλογή µας καλύτερη από τις υπόλοιπες. 

Αν σε ένα σύνολο από πράξεις µέγιστης αξίας επιλέξουµε την πρώτη εξ αυτών 
και διαδοχικά συγκρίνουµε µε όλες τις υπόλοιπες και σε κάθε σύγκριση επιλέγουµε 
τη βέλτιστη εκ των δύο που συγκρίνονται, µε βάση τον παραπάνω περιγραφέντα 
αλγόριθµο, τότε µετά το τέλος των συγκρίσεων θα έχει αποµείνει η πραγµατικά 
βέλτιστη πράξη. Αν έχουµε Ν υποπράκτορες και Α πράξεις, τότε η πολυπλοκότητα 

                                                 
6 Τους υποπράκτορες δηλαδή που συµµετέχουν στο σχήµα σύνθεσης ιεραρχήσεων, το οποίο και 
παρήγαγε την ιεράρχηση που κατέτασσε ως ισάξιες τις πράξεις που µελετούµε. 
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του αλγορίθµου είναι O(N·logN·A), όπου συνήθως, και ειδικά στα ιεραρχικά 
σχήµατα, το Ν είναι αρκετά µικρό. 

4.5 Αυτο-οργάνωση επιλογής πράξεων µε βάση την 
εµπειρία 

Όπως αναφέραµε σε προηγούµενη παράγραφο, η αυτο-οργάνωση του σχήµατος 
προώθησης και τελικά επιλογής πράξεων µε βάση την εµπειρία του πράκτορα είναι 
κάτι πολύ θετικό. Μπορεί να προσδώσει σε ένα σύστηµα το χαρακτηριστικό της 
προσαρµογής – µάθησης, αλλά και να ελαχιστοποιήσει την παραµετροποίηση που 
χρειάζεται να κάνει ο κατασκευαστής. Είναι κάτι το οποίο απουσιάζει εντελώς από 
τις µεθόδους του Humphrys, οι οποίες αντιµετώπιζαν µόνο το θέµα της σύνθεσης των 
ιεραρχήσεων, και αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως στόχο της παρούσας εργασίας. 
 Για να αυτο-οργανωθεί ένα σύστηµα που συντονίζει υποπράκτορες πρέπει να 
προσπαθήσει να βρει την αιτία, δηλαδή τους συγκεκριµένους υποπράκτορες, που τον 
ωθούν να συµπεριφερθεί άσχηµα ή αποδοτικά και να τους αποµονώσει ή ενισχύσει 
αντίστοιχα. Αυτό µπορεί να γίνει µε τρεις τρόπους: 

1. Με το να διαβιβαστεί στους σχετικούς υποπράκτορες η πληροφορία του ότι 
εξέδωσαν ελαττωµατική ή αποδοτική συνάρτηση αξιών για να διορθώσουν ή 
να µεταβάλλουν εν γένει προς το καλύτερο τους εαυτούς τους, µέσω 
εσωτερικής διαδικασίας. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν παρεµβληθεί 
επικοινωνία µε τους υποπράκτορες, αλλά και αν και µόνο αν οι υποπράκτορες 
υποστηρίζουν µάθηση. 

2. Με το να αποµονωθούν ή να ενισχυθούν κατάλληλα οι σχετικοί 
υποπράκτορες µέσω µεταβολής των βαρών του συστήµατος ή εν γένει µέσω 
µεταβολών που είναι εσωτερικές στο σύστηµα σύνθεσης και επιλογής 
πράξεων  και εξωτερικές ως προς τους υποπράκτορες. Αυτό µπορεί να γίνει 
έχοντας οποιουσδήποτε υποπράκτορες, στατικούς ή δυναµικούς, χωρίς να 
παρεµβληθεί κάποια επικοινωνία του συστήµατος µε αυτούς. 

3. Με χρήση και των δύο παραπάνω µεθόδων ταυτόχρονα ή σε διαφορετικές 
περιπτώσεις την καθεµιά. 

Αυτό που υλοποιούµε εµείς είναι να χρησιµοποιούµε και τις δύο µεθόδους, κάτι που 
είναι πιο ασφαλές, πιο πλήρες, αλλά και πιο αποδοτικό. Έτσι, κάθε χρονική στιγµή το 
σύστηµα µεταβάλλει τα βάρη του κάθε υποπράκτορα, ανάλογα µε το ποια ήταν η 
συνεισφορά του στο να παρθεί η απόφαση που επιλέχθηκε και το πόσο καλή ή κακή 
ήταν αυτή. Ταυτόχρονα όµως, το µέγεθος της θετικής ή αρνητικής συνεισφοράς 
καθίσταται διαθέσιµο στους υποπράκτορες, σε περίπτωση που µπορούν να το 
εκµεταλλευτούν. Πώς καταλαβαίνει όµως το σύστηµα αν συµπεριφέρθηκε άσχηµα ή 
αποδοτικά µε άλλα λόγια εάν οι αποφάσεις του ήταν σωστές ή λανθασµένες; Επίσης, 
πώς καταλαβαίνει σε ποιους υποπράκτορες πρέπει να απευθυνθεί σε περίπτωση 
κατανοµής ευθυνών; Αυτά τα ερωτήµατα θα απαντηθούν στις επόµενες 
παραγράφους. 

4.5.1 Το σχήµα κατανόησης ορθών και µη πράξεων 

Η µόνη πηγή που έχει το σύστηµα για να κατανοήσει το αν η λειτουργία του είναι 
αποτελεσµατική ή λανθασµένη είναι τα ενισχυτικά σήµατα που δέχεται από το 
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περιβάλλον. Η κεντρική ιδέα στην ενισχυτική µάθηση είναι ότι πράξεις που 
ακολουθούνται από υψηλά ενισχυτικά σήµατα πρέπει να ενισχύονται και πράξεις που 
ακολουθούνται από µικρά ενισχυτικά σήµατα να αποθαρρύνονται. Πώς όµως µπορεί 
ο πράκτορας να συνειδητοποιήσει ποιο ενισχυτικό σήµα είναι υψηλό και ποιο είναι 
χαµηλό; Για παράδειγµα, ένα ενισχυτικό σήµα µε τιµή 14 είναι µικρό ή µεγάλο; Σε 
περιπτώσεις που οι τιµές των επιβραβεύσεων ή τιµωριών είναι γνωστές εκ των 
προτέρων και σταθερές, µπορούµε απευθείας να κρίνουµε την αξία τους και οι τιµές 
τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν απευθείας ως είσοδος στο σύστηµα. Επειδή αυτό 
όµως αυτή η µέθοδος είναι πολύ περιοριστική θα χρησιµοποιήσουµε την αµέσως πιο 
εξελιγµένη αρχιτεκτονική, γνωστή ως reinforcement comparison. Στο σχήµα 4.4 
φαίνεται µια σχηµατική σύγκριση της απλής χρήσης των τιµών των ενισχυτικών 
σηµάτων και της αρχιτεκτονικής reinforcement comparison. Στη µέθοδο αυτή 
υπολογίζεται το ενισχυτικό σήµα αναφοράς (reference reward) µε το οποίο 
συγκρίνεται κάθε προσλαµβανόµενο σήµα για να καθοριστεί το είδος και η ποιότητά 
του, κάτι που πολλές φορές γίνεται διαισθητικά και από τον άνθρωπο. Και η 
καλύτερη µονοσήµαντη εκτίµηση που µπορεί να κάνει ο πράκτορας για το ενισχυτικό 
σήµα αναφοράς είναι ένα είδος µέσης τιµής των ήδη ληφθέντων σηµάτων. 
 Για την ακρίβεια, επειδή έχουµε ένα σύνολο δειγµάτων (ληφθέντων 
ενισχυτικών σηµάτων) το οποίο συνεχώς αυξάνει χωρίς συγκεκριµένο περιορισµό, οι 
µέσοι όροι πρέπει να κατασκευάζονται διαδοχικά. Αυτό γίνεται συνήθως µε την εξίσ. 
4.3, όπου x είναι το τρέχον δείγµα, Ek και Ek+1 είναι οι µέση τιµή υπολογισµένη µετά 
τα δείγµατα µε αύξων αριθµό k (ή τη χρονική στιγµή k) και k+1 αντίστοιχα. Αυτή 
όµως η εξίσωση και εν γένει ο συνήθης µέσος όρος µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι 
καθιστά όλο και πιο δύσκολη την αλλαγή της τιµής του µέσου όρου καθώς αυξάνουν 
τα δείγµατα, δηλαδή καθώς ο χρόνος περνά για τον πράκτορα. Αυτό συµβαίνει επειδή 
ο παράγοντας 1/(k+1) ελαττώνεται. Επειδή όµως το πρόβληµα ή η πολιτική ελέγχου 
του πράκτορα µπορεί να µεταβάλλονται, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται νέα 
κατανοµή ενισχυτικών σηµάτων, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα η µέση τιµή να 
µπορεί να ενηµερωθεί για την νέα κατάσταση που διαµορφώνεται. Έτσι, 
χρησιµοποιούµε τη χρονικά σταθµισµένη µορφή του µέσου όρου, βλέπε εξίσ. 4.4, η 
οποία λαµβάνει περισσότερο υπόψη της τα τελευταία δείγµατα για να κατασκευάσει 
τη µέση τιµή, πολλαπλασιάζοντας µε σταθερό παράγοντα c ∈ (0,1] τη διαφορά του 
τρέχοντος σήµατος µε την προηγούµενη εκτίµηση του µέσου όρου. 
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Για κάθε πηγή ενισχυτικού σήµατος κατά συνέπεια, υπολογίζουµε διαρκώς 

τον χρονικά σταθµισµένο µέσο όρο. Επειδή έχουµε ένα σύνολο από (έστω Ν) πηγές 
ενισχυτικών σηµάτων, κάθε χρονική στιγµή ορίζονται δύο σηµεία στον ℜN: το 
σηµείο R(t) = (r1(t), r2(t) ,…, rN(t)) µε τις τρέχουσες τιµές των σηµάτων και το σηµείο 
ER(t) = (E[r1](t), E[r2](t), …, E[rN](t)) µε τις µέσες τιµές των σηµάτων. 
Εφαρµόζοντας κατάλληλη συνάρτηση ( ) ℜ→ℜ Nxf :  µε είσοδο τη διαφορά των δύο 
σηµείων µπορούµε να έχουµε τη ζητούµενη τιµή που εκφράζει την ποιότητα (DR), 
θετική ή αρνητική, της πράξης που επιλέχθηκε. Ένα από τα απλούστερα 
παραδείγµατα τέτοιας συνάρτησης, η οποία αθροίζει τις διαφορές που προκύπτουν σε 
κάθε διάσταση, φαίνεται στην εξίσ. 4.5. Κάτι τέτοιο φαίνεται διαισθητικά σωστό, 
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µιας και στον άνθρωπο αυτό που καθορίζει την αξία µιας πράξης είναι το σύνολο των 
ερεθισµάτων που προκαλεί. Από την άλλη θα µπορούσε να γίνει και ξεχωριστή 
διαδικασία για κάθε πηγή ενισχυτικού σήµατος και να προκύπτει η ποιότητα DRi της 
πράξης για κάθε διάσταση i. 
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Ένα από τα ελαττώµατα του reinforcement comparison είναι ότι δεν λαµβάνει 

υπόψη του ξεκάθαρα και µε άµεσο τρόπο τη µία από τις δύο συνέπειες των πράξεων 
για να κρίνει το αποτέλεσµά τους. Κρίνει µεν την ποιότητα του ενισχυτικού σήµατος 
το οποίο προκάλεσαν, αλλά δεν κρίνει άµεσα την κατάσταση στην οποία οδήγησαν 
τον πράκτορα, κάτι που είναι σηµαντικό, γιατί µπορεί µια πράξη να προκαλέσει στο 
σύστηµα µια τιµωρία, αλλά να οδηγήσει σε µια κατάσταση που πολλές ή ισχυρές 
αµοιβές να είναι πιθανές –και αντίστροφα–. Για να βελτιστοποιήσει κανείς τις 
αµοιβές µακροπρόθεσµα χρειάζεται να λάβει υπόψη του και τις µεταβάσεις από 
κατάσταση σε κατάσταση που προκαλούνται από τις πράξεις. Παρόλα αυτά, σε 
επίπεδο αρχιτεκτονικής, δεν µπορούµε να το κάνουµε αυτό άµεσα, καθώς εκεί 
αντιµετωπίζουµε το σύνολο του χώρου καταστάσεων και σε ρεαλιστικά προβλήµατα 
θα είναι µη εφικτό υπολογιστικά να εργαζόµαστε σε αυτό. Γι’αυτό το λόγο δεν 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πιο εξελιγµένα πρότυπα ενισχυτικής µάθησης σε 
αυτό το επίπεδο. 

 
Σχήµα 4.4: Σχηµατική σύγκριση της αρχιτεκτονικής του Reinforcement-Comparison 
µε την απλούστερη αρχιτεκτονική της απευθείας χρήσης των τιµών των ενισχυτικών 

σηµάτων. Πηγή: [Sutton, 1992] 

 
Ευτυχώς όµως µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε χωρίς περιορισµό οποιαδήποτε και 
όσο σύνθετη µέθοδο ενισχυτικής µάθησης εσωτερικά σε κάθε υποπράκτορα, 
εκµεταλλευόµενοι το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική παρέχει σε κάθε υποπράκτορα 
απευθείας τα ενισχυτικά σήµατα που τον αφορούν (και ανήκουν στο πεδίο ορισµού 
του), όπως και την πληροφορία που υπολογίζεται για την αξία των επιλεγόµενων 
πράξης από το σχήµα του reinforcement comparison. 

Επίσης, µπορούµε να λάβουµε υπόψη µας έµµεσα τις συνέπειες των πράξεων 
που αφορούν στη µετάβαση από κατάσταση σε κατάσταση, χρησιµοποιώντας την 
πληροφορία των ενισχυτικών σηµάτων προβαλλόµενη στο χρόνο. Αυτό 
πραγµατοποιείται µε τη χρήση ίχνους υπευθυνότητας (eligibility trace) για κάθε 
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υποπράκτορα και εξηγείται σε επόµενη παράγραφο. Έτσι, το πρόβληµα 
αντιµετωπίζεται σε µεγάλο βαθµό και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής. 

4.5.2 Απόδοση ευθυνών (instant-spatial eligibility) 

Έχουµε λοιπόν µέχρι τώρα απαντήσει στο ερώτηµα του πώς µπορεί το σύστηµα να 
καταλάβει την ποιότητα των αποφάσεων, δηλαδή των πράξεών που επιλέγει και 
θέλουµε τώρα να χρησιµοποιήσουµε αυτή τη γνώση για να βελτιώσουµε το σύστηµα 
σύνθεσης προτιµήσεων, ώστε η επιλογή πράξεων να βελτιώνεται, 
αυτοπροσαρµοζόµενη σταδιακά στο πρόβληµα υπό επίλυση. Στην αρχιτεκτονική που 
προτείνουµε, οι παράµετροι του συστήµατος που µπορούν να µεταβληθούν είναι τα 
βάρη w που διαβαθµίζουν την επιρροή των υποπρακτόρων (βλέπε παράγραφο 4.4). 
Στόχος λοιπόν είναι να βρεθεί ένας αυτοµατοποιηµένος τρόπος υπολογισµού και 
συνεχούς ενηµέρωσης των τιµών των βαρών που ταιριάζουν καλύτερα στο πρόβληµα 
που αντιµετωπίζουµε. 

Η προσέγγισή µας στο πρόβληµα αυτό είναι να µεταβάλλουµε την τιµή του 
βάρους ενός υποπράκτορα, ανάλογα µε το ποσό συµµετοχής και συµφωνίας του µε 
την πράξη που επιλέχθηκε, αυξάνοντάς την αν η πράξη ήταν ποιοτική ή µειώνοντάς 
την στην αντίστροφη περίπτωση. Έτσι, ορίζουµε και υπολογίζουµε κάθε χρονική 
στιγµή ένα συνολικό µέγεθος υπευθυνότητας (eligibility) eligi για κάθε υποπράκτορα 
i και έχοντας την ποιότητα DR της πράξης που επιλέχθηκε, µεταβάλουµε το βάρος 
του υποπράκτορα εφαρµόζοντας την εξίσ 4.6 7. Εάν w < 0 µετά την εφαρµογή της 
εξίσωσης, τότε θέτουµε w = 0 που είναι το ελάχιστο βάρος, το οποίο µηδενίζει τη 
συµµετοχή και υπευθυνότητα του υποπράκτορα. 
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Για να καθορίσουµε την πρακτική και θεωρητική υπευθυνότητα του καθενός 
υποπράκτορα επιλέξαµε να απαντήσουµε στα ερωτήµατα: 

1. «Πόσο συµµετέχει ο κάθε υποπράκτορας στην επιλογή της τρέχουσας 
πράξης;» και: 

2. «Πόσο συµφωνεί ο κάθε υποπράκτορας µε την επιλογή της τρέχουσας 
πράξης;» 

Το πρώτο ερώτηµα αφορά στην πρακτική υπευθυνότητα του υποπράκτορα, µε την 
έννοια του κατά πόσο όντως ο υποπράκτορας επηρέασε τη συγκεκριµένη επιλογή 
πράξης, σύµφωνα και µε τα σχήµατα προώθησης των ιεραρχήσεων που 
χρησιµοποιούνται. Το δεύτερο ερώτηµα αφορά στη θεωρητική υπευθυνότητα του 
υποπράκτορα, δηλαδή το κατά πόσο θα επηρέαζε την απόφαση προς τη συγκεκριµένη 
κατεύθυνση αν του δινόταν η δυνατότητα να επιβάλλει τις προτιµήσεις του. 

Τα δύο ερωτήµατα είναι συµπληρωµατικά, γιατί καλύπτουν διαφορετικές 
πτυχές του θέµατος του κατά πόσο πρέπει η επιρροή ενός υποπράκτορα να ενισχυθεί 
ή να κατασταλεί. ∆ιότι, µπορεί ένας υποπράκτορας να επηρεάζει προς συγκεκριµένη 
κατεύθυνση επιλογής, χωρίς να το επιθυµεί, εάν οι ισορροπίες µε τους άλλους 
υποπράκτορες το καθορίσουν. Από την άλλη, µπορεί και να επιθυµεί να επηρεάσει 
την απόφαση και να µην µπορεί. Ειδικά η δεύτερη περίπτωση είναι αρκετά 
σηµαντική, διότι εάν για κάποιο λόγο πέσει αρκετά το βάρος ενός υποπράκτορα και 
δεν µπορεί να εκφραστεί και να επηρεάσει τη διαδικασία επιλογής πρέπει να του 
                                                 
7 Με τη χρήση ιχνών υπευθυνότητας, η εξίσωση αυτή αντικαθίσταται από την Εξίσωση 4.20. 
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δίνουµε τη δυνατότητα να επανέλθει σε υψηλότερη εκτίµηση και δυνατότητα 
παρέµβασης, αν η πολιτική του µεταβληθεί (π.χ. λόγω µάθησης) ή αν το πρόβληµα 
αλλάξει και η στρατηγική του αποδειχθεί εντέλει ωφέλιµη. ∆ιότι, αν 
χρησιµοποιούσαµε µόνο το µέτρο της συµµετοχής του υποπράκτορα στη διαδικασία 
επιλογής πράξεων µόνο, τότε θα είχαµε µηδενικές αλλαγές στην επιρροή του, από 
κάποιο σηµείο και µετά. Με την αποτίµησή του δεύτερου ερωτήµατος όµως οι 
πράκτορες µπορούν να ενισχυθούν, ακόµα και αν δεν συµµετέχουν, έτσι ώστε να 
επαναποκτήσουν πιθανώς ικανότητα επιρροής, εφόσον το σύστηµα παρατηρήσει για 
αρκετό χρονικό διάστηµα ότι η πολιτική τους συµφωνεί µε τις ποιοτικές πράξεις και 
διαφωνεί µε τις µη ποιοτικές και άρα είναι επωφελής. 

Για να µετρήσουµε την πρακτική και θεωρητική υπευθυνότητα του κάθε 
υποπράκτορα χρησιµοποιούµε τα µεγέθη των παρακάτω παραγράφων. 

4.5.2.1 1ο Μέγεθος – χωρική συµφωνία υποπράκτορα 

Η πιο απλή ιδέα για να υπολογίσουµε το αν ένας υποπράκτορας συµφωνεί µε µια 
πράξη αk που έχει επιλεχθεί και άρα να υπολογίσουµε τη θεωρητική υπευθυνότητά 
του είναι να λάβουµε υπόψη µας µόνο την τρέχουσα ιεράρχηση ευαρέσκειας Q(αj) ή 
δυσαρέσκειας U(αj) των πράξεων αj∈A που µας παρέχει. Ελέγχουµε λοιπόν κατά 
πόσον η επιλογή αk είναι αποµακρυσµένη σε αξία από τη χείριστη επιλογή του 
υποπράκτορα, σε σχέση µε την απόσταση σε αξία της βέλτιστης επιλογής του 
υποπράκτορα από τη χείριστη επιλογή του. Η απόσταση αξίας µεταξύ χείριστης και 
βέλτιστης πράξης αποτελεί το µέτρο σύγκρισης και κανονικοποιεί τους 
υπολογισµούς. Έτσι, το µέτρο της χωρικής συµφωνίας (spatial concurrence) SC(αk) 
του υποπράκτορα µε την επιλογή της πράξης αk µηδενίζεται όταν η αk είναι η 
χείριστη πράξη του υποπράκτορα και µεγιστοποιείται όταν η αk είναι η βέλτιστη 
πράξη του υποπράκτορα. Ο υπολογισµός του µεγέθους γίνεται από τις παρακάτω 
εξισώσεις, για συναρτήσεις αξιών ευαρέσκειας και δυσαρέσκειας αντίστοιχα: 
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Η διαφορά στις εξισώσεις έγκειται στο ότι αναφέρονται σε διαφορετικά µεγέθη 
αξιών, αλλά και στο γεγονός ότι οι συναρτήσεις αξιών δυσαρέσκειας έχουν τιµές 
U(αi) ≥ 0 και ελάχιστη τιµή 0, κάτι που δεν ισχύει για τις συναρτήσεις αξιών 
ευαρέσκειας. 

Το SCx(αk), µε τον παραπάνω τρόπο υπολογισµού του, όταν πλησιάζει την 
τιµή 1, τότε δηλώνει την ισχυρή επιθυµία του πράκτορα x για την πράξη αk, ενώ όταν 
πλησιάζει την τιµή 0 δηλώνει την ισχυρή απέχθεια του πράκτορα προς την πράξη 
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αυτή. Όταν πλησιάζει την τιµή 0.5 τότε δηλώνει την αδιαφορία του πράκτορα για το 
αν θα επιλεγεί η πράξη αυτή. 

4.5.2.2 2ο Μέγεθος – χρονική συµφωνία υποπράκτορα 

Ένα από τα προβλήµατα του µεγέθους της προηγούµενης παραγράφου είναι ότι 
λαµβάνει υπόψη του µόνο τα δεδοµένα της τρέχουσας χρονικής στιγµής για να 
αποφασίσει για το κατά πόσο συµφωνεί ο πράκτορας µε την πράξη που έχει επιλεγεί. 
Κατά συνέπεια χρησιµοποιεί µόνο τις αποστάσεις µεταξύ των τιµών αξιών του 
πράκτορα και εντέλει χρησιµοποιεί ως συγκριτικό µέτρο την απόσταση σε αξία της 
βέλτιστης και της χείριστης πράξης. Όµως, δεν παίζει ρόλο µόνο η διαφορά σε αξία 
των πράξεων, αλλά και η ίδια η τιµή της αξίας τους. Με άλλα λόγια ένας πράκτορας 
συµφωνεί τόσο περισσότερο µε µια πράξη αk που έχει επιλεχθεί όσο µεγαλύτερη είναι 
η τιµή της ευαρέσκειας που δείχνει για την πράξη αυτή (και αντίστροφα όσο 
µικρότερη είναι η τιµή δυσαρέσκειας για την πράξη αυτή).  

Για παράδειγµα, έστω πρόβληµα στο οποίο υπάρχουν τρεις πράξεις {α1,α2,α3} 
και έστω ότι ένας υποπράκτορας έχει εξάγει σε 3 τυχαίες χρονικές στιγµές τις εξής 
ιεραρχήσεις ευαρέσκειας για τις πράξεις: 

Q(α1,α2,α3) (t1) = {    10,     20,   100} 
Q(α1,α2,α3) (t2) = {  210,   220,   300} 
Q(α1,α2,α3) (t3) = {1210, 1220, 1300} 

Το µέγεθος της χωρικής συµφωνίας εξάγει τις εξής τιµές για τις πράξεις α1,α2 και α3 
τις χρονικές στιγµές t1, t2 και t3 αντίστοιχα: 

SC(α1(t1)) = SC(α1(t2)) = SC(α1(t3)) = 0 
SC(α2(t1)) = SC(α2(t2)) = SC(α2(t3)) = 1/9 
SC(α3(t1)) = SC(α3(t2)) = SC(α3(t3)) = 1 

Όµως, στην πραγµατικότητα, τη χρονική στιγµή t3 ο πράκτορας «επιθυµεί» 
περισσότερο τις πράξεις απ’ ότι τη χρονική στιγµή t2, όπως και τη χρονική στιγµή t2 
τις επιθυµεί περισσότερο από τη χρονική στιγµή t1. Χρειαζόµαστε λοιπόν ένα µέγεθος 
το οποίο θα λαµβάνει υπόψη και τις ίδιες τις τιµές αξιών των πράξεων, κάτι το οποίο 
γίνεται αν έχουµε κάποιο συγκριτικό µέγεθος το οποίο να µας δείχνει αν οι τιµές των 
αξιών είναι µικρές ή µεγάλες. Η προσέγγισή µας είναι να κρατάµε τη χρονικά 
σταθµισµένη µορφή του µέσου όρου (βλέπε εξίσ. 4.4) των µέγιστων αξιών των 
πράξεων στις διάφορες χρονικές στιγµές (E[max]) όπως και το χρονικά σταθµισµένη 
µορφή του µέσου όρου των ελάχιστων αξιών στις διάφορες χρονικές στιγµές 
(E[min]). Έτσι, κάθε τιµή αξίας που ξεπερνά το µέσο µέγιστο θεωρείται ως αξία που 
δηλώνει µέγιστη (µοναδιαία) συµφωνία του υποπράκτορα, ενώ κάθε τιµή αξίας που 
είναι χαµηλότερη από τη µέση ελάχιστη αξία θεωρείται ως αξία που δηλώνει 
ελάχιστη (µηδενική) συµφωνία του υποπράκτορα. Οι υπόλοιπες τιµές αξιών που 
βρίσκονται µεταξύ της µέσης µέγιστης αξίας και της µέσης ελάχιστης αξίας 
εκφράζουν ποσοστιαία συµφωνία του υποπράκτορα. Για την ακρίβεια, ο υπολογισµός 
του µεγέθους της χρονικής συµφωνίας (time concurrence) του πράκτορα TC(ak) 
γίνεται από την εξίσ. 4.9 και την εξίσ. 4.10, για συναρτήσεις αξιών ευαρέσκειας και 
δυσαρέσκειας αντίστοιχα.  

Το TCx(αk), µε αυτόν τον τρόπο υπολογισµού του, όταν πλησιάζει την τιµή 1, 
τότε δηλώνει την ισχυρή επιθυµία του πράκτορα x για την πράξη αk, ενώ όταν 
πλησιάζει την τιµή 0 δηλώνει την ισχυρή απέχθεια του πράκτορα προς την πράξη 
αυτή. Όταν πλησιάζει την τιµή 0.5 τότε δηλώνει την αδιαφορία του πράκτορα για το 
αν θα επιλεγεί η πράξη αυτή. 
 

 71



( )

( )
( )

( )

( )

k

k

1,                       αν α  E[max]

0,                      αν α E[min]
0.5,                   αν  E[min]  E[max]

[min]
,   αλλιώς

[max] [min]

όπου [max] max ( ) , [min

k

k

jj A

Q

Q
TC a

Q a E
E E

E E Q t E
∈

>⎧
⎪

<⎪
⎪= ⎨ =
⎪

−⎪
⎪ −⎩

⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦ ( )] min ( )jj A
E Q t

∈

⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦

Μέτρο χρονικής 
συµφωνίας του 
υποπράκτορα, 
για συνάρτηση 
αξιών 
ευαρέσκειας 

Εξίσ. 
4.9

( )
( )

( )( )

( ) (

k

k

0,                        αν U α  E[max]
0.5,                     αν E[max] 0

E[max]-U α E[max],      αλλιώς

όπου [max] max ( ) , [min] min ( )

k

j jj Aj A

TC a

)E E U t E E U t
∈∈

⎧ >
⎪

= →⎨
⎪
⎩

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦
 

Μέτρο χρονικής 
συµφωνίας του 
υποπράκτορα, 
για συνάρτηση 
αξιών 
δυσαρέσκειας 

Εξίσ. 
4.10

4.5.2.3 3ο Μέγεθος – συµµετοχή υποπράκτορα στον καθορισµό 
δράσης. 

Ο βαθµός συµµετοχής του πράκτορα στον καθορισµό της πράξης που επιλέχθηκε 
υπολογίζεται διαφορετικά, ανάλογα µε το σχήµα σύνθεσης ιεραρχήσεων που 
χρησιµοποιείται. 

• minimize-worst-unhappiness: 
Έστω ότι η πράξη που επιλέχθηκε είναι η k και η µέγιστη δυσαρέσκεια που 
εµφανίστηκε για την πράξη αυτή είναι Umax(k). Σε όλες τις πράξεις j που δεν 
επιλέχθηκαν, εµφανίστηκε σε αυτές κάποιο Umax(j) > Umax(k). Εποµένως, 
καθένας υποπράκτορας x συµµετείχε στο να επιλεχθεί η πράξη k εάν 
εµφάνισε δυσαρέσκεια Ux(j) > Umax(k) σε κάποια από τις πράξεις j και η 
συνολική συµµετοχή του υποπράκτορα είναι το άθροισµα των συµµετοχών 
για τη µη επιλογή κάθε πράξης j διαφορετικής της k. Η συµµετοχή 
(participance) ενός υποπράκτορα x για τη µη επιλογή µιας συγκεκριµένης 
πράξης j είναι: 
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Και η συνολική συµµετοχή του πράκτορα x είναι: 
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• maximize-best-happiness: 

Έστω ότι η πράξη που επιλέχθηκε είναι η k µε µέγιστη ευαρέσκεια Qmax(k). 
Έστω επίσης ότι η µέγιστη ευαρέσκεια µεταξύ όλων των υπολοίπων πράξεων  
εκτός της k είναι η Qmax(m) για την πράξη m. Αν στην επιλεγόµενη πράξη δεν 
εµφανίζεται µεγαλύτερη µέγιστη ευαρέσκεια, από ότι στις υπόλοιπες πράξεις, 
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δηλαδή Qmax(k) ≤ Qmax(m) (βλέπε σηµείωση για το πώς αυτό µπορεί να 
συµβεί), τότε ο µόνος πράκτορας που συµµετέχει είναι αυτός που καθόρισε τη 
µέγιστη ευαρέσκεια Qmax(k). Αν, αντιθέτως, στην επιλεγόµενη πράξη 
εµφανίζεται η µέγιστη ευαρέσκεια, τότε η συνολική συµµετοχή ενός 
πράκτορα x ταυτίζεται µε τη συµµετοχή του στην επιλογή της πράξεως k και 
ορίζεται από το πόσο µεγαλύτερη είναι η ευαρέσκεια που δείχνει ο πράκτορας 
x στην k από την µέγιστη ευαρέσκεια που εµφανίζεται στις άλλες πράξεις 
(Qmax(m)). Έτσι, έχουµε: 
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• maximize-sum-happiness: 

Έστω πάλι ότι έχει επιλεγεί η πράξη k. Η συµµετοχή του υποπράκτορα x στην 
επιλογή της πράξης k είναι η ευαρέσκεια Qx(k) του πράκτορα για την πράξη k 
προς το άθροισµα της ευαρέσκειας που δείχνουν όλοι οι υποπράκτορες για 
την πράξη k. Με άλλα λόγια: 
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• minimize-sum-unhappiness: 

Έστω ότι επιλέχθηκε η πράξη k µε αθροιστική δυσαρέσκεια Usum(k). Κάθε 
άλλη πράξη j µε µεγαλύτερη αθροιστική δυσαρέσκεια Usum(j) δεν επιλέχθηκε 
και εξ αυτού προωθήθηκε η πράξη k. Για κάθε µία από τις πράξεις j, η 
συµµετοχή ενός υποπράκτορα x στη µη επιλογή της είναι το ποσό της 
δυσαρέσκειας Ux(j) του προς την αθροιστική δυσαρέσκεια Usum(j). Έτσι, 
έχουµε: 
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Και η συνολική συµµετοχή του πράκτορα x είναι: 
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Σύµφωνα µε τους παραπάνω τρόπους υπολογισµού, το µέγεθος της συµµετοχής 
Px(αk) ενός υποπράκτορα x για µια επιλεγόµενη πράξη αk παίρνει τιµές κοντά στο 0 
όταν ο υποπράκτορας δεν συµµετείχε σχεδόν καθόλου στην επιλογή της πράξης, ενώ 
παίρνει τιµές κοντά στο 1 όταν η συµµετοχή του είναι καθοριστική για την επιλογή 
της πράξης. 
 
Σηµείωση: Λόγω της ιεραρχίας από συνθέσεις προτιµήσεων πράξεων, κατά πάσα 
πιθανότητα, η πράξη που επιλέχθηκε δεν θα είναι η βέλτιστη πράξη που είχε 
προκύψει σε κάθε σχήµα σύνθεσης προτιµήσεων στα κατώτερα επίπεδα ιεραρχίας. 
Για κάποια σχήµατα που δεν βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, η 
επιλεγόµενη πράξη µπορεί να φαίνεται µη βέλτιστη, λόγω του ότι δε διαθέτουν και 
την υπόλοιπη πληροφορία η οποία εισρέει από άλλα σχήµατα σύνθεσης ιεραρχήσεων 
(από άλλα κλαδιά του δέντρου της ιεραρχίας). Το αποτέλεσµα είναι ότι η επιλεγόµενη 
πράξη µπορεί να µην είναι η πράξη µέγιστης ευαρέσκειας για ένα σχήµα σύνθεσης 
προτιµήσεων ή να µην είναι η πράξη ελάχιστης δυσαρέσκειας για ένα άλλο σχήµα 
σύνθεσης προτιµήσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαµβάνουν υπόψη οι 
παραπάνω µέθοδοι (και όντως το κάνουν), προκειµένου να λειτουργήσουν σωστά. 

4.5.2.4 Συνδυασµός των µεγεθών – ολική υπευθυνότητα 

Μέχρι στιγµής υπάρχουν τρία µεγέθη – κριτήρια για την υπευθυνότητα ενός 
υποπράκτορα x, δεδοµένης µιας πράξης αk υπό επιλογή: 

• Μέγεθος χωρικής συµφωνίας υποπράκτορα SCx(αk) ∈ [0,1]. 
• Μέγεθος χρονικής συµφωνίας υποπράκτορα TCx(αk) ∈ [0,1]. 
• Μέγεθος συµµετοχής υποπράκτορα στον καθορισµό της επιλογής Px(αk) ∈ 

[0,1]. 
Τα µεγέθη αυτά χρειάζεται να συνδυαστούν για να υπολογιστεί ένα συνολικό µέγεθος 
υπευθυνότητας του υποπράκτορα. 

Τα SCx(αk) και TCx(αk) είναι δύο µεγέθη τα οποία µας δίνουν 
συµπληρωµατικές πληροφορίες και χρειάζονται και τα δύο οπωσδήποτε για να 
έχουµε αρκετές πληροφορίες για να υπολογίσουµε το µέγεθος της υπευθυνότητας. 
Για παράδειγµα, µπορεί ο πράκτορας να εκτελεί την καλύτερη πράξη του 
υποπράκτορα x για την τρέχουσα χρονική στιγµή (και άρα SCx(αk) = 1), αλλά ο 
υποπράκτορας να µην ενδιαφέρεται τόσο για το τι θα αποφασιστεί, όσο σε άλλες 
χρονικές στιγµές, κάτι το οποίο φαίνεται από την τιµή του TCx(αk) που θα είναι < 1. 
Αντίστροφα, µπορεί ο πράκτορας να έχει χρονικά χαµηλές τιµές επιθυµίας των 
πράξεων, που σηµαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται πολύ για το τι θα αποφασιστεί, αλλά 
ξαφνικά, λόγω αλλαγής κάποιων µεγεθών της κατάστασης του πράκτορα, η επιθυµία 
του πράκτορα να γίνεται µεγαλύτερη απ’ ότι συνήθως για πολλές πράξεις (και κατά 
συνέπεια TCx(αk) = 1 για πολλές από αυτές). Μπορεί όµως κάποιες από αυτές να τις 
επιθυµεί περισσότερο από τις άλλες και αυτό µπορεί να µας το καταδείξει µόνο το 
SCx(αk) το οποίο θα γίνεται 1 µόνο για τις πιο ενδιαφέρουσες όντως πράξεις. Τα 
µεγέθη SCx(αk) και TCx(αk) λοιπόν είναι συµπληρωµατικά και δύο πιθανοί τρόποι 
συνδυασµού τους που παράγουν ένα συνολικό µέγεθος συµφωνίας Cx(αk) του 
υποπράκτορα x για την πράξη αk (µε τιµές ∈ [-1, 1]) είναι οι εξής: 

1. ( ) ( ) ( )( )5.02 −⋅⋅= kxkxkx aTCaSCaC  
2. ( ) ( ) ( ) 1−+= kxkxkx aTCaSCaC  

Ο πρώτος τρόπος είναι biased προς το να δηµιουργεί πιο εύκολα την εντύπωση ότι ο 
υποπράκτορας διαφωνεί µε την πράξη ak. Για παράδειγµα, όταν SCx(αk) = 0.5 και 
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TCx(αk) = 0.5 που σηµαίνει ότι ο πράκτορας δείχνει να µην ενδιαφέρεται για την 
πράξη χωρικά και χρονικά, εξάγει αποτέλεσµα Cx(αk) = -0.5 που σηµαίνει ότι ο 
πράκτορας διαφωνεί µε µέση ένταση. Ίσως όµως σε κάποια είδη προβληµάτων αυτή 
η απαισιόδοξη προσέγγιση να ταιριάζει περισσότερο. 

Ο δεύτερος τρόπος µοιάζει να είναι ο πιο σωστός διαισθητικά, καθώς δε 
δείχνει προκατάληψη και εµφανίζει λογικές τιµές για αντίστοιχα ζεύγη τιµών των 
συνιστωσών του. Κατά συνέπεια, χρησιµοποιούµε το δεύτερο τρόπο και 
χρησιµοποιούµε την εξίσωση 4.17  για να συνδυάσουµε το µέγεθος της συµφωνίας 
του υποπράκτορα µε το µέγεθος της συµµετοχής του υποπράκτορα. Έτσι 
υπολογίζεται η συνολική υπευθυνότητα του υποπράκτορα: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )1k x k x k x k father x kElig a C a C a P a P aδ δ= ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅  Εξίσωση 4.17

 
Όπου Pfather(x)(αk) είναι η συµµετοχή στην επιλογή της αk του σύνθετου πράκτορα που 
εµπεριέχει τον x ως υποπράκτορα αυτού. Με άλλα λόγια είναι η συµµετοχή του 
πράκτορα ο οποίος βρίσκεται στο αµέσως υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας. Αν ο 
πράκτορας x είναι εξωτερικός (και άρα δεν υπάρχει υψηλότερο επίπεδο στην 
ιεραρχία), τότε Pfather(x)(αk) = 1. Παρατηρούµε ότι το µέγεθος της ολικής 
υπευθυνότητας, λόγω της εξάρτησής του από το µέγεθος Pfather(x)(αk), απαιτεί να έχει 
υπολογιστεί για τους πράκτορες που είναι υψηλότερα στην ιεραρχία, προκειµένου να 
µπορεί να υπολογιστεί για τους πράκτορες που είναι χαµηλότερα στην ιεραρχία, κάτι 
που σηµαίνει ότι ο υπολογισµός της υπευθυνότητας γίνεται “top-down” σε αντίθεση 
µε την σύνθεση και επιλογή πράξεων η οποία γίνεται “bottom-up”. Το δ ∈ [0,1] είναι 
µια εξισορροπητική παράµετρος που ρυθµίζει το ποσοστό της υπευθυνότητας που θα 
καθορίζεται από τη συµµετοχή του πράκτορα και το ποσοστό που θα καθορίζεται από 
τη συµφωνία του πράκτορα. Όπως είπαµε στην παράγραφο 4.5.2 και τα δύο κριτήρια 
χρειάζονται, τουλάχιστον θεωρητικά. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανόν να είναι δ ≠ 
0 και δ ≠ 1. 

4.5.3 Ίχνη απόδοσης ευθυνών - µακροπρόθεσµες συνέπειες µιας 
πράξης 

Τα ίχνη υπευθυνότητας ή ίχνη απόδοσης ευθυνών (eligibility traces) 
χρησιµοποιήθηκαν στην κλασική ενισχυτική µάθηση για να βελτιωθεί η 
βαθµολόγηση της αξίας µιας κατάστασης µέσω της παρακολούθησης της συχνότητας 
ή / και της ποσότητας της συµµετοχής-παρουσίας της στο χρόνο. Η δική µας 
προσέγγιση γενικεύει την ιδέα των ιχνών απόδοσης ευθυνών, εφαρµόζοντάς τα στη 
βελτίωση της βαθµολόγησης των υποπρακτόρων της αρχιτεκτονικής. Με αυτό τον 
τρόπο, αντιµετωπίζουµε µε έµµεσο τρόπο τα ελαττώµατα του σχήµατος 
reinforcement comparison το οποίο χρησιµοποιούµε για να υπολογίσουµε την 
ποιότητα των επιλεγόµενων πράξεων. ∆ιότι µπορεί να βαθµολογούµε µεν µη 
βέλτιστα την τρέχουσα χρονική στιγµή, αλλά σε επόµενες χρονικές στιγµές 
συνεχίζουµε να βαθµολογούµε επί της συγκεκριµένης απόφασης (µε τη βοήθεια των 
ιχνών υπευθυνότητας) διορθώνοντας το αποτέλεσµα, µέσω της παρατήρησης των 
µακροπρόθεσµων συνεπειών του. Ταυτόχρονα εισάγουµε στην αρχιτεκτονική και ένα 
µέσο πιθανής αντιµετώπισης προβληµάτων που προέρχονται από γεγονότα στο 
πρόβληµα που επιλύουµε τα οποία επιδρούν στο µέλλον και όχι µόνο στην τρέχουσα 
προσλαµβανόµενη κατάσταση. 
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Έστω ότι παρακολουθούµε χρονικά την υπευθυνότητα ενός υποπράκτορα x. 
Κάθε χρονική στιγµή t ο υποπράκτορας είναι υπεύθυνος κατά ένα ποσοστό για την 
επιλογή πράξης που συντελείται. Έστω eligx(t) ο βαθµός υπευθυνότητάς του, ο 
οποίος υπολογίζεται µε κάποιον από τους τρόπους της παραγράφου 4.5.2.4. Το ίχνος 
υπευθυνότητας ETx(t) για τον υποπράκτορα x υπολογίζεται ως εξής: 

• Συσσωρευτικά ίχνη (accumulating traces): 
 

( ) ( ) ( )teligttET xxx +−ΕΤ⋅= 1γ  
όπου γ∈[0,1] είναι µια σταθερή παράµετρος. 

Εξίσωση 
4.18

 
• Ίχνη αντικατάστασης (replacing traces) 

 
( ) ( ) ( ){ }teligttET xxx   ,1max −ΕΤ⋅= γ  

όπου γ∈[0,1] είναι µια σταθερή παράµετρος. 
Εξίσωση 

4.19
 
Σύµφωνα µε την εξίσωση εξίσ 4.6, οι αλλαγές των βαρών των υποπρακτόρων 
γίνονται ως εξής: ( ) ( ) ( )tDRteligtw ii ⋅=∆ . Με τη χρήση ιχνών υπευθυνότητας η 
εξίσωση γίνεται: 
 

( ) ( ) ( )tDRtETtw xi ⋅=∆    Εξίσωση 4.20

 
Στην περίπτωση δυαδικής υπευθυνότητας η λογική λειτουργίας του ίχνους 
υπευθυνότητας είναι πιο ξεκάθαρη. Αν λοιπόν είχαµε υπευθυνότητα µε δύο τιµές, 
µηδέν και ένα, τότε ένα παράδειγµα του αποτελέσµατος του υπολογισµού του ίχνους 
υπευθυνότητας, συσσωρευτικά ή µε αντικατάσταση, φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.  
 

Χρονική στιγµή υπευθυνότητας 
για κάποιον υποπράκτορα. 

Συσσωρευτικό ίχνος 
υπευθυνότητας. 

Ίχνος υπευθυνότητας µε 
αντικατάσταση. 

Σχήµα 4.5: Παράδειγµα υπολογισµού ίχνους υπευθυνότητας. 

 
Mε βάση το µοντέλο των χρονικά σταθµισµένων µακροπρόθεσµων αµοιβών (βλέπε 
παράγραφο 10.1), η ποιότητα µιας κατάστασης αξιολογείται ποσοστιαία από τα 
µελλοντικά ενισχυτικά σήµατα που ακολουθούν και σε φθίνουσα ποσότητα καθώς ο 
χρόνος περνά. Αυτές τις µακροπρόθεσµες αµοιβές χρησιµοποιούν οι µέθοδοι 
ενισχυτικής µάθησης που είναι πιο σύνθετες από το reinforcement comparison, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Q-learning. Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς, το 
ίδιο αποτέλεσµα επιτυγχάνουµε και εµείς για να αξιολογήσουµε την ποιότητα µιας 
απόφασης ενός πράκτορα. Μόνο που αντί να φθίνει η επιρροή των ενισχυτικών 

 76



σηµάτων στο χρόνο, φθίνει η συµµετοχή – υπευθυνότητα του πράκτορα στην 
επίτευξη των αµοιβών. 

Η κύρια διαφορά, στην οποία µειονεκτούµε, είναι ότι δεν έχουµε διαφορετικά 
βάρη για κάθε κατάσταση wx(s) για κάθε υποπράκτορα, αλλά ένα βάρος wx, 
ανεξάρτητο της κατάστασης στην οποία βρισκόµαστε, για λόγους υπολογιστικής 
πολυπλοκότητας. Σε πολύπλοκα προβλήµατα πιστεύουµε ότι µοντελοποιήσεις που να 
χειρίζονται ολόκληρο το χώρο καταστάσεων γίνονται απαγορευτικές. Πρόκειται 
λοιπόν για µια σχεδιαστική απόφαση για λόγους διαβαθµισιµότητας. 

Ένα ακόµα µειονέκτηµα των ιχνών υπευθυνότητας είναι ότι η παράµετρος γ 
που χρησιµοποιούν είναι σταθερή. Το αποτέλεσµα είναι ότι η τιµή της υπευθυνότητας 
φθίνει µε συγκεκριµένο ρυθµό και µηδενίζεται µετά από συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. Κατά συνέπεια, το ίχνος υπευθυνότητας µπορεί να συνδέσει υπευθυνότητα 
ενός υποπράκτορα µε ένα λαµβανόµενο ενισχυτικό σήµα όταν απέχουν το πολύ 
κάποια συγκεκριµένη απόσταση χρονικά. Υπάρχουν όµως φαινόµενα, τα οποία 
προκαλούνται από µια στιγµιαία απόφαση και δεν επηρεάζονται από τις παρελθούσες 
αποφάσεις του πράκτορα. Έτσι, όσο αυξάνουµε την τιµή της παραµέτρου γ, τόσο 
περισσότερο συνδέουµε, χωρίς να πρέπει, παρελθοντικές αποφάσεις µε ενισχυτικά 
σήµατα τα οποία δεν εξαρτώνται από αυτές. Με άλλα λόγια, µια συγκεκριµένη τιµή 
της παραµέτρου δεν µπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο καλά για κάθε είδος φαινοµένου 
και έτσι για διαφορετικά είδη προβληµάτων µπορεί να χρειάζεται να θέσει κανείς και 
διαφορετική τιµή, αλλά το χειρότερο, µπορεί να υπάρχουν προβλήµατα τα οποία 
εµπεριέχουν φαινόµενα που διασυνδέονται σε διαφορετικές χρονικές κλίµακες, τα 
οποία δεν θα µπορεί να χειριστεί ικανοποιητικά η µέθοδος. 

4.5.4 Εξειδικευµένες µέθοδοι επιβράβευσης και τιµωρίας 

Μέχρι στιγµής, χρησιµοποιώντας την εξίσωση 4.20, µπορούµε να µεταβάλλουµε τα 
βάρη των υποπρακτόρων, επιτυγχάνοντας έτσι την επιθυµητή αυτο-οργάνωση της 
αρχιτεκτονικής µε βάση τα εισερχόµενα ενισχυτικά σήµατα. 

Μπορούµε µάλιστα να παρατηρήσουµε ότι αν το µέγεθος του ίχνους της 
συνολικής υπευθυνότητας ETx(t) ενός υποπράκτορα x είναι θετικό, αυτό σηµαίνει ότι 
ο υποπράκτορας θέλει να πραγµατοποιηθεί η πράξη που επιλέχθηκε, ενώ αν είναι 
αρνητικό, τότε δεν θέλει να πραγµατοποιηθεί. Παράλληλα, αν DR < 0 τότε η πράξη 
έχει αρνητικές συνέπειες, ενώ αν DR > 0 τότε έχει θετικές συνέπειες. Αν αλλάξουµε 
το βάρος ενός υποπράκτορα, όταν ETx(t) > 0 τότε το βάρος του θα αυξηθεί, αν DR > 
0, ενώ θα µειωθεί, αν DR < 0. Αυτό σηµαίνει ότι ο πράκτορας επιβραβεύεται επειδή 
θέλει και βοηθά να γίνει µια πράξη που είναι σωστή ή αντίστοιχα τιµωρείται επειδή 
θέλει και βοηθά να γίνει µια πράξη η οποία είναι λανθασµένη – µη ποιοτική. 
Αντίστροφα, αν αλλάξουµε το βάρος του υποπράκτορα, όταν ETx(t) < 0 τότε το 
βάρος του θα αυξηθεί, αν DR < 0, ενώ θα µειωθεί, αν DR > 0. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
πράκτορας επιβραβεύεται επειδή δεν θέλει και δεν βοηθά να γίνει µια πράξη που 
είναι λανθασµένη – µη ποιοτική ή αντίστοιχα τιµωρείται επειδή δεν θέλει και δεν 
βοηθά να γίνει µια πράξη η οποία είναι σωστή. 

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, υπάρχει ένας αριθµός από πιο 
εξειδικευµένες µεθόδους να χρησιµοποιήσουµε για να µεταβάλλουµε τα βάρη των 
υποπρακτόρων, οι οποίες σε κάποιες υπο-περιπτώσεις µπορεί να µη τιµωρούν ή να 
µην επιβραβεύουν τους υποπράκτορες. Μερικά τέτοια παραδείγµατα είναι τα εξής: 
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• Μόνο αν γίνει κάτι κακό επιβραβεύουµε ή τιµωρούµε. ∆ηλαδή, αν DR > 0 
τότε θέτουµε dw = 0 για κάθε υποπράκτορα, µηδενίζοντας τη µεταβολή του 
βάρους του. 

• Αν ο υποπράκτορας x θέλει να γίνει µια πράξη η οποία είναι λανθασµένη, δεν 
τον τιµωρούµε. ∆ηλαδή, αν DR < 0 και ETx > 0 τότε θέτουµε dw = 0. 

• Αν ο υποπράκτορας x δε θέλει να γίνει µια πράξη η οποία είναι ποιοτική, δεν 
τον τιµωρούµε. ∆ηλαδή, αν DR > 0 και ETx < 0 τότε θέτουµε dw = 0. 

• Αν ο υποπράκτορας x δε θέλει να γίνει µια πράξη η οποία είναι λανθασµένη, 
δεν τον επιβραβεύουµε. ∆ηλαδή, αν DR < 0 και ETx < 0 τότε θέτουµε dw = 0. 

• Αν η απονοµή ευθυνών οδηγεί σε µείωση του βάρους του υποπράκτορα, τότε 
δεν την εφαρµόζουµε. ∆ηλαδή, αν DR · ETx < 0 τότε θέτουµε dw = 0. Αυτή η 
µέθοδος βέβαια θα έχει βάρη συνεχώς αυξανόµενα, αλλά η εφαρµογή της θα 
µπορούσε να βασιστεί στο να βρεθεί η κατάλληλη σχέση µεταξύ των βαρών 
και να υπάρχει µια ποσοστιαία µείωση (decay) των βαρών κάθε χρονική 
στιγµή. 

• Αν η απονοµή ευθυνών οδηγεί σε αύξηση του βάρους του υποπράκτορα, τότε 
δεν την εφαρµόζουµε. ∆ηλαδή, αν DR · ETx > 0 τότε θέτουµε dw = 0. Αυτή η 
µέθοδος βέβαια θα έχει βάρη συνεχώς ελαττούµενα, αλλά η εφαρµογή της θα 
µπορούσε να βασιστεί σε αρχικοποίηση των βαρών σε µεγάλες τιµές και σε 
µια ποσοστιαία αύξηση των βαρών κάθε χρονική στιγµή. 

4.5.5 Καταστολή προσαρµογής βαρών όταν οι εµπειρίες είναι 
αµελητέες 

Όπως αναφέραµε και στην προηγούµενη παράγραφο, χρησιµοποιούµε το DR (όπως 
υπολογίζεται από την εξίσ. 4.5) για να προσδιορίσουµε την ποιότητα µιας πράξης και 
να κατανέµουµε ευθύνες (µε την εξίσωση 4.20). Το σκεπτικό είναι ότι µετά από µια 
πράξη που είναι ποιοτική, συνήθως ακολουθούν θετικά ενισχυτικά σήµατα 
µεγαλύτερα του µέσου ενισχυτικού σήµατος µε αποτέλεσµα το DR να είναι θετικό, 
ενώ µετά από µια λανθασµένη πράξη θα συµβαίνει το αντίθετο που θα δίνει αρνητική 
τιµή στο DR. Αυτό το σκεπτικό είναι µεν σωστό, αλλά χρειάζεται µια προσθήκη, 
προκειµένου να είναι αποδοτική η µέθοδος: Όταν η τιµή του DR κάποια χρονική 
στιγµή είναι κοντά στο µηδέν ή εν γένει αρκούντως µικρότερη από τη συνήθη τιµή 
(δηλαδή έχουµε εµπειρία αµελητέας έντασης), τότε δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για 
την αλλαγή των βαρών, διότι µεταφέρει στην ουσία «θόρυβο» και δεν προκαλεί 
αλλαγές βαρών προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτές οι αλλαγές θα είναι φυσικά 
µικρές, λόγω της µικρής τιµής του DR, αλλά συσσωρευτικά µπορούν να αλλοιώσουν 
ή και να καταστρέψουν ακόµα τη διαδικασία προσαρµογής των βαρών των 
υποπρακτόρων. Ένα τέτοιο παράδειγµα αναφέρεται στην παράγραφο 7.4.3. Αυτό 
συµβαίνει σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό, όταν χρησιµοποιούνται εξειδικευµένες 
µεθόδοι επιβράβευσης και τιµωρίας, όπως για παράδειγµα η µέθοδος που µεταβάλλει 
τα βάρη µόνο αν κάτι αρνητικό συµβεί που χρησιµοποιεί µόνο τις αρνητικές τιµές του 
DR για να αλλάξει τα βάρη των υποπρακτόρων. 

Στην παρακάτω εξίσωση 4.21 υλοποιούµε την καταστολή της αλλαγής των 
βαρών, όταν η διαφορά του DR µε το χρονικά σταθµισµένο µέσο όρο των τιµών DR 
(E[DR]) είναι αρκούντως µικρή σε σχέση µε την τυπική απόκλιση των τιµών DR 
(σ[DR]). Το «αρκούντως µικρό» εκφράζεται µε τη σταθερά α η οποία τίθεται 
ανάλογα µε το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε. (Στα πειράµατά των επόµενων 
κεφαλαίων έχουµε θέσει α = 0.75). 
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[ ] 0][ =  ,⋅<− Ε dwDRaDREDR τοτεσαν  Εξίσωση 4.21

4.6 Ανακεφαλαίωση 

Τρόπος απόφασης – επιλογής επόµενης πράξης [bottom-up]:  
 

1. Οι υποπράκτορες οι οποίοι είναι απλοί υπολογίζουν µε βάση τα τρέχοντα 
αισθητηριακά τους µεγέθη και τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας τους το 
βαθµό προτίµησης κάθε δυνατής πράξης και εξάγουν µια ιεράρχηση των 
πράξεων. 

2. Οι σύνθετοι πράκτορες οι οποίοι εµπεριέχουν τους παραπάνω απλούς 
πράκτορες συγχωνεύουν τις ιεραρχήσεις πράξεων που παρήχθησαν 
χρησιµοποιώντας µια από τις 4 υποστηριζόµενες µεθόδους (ευαρέσκειας – 
δυσαρέσκειας), αφού πολλαπλασιάσουν τις τιµές των προτιµήσεων πράξεων 
του κάθε υποπράκτορα µε την τιµή του βάρους του. Σε κάθε συγχώνευση, 
προηγείται η µετατροπή του µεγέθους (ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας) που 
χρησιµοποιεί ο κάθε υποπράκτορας στο µέγεθος το οποίο χρησιµοποιεί η 
µέθοδος συγχώνευσης που χρησιµοποιείται στο τρέχων επίπεδο. 

3. Για κάθε επίπεδο ανώτερο στην ιεραρχία, επαναλαµβάνεται διαδοχικά η 
διαδικασία συγχώνευσης των ιεραρχήσεων των υποπρακτόρων αυτής, έως 
ότου προκύψει µια συνολική - τελική ιεράρχηση πράξεων.  

4. Επιλέγεται η πράξη µε τη µέγιστη αξία και αν υπάρχουν περισσότερες από µία 
τέτοιες πράξεις, τότε χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος της παραγράφου 4.4.3 που 
χρησιµοποιεί ξεχωριστά κάθε ιεράρχηση των υποπρακτόρων και όχι τη 
συγχώνευσή τους, προκειµένου να διακρίνει την πραγµατικά βέλτιστη πράξη. 
Η πράξη αυτή επιλέγεται και εκτελείται. 

 
Τρόπος κατανοµής ευθυνών για την ληφθείσα απόφαση [top-down]: 
 

1. Μετά την εκτέλεση της επιλεγόµενης πράξης αk, προσλαµβάνονται κάποια 
ενισχυτικά σήµατα R(t). Τα σήµατα αυτά συγκρίνονται µε τους χρονικά 
σταθµισµένους µέσους όρους των ενισχυτικών σηµάτων ER(t), που 
χρησιµοποιούνται ως τιµές αναφοράς. Η διαφορά DR αυτών των µεγεθών µας 
δίνει την ποιότητα της πράξης που επιλέχθηκε, θετική ή αρνητική (εξίσ. 4.5). 
Αν το DR είναι αµεληταίο σε σχέση µε το µέσο χρονικά DR (εξίσωση 4.21), 
τότε καµία αλλαγή δεν λαµβάνει χώρα στα βάρη των υποπρακτόρων (οι 
µεταβολές καταστέλλονται). Στην αντίθετη περίπτωση, υλοποιούνται τα 
παρακάτω βήµατα 2 και 3. 

2. Ο εξωτερικός υπερπράκτορας που εµπεριέχει όλους τους υπόλοιπους: 
a. υπολογίζει τη χωρική (SCx(αk)) και χρονική (TCx(αk))) συµφωνία και 

τη συµµετοχή Px(αk) του καθενός αµέσως κατώτερου υποπράκτορα x 
για την επιλογή της αk. 

b. Αφού τα µεγέθη αυτά συνδυαστούν κατάλληλα (εξίσωση 4.17) 
υπολογίζεται η συνολική υπευθυνότητα eligx(αk) κάθε υποπράκτορα x 
για την επιλογή της αk. Αν χρησιµοποιούνται ίχνη υπευθυνότητας, τότε 
η συνολική υπευθυνότητα των υποπρακτόρων συνδυάζεται µε την 
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προηγούµενη χρονικά δραστηριότητά τους (εξίσωση 4.18 ή εξίσωση 
4.19). 

c. Το τελικό ίχνος υπευθυνότητας των υποπρακτόρων χρησιµοποιείται 
για να µεταβάλλει τα βάρη τους σε συνδυασµό µε το ήδη 
υπολογισµένο DR. Για την αλλαγή των βαρών, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η εξίσωση 4.20 ή κάποια πιο εξειδικευµένη µέθοδος 
της παραγράφου 4.5.4. 

3. Στην περίπτωση που κάποιος από τους x υποπράκτορες είναι σύνθετος, 
επαναλαµβάνει την ίδια διαδικασία για τους y υποπράκτορες αυτού, µε τη 
διαφορά ότι η συµµετοχή τους Py(αk) στην επιλογή της πράξης αk 
πολλαπλασιάζεται επί της δικής του συµµετοχής Px(αk), για το λόγο ότι οι 
υποπράκτορες αυτού µοιράζονται ποσοστιαία τη δική του συµµετοχή στην 
επιλογή της πράξης. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται αναδροµικά µέχρι το 
κατώτερο επίπεδο της ιεραρχίας, όπου µεταβάλλονται τα βάρη των 
πρακτόρων που είναι απλοί και δεν αποτελούνται εσωτερικά από άλλους 
υποπράκτορες. 

4. Τα ενισχυτικά σήµατα, καθώς και η υπολογιζόµενη υπευθυνότητα 
µεταφέρονται σε κάθε έναν από τους τελικούς - απλούς υποπράκτορες και 
ακολούθως λαµβάνει χώρα οποιαδήποτε διαδικασία εσωτερικής 
αυτοοργάνωσης υποστηρίζεται από αυτόν. Π.χ. αν ο πράκτορας είναι 
δυναµικός, βελτίωση της συνάρτησης αξιών που υπολογίζει ή εν γένει 
τροποποίηση κάποιων εσωτερικών του παραµέτρων. Τέτοιοι πράκτορες 
παρουσιάζονται θεωρητικά στο παράρτηµα Α (παράγραφος 9.2) και 
µελετώνται πειραµατικά στο κεφ. 6 (παραγράφοι 6.2 και 6.3). Η 
αρχιτεκτονική φυσικά απλά µεταβιβάζει την πληροφορία που καθιστά δυνατή 
την αυτό-οργάνωση των απλών πρακτόρων. Οι αλλαγές που συµβαίνουν 
εντός αυτών είναι εκτός του ελέγχου της. 

4.7 Γιατί ασχολούµαστε µε προκαθορισµένα και 
ανεξάρτητα πολλαπλά ενισχυτικά σήµατα 

Η αρχιτεκτονική που περιγράψαµε εφαρµόζεται σε όλα τα είδη προβληµάτων, αλλά 
συµφέρει κυρίως στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ή µπορούν να δηµιουργηθούν 
κάποιες ανεξάρτητες συνιστώσες των στόχων του πράκτορα οι οποίες, εκφραζόµενες 
ως διαφορετικά ενισχυτικά σήµατα, θα κατευθυνθούν κατάλληλα σε αντίστοιχους 
υποπράκτορες. Η κατάλληλη χρήση των ενισχυτικών σηµάτων που παρέχει το 
περιβάλλον και πιθανώς η κατάλληλη έκφραση του προβλήµατος µέσω της 
υλοποίησης ενισχυτικών σηµάτων από τον σχεδιαστή, αποτελεί το καλούµενο 
“reward engineering”. Κατά πόσον όµως αυτό είναι εφαρµόσιµο στα πραγµατικά 
προβλήµατα και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της προσέγγισης αυτής; 
 Στα περισσότερα αν όχι όλα τα προβλήµατα, υπάρχουν συνήθως εκ των 
προτέρων γνωστοί κάποιοι ανεξάρτητοι στόχοι για κάθε πράκτορα και αντίστοιχα 
κάποια ανεξάρτητα ενισχυτικά σήµατα τα οποία λαµβάνει. Τα περισσότερα από αυτά 
τα σήµατα είναι πρωτεύοντα και είναι καθορισµένα εκ γενετής, όπως για παράδειγµα 
ο πόνος, η πείνα, ο κορεσµός κ.α.  Και στα ροµποτικά συστήµατα το ίδιο συµβαίνει. 
Έχουµε π.χ. τα εξής ανεξάρτητα κανάλια ενισχυτικών σηµάτων: ενεργειακή στάθµη 
στους συσσωρευτές, θερµοκρασία, ένταση επαφών-συγκρούσεων µε εµπόδια, 
επιβραβεύσεις – τιµωρίες από πιθανό χειριστή ή χρήστη ή επιβλέποντα του 
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συστήµατος, λοιπά σήµατα που µπορούν να οριστούν και έχουν να κάνουν µε τους 
συγκεκριµένους εργασιακούς στόχους του συστήµατος κ.λ.π. Η φυσική λοιπόν 
προσέγγιση (και άρα πάντα εφικτή) είναι να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα το καθένα, 
παρά να συνδυαστούν σε ένα σήµα και µετά να διαχωριστούν µέσω µάθησης. 
 Μάλιστα, υπάρχει ένας αριθµός από πλεονεκτήµατα µε την προσέγγιση αυτή, 
της ανεξάρτητης χρήσης των ενισχυτικών σηµάτων σε σύγκριση µε τη µάθηση 
αποκλειστικά και µόνο από τον συνδυασµό των σηµάτων. Έχουµε πιο γρήγορη, 
αποδοτική και ασφαλή µάθηση: 

• Η ανεξαρτησία των ενισχυτικών σηµάτων είναι ένα είδος πρότερης γνώσης το 
οποίο αν χρησιµοποιήσουµε είναι σαν να υλοποιούµε ένα ισοδύναµο της 
ανάλυσης στις βασικές συνιστώσες (principal component analysis). Μάλιστα, 
η ανάλυση αυτή δεν εισάγει λάθη, διότι γίνεται εκ φύσεως και όχι ως 
αποτέλεσµα εφαρµογής αλγορίθµου και ξέρουµε ότι οι συνιστώσες είναι 
όντως ανεξάρτητες και κύριες. Ως αποτέλεσµα, οι υποπράκτορες θα χρειαστεί 
να προσεγγίσουν µια απλούστερη συνάρτηση αξιών. Χωρίς αυτή την 
απλούστευση, το πρόβληµα µπορεί να ήταν υπερβολικά πολύπλοκο, ακόµα 
και ανέφικτο να επιλυθεί, διότι σε µια συνολική έκφραση ενισχυτικού 
σήµατος, η επίδραση ενός σήµατος µπορεί να εξουδετερώνει κάποιο άλλο και 
ο πράκτορας να µην µπορεί να κατανοήσει τη σηµαντικότητα και τη 
χρησιµότητα κάποιων καταστάσεων. Επίσης, διότι ο πράκτορας διαθέτει 
περιορισµένους πόρους και µπορεί να αντιµετωπίσει προβλήµατα µέχρι 
κάποια πολυπλοκότητα. 

• Η µάθηση παράλληλα επιταχύνεται πολύ, διότι ο αριθµός καταστάσεων που 
ενδιαφέρουν σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο ενισχυτικό σήµα και όχι 
περισσότερα είναι πολύ πιο µικρός. Έτσι, η σύγκλιση της συνάρτησης αξιών 
γίνεται πιο γρήγορα στις σωστές τιµές. Και αν ένας υποπράκτορας µάθει 
γρήγορα και καλά να επιλύει το υποπρόβληµα που αντιστοιχεί στο υποσύνολο 
των ενισχυτικών σηµάτων που λαµβάνει τότε µπορεί να είναι έτοιµος από 
νωρίς να δράσει αποδοτικά για την επίτευξη των στόχων του. Εφόσον είναι 
διαχωρισµένος από τους υπολοίπους πράκτορες, µπορεί να εκφράσει 
ξεχωριστά γνώµη και να αυξήσει τη βάρος της σηµαντικότητάς του. Κατά 
συνέπεια, το σύστηµα θα µπορεί να επιτυγχάνει το συγκεκριµένο στόχο από 
νωρίς και µε ασφάλεια, ακόµα και αν δεν γνωρίζει ακόµα πως να πετύχει τους 
άλλους τους στόχους του. 

• Συχνά, η έκφραση όλων των στόχων του πράκτορα αποκλειστικά και µόνο 
από µια συνάρτηση εισάγει απλουστεύσεις και η παραγόµενη συνάρτηση 
µπορεί να µην ταιριάζει απόλυτα στο πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο 
πράκτορας. Η χρήση πολλαπλών σηµάτων αντιµετωπίζει τέτοια προβλήµατα. 

• Εάν εµφανιστεί κάποια δυσλειτουργία σε κάποιον από τους πράκτορες, τότε 
το σύστηµα θα χάσει την ικανότητα να επιτελεί το στόχο που αντιµετώπιζε ο 
συγκεκριµένος πράκτορας, αλλά θα συνεχίζει να λειτουργεί όσον αφορά τους 
υπόλοιπους στόχους. 

Το µειονέκτηµα της αρχιτεκτονικής είναι ότι ο κατακερµατισµός σε απλούστερα του 
σύνθετου προβλήµατος που θα επιλύσει γίνεται από το σχεδιαστή ή εν γένει 
υποβάλλεται από παράγοντες εξωτερικούς ως προς τη διαδικασία µάθησης. Παρόλα 
αυτά ως υποπράκτορες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι οι οποίες 
κατακερµατίζουν δυναµικά τα υποπροβλήµατα που αντιµετωπίζουν, κάτι που δεν 
είναι αντιτίθεται αλλά αντίθετα συµπληρώνει την αρχιτεκτονική. Μάλιστα, τότε θα 
έχεις µεγιστοποίηση αποδοτικότητας, διότι µε τη µεν χρήση των ανεξάρτητων 
ενισχυτικών σηµάτων θα χρησιµοποιείς την προυπάρχουσα γνώση για το πρόβληµα 

 81



και θα διευκολύνεις και επιταχύνεις το λύση, ενώ µε τη χρήση δυναµικών 
υποπρακτόρων θα επιτυγχάνεις καλύτερη προσαρµογή στο πρόβληµα. 

4.8 Αρχιτεκτονική – To πλήρες σχήµα 

Στην παράγραφο 2.2.1 αναφέραµε δύο είδη ιεραρχικών σχηµάτων οργάνωσης της 
δοµής µιας αρχιτεκτονικής. Την πρώτη εξ αυτών, ιεραρχία κατανεµηµένου ελέγχου, 
ήδη τη χρησιµοποιούµε και βασιζόµαστε σε αυτή, προκειµένου να συνδυάσουµε ένα 
σύνολο από υποπράκτορες, υλοποιώντας δυναµικά τη σύνθεση των προτιµήσεών 
τους, όπως παρουσιάσαµε στις προηγούµενες παραγράφους του κεφαλαίου. 
 Αυτό που ισχυριζόµαστε στην παρούσα παράγραφο είναι ότι σε ένα 
γενικότερο σχήµα της αρχιτεκτονικής που παρουσιάσαµε, οι πράξεις που επιλέγονται 
από τους υποπράκτορες της ιεραρχίας κατανεµηµένου ελέγχου µπορεί να αποτελούν 
(και να υλοποιούνται από αντίστοιχους) ειδικευµένους πράκτορες. Με την επιλογή 
κάποιου από τους πράκτορες αυτούς, ο έλεγχος του όλου συστήµατος παραδίδεται σε 
αυτόν για αυτή τη χρονική στιγµή, για να υλοποιήσει την πολιτική δράσης του, 
επιλέγοντας πιο στοιχειώδεις πράξεις, οι οποίες µε τη σειρά τους µπορεί να 
υλοποιούνται από πιο στοιχειώδεις εξειδικευµένους πράκτορες. Στο κατώτατο 
επίπεδο της ιεραρχίας επιλέγεται πράξη της οποίας η εκτέλεση παρέχεται από το 
περιβάλλον του πράκτορα (το οποίο περιλαµβάνει το σώµα του ή εν γένει τη διεπαφή 
που χρησιµοποιεί για να δρά). Σε αυτό το σχήµα αρχιτεκτονικής, χρησιµοποιούνται οι 
βελτιωµένες µέθοδοι του Humphrys για κατανεµηµένο έλεγχο και η ιδέα του 
[Digney, 96] για αφηρηµένες πράξεις. Κατά συνέπεια, αποτελεί συνδυασµό των 
ιεραρχιών κατανεµηµένου ελέγχου και γενίκευσης-ειδίκευδης. 
 Για να ισχύουν χωρίς αλλαγές στο νέο και γενικότερο σχήµα αυτά τα οποία 
παρουσιάσαµε στις προηγούµενες παραγράφους, θα πρέπει όλοι οι υποπράκτορες της 
ιεραρχίας κατανεµηµένου ελέγχου να έχουν κοινό σύνολο πράξεων, δηλαδή να 
εξάγουν όλοι προτιµήσεις κάθε χρονική στιγµή για το ίδιο σύνολο πρακτόρων – 
υλοποιητών αφηρηµένων πράξεων. Επίσης, αν κάποιος πράκτορας υλοποιητής 
αφηρηµένης πράξης αποτελείται εσωτερικά από ιεραρχία υποπρακτόρων, αυτοί θα 
πρέπει να εξάγουν προτιµήσεις για το ίδιο σύνολο πιο στοιχειωδών πράξεων. 
 Με την χρήση αφηρηµένων πράξεων, µπορεί να επιλύουµε ένα σύνθετο 
πρόβληµα µε ένα σχετικά µικρό αριθµό από διακριτές πράξεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
δεν εµφανίζονται απαραίτητα οι µεγάλοι χώροι συνεχών µεταβλητών ούτε 
χρειάζονται οι διακριτοποιήσεις αυτών, οι οποίες δηµιουργούν ένα πολύ µεγάλο 
σύνολο διακριτών πράξεων, (ακόµα και στην περίπτωση που είναι δυναµικές και 
προσαρµοσµένες στο πρόβληµα υπό επίλυση). Μια προϋπόθεση που τίθεται όµως για 
να µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει αφηρηµένες πράξεις είναι να αντιµετωπίζει 
πρόβληµα το οποίο να είναι τέτοιας φύσεως που να µπορεί να διαιρεθεί σε έναν 
αριθµό από διακριτούς ρόλους και δράσεις µε τις οποίες να επιλύεται. Σε προβλήµατα 
τόσο γενικά που ο σχεδιαστής δεν µπορεί να ορίσει µια τέτοια κατηγοριοποίηση και 
συγκεκριµενικοποίηση διακριτών δράσεων και να την αντιστοιχίσει σε ένα σύνολο 
από αφηρηµένες πράξεις, δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί η προσέγγιση που 
περιγράφουµε.  
 Μπορούµε να φέρουµε ένα παράδειγµα εφαρµογής του αναφερθέντος 
γενικευµένου σχήµατος της αρχιτεκτονικής στη δηµιουργία ενός πράκτορα-παίκτη 
ποδοσφαίρου (παίκτη π.χ. στο πρωτάθληµα Robocup). Στο ανώτερο επίπεδο της 
αρχιτεκτονικής µπορούν να συνδυάζονται µε την ιεραρχία κατανεµηµένου ελέγχου οι 
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υποπράκτορες που σχεδιάζουν µε διάφορα κριτήρια τη στρατηγική του παίκτη. 
Υποπράκτορες π.χ. επίθεσης, άµυνας, αιφνιδιασµού, κάλυψης κενού, υποστήριξης 
συµπαίκτη, εκµετάλλευσης αδυναµιών των αντιπάλων κ.λ.π. Οι πράξεις που αυτοί οι 
υποπράκτορες θα χρησιµοποιούν µπορεί να είναι αφηρηµένες, υλοποιούµενες από 
ένα σύνολο εξειδικευµένων πρακτόρων που µπορεί να είναι το εξής: Πάσα, σουτ, 
προώθηση, προσέγγιση-µπάλας, κάλυψη-θέσης-γηπέδου, ανάπαυση, αναζήτηση-
πληροφορίας (που είναι η µπάλα, οι συµπαίκτες κ.λ.π.) κ.ά. Οι εξειδικευµένοι αυτοί 
πράκτορες µπορούν να υλοποιούν την πολιτική δράσης τους χρησιµοποιώντας τις 
στοιχειώδεις πράξεις που παρέχονται από το υλικό του πράκτορα, οι οποίες µπορεί να 
έχουν να κάνουν µε στροφή, επιτάχυνση, δύναµη και κατεύθυνση κλωτσιάς µπάλας, 
κ.λ.π. 
 Άλλο παράδειγµα είναι η δηµιουργία ενός ροµποτικού πράκτορα οδηγού 
αυτοκινήτου: Στο ανώτερο επίπεδο µπορεί να υπάρχουν οι εξής υποπράκτορες σε 
ιεραρχία κατανεµηµένου ελέγχου: ακολούθηση-προσχεδιασµένης-διαδροµής, 
οδήγηση-συντοµότερου µονοπατιού, οδήγηση-χαµηλής-κατανάλωσης, ασφαλής- 
οδήγηση κ.λ.π. Οι πράξεις που θα χρησιµοποιούν οι πράκτορες αυτοί µπορούν να 
είναι αφαιρετικές και να υλοποιούνται από τους εξής εξειδικευµένους πράκτορες: 
Αποφυγή-εµποδίων, προσέγγιση-στόχου, παρκάρισµα, ξε-παρκάρισµα, διατήρηση-
οχήµατος-στο-κέντρο-του-δρόµου, κ.λ.π. Με τη σειρά τους, οι πράκτορες αυτοί θα 
χρησιµοποιούν τις εξής στοιχειώδεις πράξεις για να υλοποιήσουν την πολιτική 
δράσης τους: γκάζι, φρένο, ανεβάζω-ταχύτητα, κατεβάζω-ταχύτητα, στρίβω-
αριστερά, στρίβω-δεξιά, κ.λ.π. 
 Στην παρούσα εργασία µελετούµε κυρίως την απλούστερη περίπτωση του 
σχήµατος της αρχιτεκτονικής η οποία περιλαµβάνει µόνο την ιεραρχία 
κατανεµηµένου ελέγχου. Όµως, στην παράγραφο 7.3 εκτελούµε κάποια πειράµατα µε 
τα οποία ελέγχουµε πόσο εύκολη είναι στην πράξη η προσθήκη αφηρηµένων 
πράξεων, η οποία θεωρητικά δίνει την εντύπωση ότι είναι δεδοµένη. 
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5 Ο προσοµοιωτής 

5.1 Περιγραφή του περιβάλλοντος προσοµοιώσεων – 
πειραµατισµού 

Για τις ανάγκες της µελέτης της αποτελεσµατικότητας και των θετικών και 
αρνητικών χαρακτηριστικών της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής υλοποιήθηκε ένα 
περιβάλλον προσοµοιώσεων. Το περιβάλλον αυτό: 

1. προσοµοιώνει ένα συνθετικό κόσµο διακριτών καταστάσεων (βλέπε εικόνα 
5.1). 

2. παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον που διευκολύνει τη δηµιουργία διαφόρων 
δοµών της αρχιτεκτονικής και οµάδων υποπρακτόρων, καθώς και τη ρύθµιση 
των παραµέτρων τους (βλέπε εικόνα 5.2). Οι παραγόµενες αρχιτεκτονικές 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν απευθείας για τον έλεγχο της δράσης ενός ή 
περισσότερων πρακτόρων. 

3. επιτρέπει τον καθορισµό, αλλά και τη µεταβολή των παραµέτρων του 
πειράµατος, κατά τη διάρκειά του, καθώς και τη δυναµική προσθήκη νέων 
πρακτόρων (βλέπε εικόνα 5.3). Με αυτό τον τρόπο, µπορεί να δοκιµαστεί η 
αντίδραση των πρακτόρων σε διαφορετικές περιστάσεις και στην αλλαγή των 
συνθηκών του περιβάλλοντος. 

4. επιτρέπει την παρακολούθηση του πειράµατος και διαφόρων µεγεθών του, 
µέσω γραφηµάτων και στατιστικών (βλέπε για παράδειγµα εικόνα 5.4 και 
εικόνα 5.5). Έτσι, µπορεί κανείς να παρακολουθεί την εξέλιξη:  

a. των εσωτερικών µεταβλητών της αρχιτεκτονικής των πρακτόρων, 
b. των τιµών των αισθητήρων των πρακτόρων, 
c. των µεταβλητών του περιβάλλοντος-κόσµου που περιγράφουν την 

κατάσταση αυτού. 
5. επιτρέπει την αποθήκευση των στατιστικών δεδοµένων του πειράµατος για 

περαιτέρω επεξεργασία, την αποθήκευση των διαφόρων µορφών της 
αρχιτεκτονικής που δηµιουργούνται, καθώς και των συνθηκών του 
πειράµατος, αυτοµατοποιώντας και διευκολύνοντας την εξαγωγή πειραµάτων. 

6. είναι δοµηµένο αφαιρετικά, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα εύκολης 
δηµιουργίας νέων κόσµων, νέων αισθητηριακών µεγεθών και δράσεων για 
τους πράκτορες, νέων ειδών πρακτόρων και νέων στατιστικών και 
γραφηµάτων για την παρακολούθηση της εξέλιξης των πειραµάτων. 

 
Θα µπορούσαµε να διαλέξουµε οποιαδήποτε εφαρµογή – είδος κόσµου για να 
µελετήσουµε την αρχιτεκτονική. Επιλέξαµε την αθωότητα ενός κόσµου οργανισµών 
ανάλογων των µυρµηγκιών (αν και χωρίς να χρησιµοποιήσουµε τα συγκεκριµένα 
µεγέθη και τρόπους δράσης που αυτά χρησιµοποιούν καθώς δεν θέλαµε να 
µιµηθούµε τον συγκεκριµένο τρόπο λειτουργίας τους). Με κάποιες τροποποιήσεις, 
µπορούν να υπάρχουν εφαρµογές στον έλεγχο της λειτουργίας οποιωνδήποτε 
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αυτόνοµων µονάδων τα οποία έχουν συγκεκριµένους στόχους: από συλλέκτες 
απορριµµάτων µέχρι πλανητικούς εξερευνητές (και οι πολεµικές µονάδες δεν 
αποκλείονται, αλλά θελήσαµε να αποφύγουµε αυτή την εφαρµογή). Υπάρχει δηλαδή 
χρησιµότητα των συµπερασµάτων, καθώς ο κόσµος υπό µελέτη και οι στόχοι του 
πράκτορα µπορούν να έχουν αντιστοίχηση και εφαρµογή σε ρεαλιστικά προβλήµατα 
και σενάρια µε µικρές µετατροπές. 

Στην εικόνα 5.1 φαίνεται η εικόνα του συνθετικού κόσµου που παρέχει το 
περιβάλλον προσοµοίωσης σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή ενός πειράµατος. 
Μπορεί να διακρίνει κανείς τις κυψέλες που αναπαριστούν τις διακριτές θέσεις στις 
οποίες µπορεί να βρεθεί κάποιος πράκτορας. Στο κάτω µέρος κάθε θέσης υπάρχει 
ένας αριθµός που αντιστοιχεί στην ποσότητα φαγητού που υπάρχει στη θέση αυτή, 
κάτι που µε λιγότερη ακρίβεια φαίνεται και από το χρώµα-φόντο της θέσης (όσο πιο 
σκούρο πράσινο, τόσο µεγαλύτερη ποσότητα φαγητού, ενώ προς το καφέ υποδηλώνει 
µικρή ποσότητα φαγητού). Με κόκκινους κύκλους διακρίνονται οι φίλιοι πράκτορες 
ενώ µε µεγαλύτερο µπλε κύκλο διακρίνεται ένας πράκτορας-κυνηγός. Σε µια από τις 
θέσεις διακρίνεται η µαύρη κυκλική φωλιά των φίλιων πρακτόρων. Ο αριθµός στο 
κέντρο του κύκλου που υποδηλώνει κάθε πράκτορα εµφανίζει τον αριθµό από 
αντικείµενα φαγητού που κρατάει ο πράκτορας. Ένα κίτρινο τετραγωνικό πλαίσιο 
γύρω από έναν από τους πράκτορες υποδηλώνει την εστίαση της προσοχής στον 
πράκτορα αυτόν και τη µελέτη των µεγεθών και του ιστορικού αυτού του πράκτορα. 
Οι τρεις γραµµές που εξέρχονται από τον πράκτορα αυτόν δείχνουν τι αισθάνεται από 
τρεις αισθητήρες: φωλιάς (µαύρη γραµµή), κυνηγού (κίτρινη γραµµή) και φαγητού 
(πράσινη γραµµή). 
 

 
Εικόνα 5.1: Άποψη του περιβάλλοντος προσοµοίωσης που δείχνει την εξέλιξη του 

πειράµατος όσον αφορά την κατάσταση του συνθετικού κόσµου. 
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5.2 Αισθητηριακά µεγέθη και δράσεις 

Τα αισθητηριακά µεγέθη που είναι διαθέσιµα από τον προσοµοιωτή για τους 
πράκτορες, τα οποία φαίνονται και στην εικόνα 5.2, είναι τα εξής: 
 

1. food_direction( )8 : Κατεύθυνση προς την οποία βρίσκεται το κοντινότερο 
φαγώσιµο αντικείµενο. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός αντικείµενα 
απέχουν το ίδιο, το πιο θα ανιχνευτεί εξαρτάται από τον τυχαίο παράγοντα. 
∆ίδεται ξεχωριστή τιµή αν κανένα αντικείµενο τροφής δεν είναι ορατό µέσα 
στα όρια της απόστασης που µπορεί να διακρίνει ο πράκτορας. 

2. nest_direction: Κατεύθυνση προς την οποία βρίσκεται η φωλιά του πράκτορα. 
∆ίδεται ξεχωριστή τιµή αν η φωλιά δεν είναι ορατή. 

3. nest_distance: Η απόσταση από τη φωλιά του πράκτορα. 
4. predator_direction: Κατεύθυνση προς την οποία βρίσκεται ο κοντινότερος 

ορατός εχθρικός πράκτορας. ∆ίδεται ξεχωριστή τιµή αν κανένας εχθρικός 
πράκτορας δεν είναι ορατός µε τις διακριτικές ικανότητες του πράκτορα. 

5. predator_distance: Η απόσταση του κοντινότερου ορατού εχθρικού 
πράκτορα. Όταν κανένας εχθρικός πράκτορας δεν είναι ορατός έχουµε 
µέγιστη τιµή απόστασης. 

6. carrying_food: Η ποσότητα φαγητού που κρατάει στα χέρια του ο πράκτορας. 
7. food_in_stomach: Η ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του πράκτορα. 
8. xpos: Η θέση του πράκτορα στο χάρτη (x συντεταγµένη) 
9. ypos: Η θέση του πράκτορα στο χάρτη (y συντεταγµένη) 
10. near_objects: Τα αντικείµενα που βρίσκονται στις γειτονικές θέσεις του 

πράκτορα, ανιχνεύονται από αυτόν τον αισθητήρα. Επιστρέφονται 8 αριθµοί, 
ένας για κάθε γειτονική θέση. Κάθε αριθµός µπορεί να πάρει τρεις τιµές: 2 
εάν στη θέση αυτή υπάρχει κάποιος πράκτορας, 1 εάν στη θέση αυτή υπάρχει 
εµπόδιο, 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

11. near_food: Τα αντικείµενα φαγητού που βρίσκονται στις γειτονικές θέσεις 
του πράκτορα, ανιχνεύονται από αυτόν τον αισθητήρα. Επιστρέφονται 8 
αριθµοί, ένας για κάθε γειτονική θέση. Κάθε αριθµός µπορεί να πάρει δύο 
τιµές: 0 εάν στη θέση αυτή δεν υπάρχει φαγητό, 1 εάν υπάρχει. 

12. near_agents: Πράκτορες που βρίσκονται στις γειτονικές θέσεις του πράκτορα, 
ανιχνεύονται από αυτόν τον αισθητήρα. Επιστρέφονται 8 αριθµοί, ένας για 
κάθε γειτονική θέση. Κάθε αριθµός µπορεί να πάρει τρεις τιµές: 0 εάν στη 
θέση αυτή δεν υπάρχει κάποιος πράκτορας, 1 εάν στη θέση αυτή υπάρχει 
φίλιος πράκτορας, 2 εάν στη θέση αυτή υπάρχει κυνηγός-εχθρικός πράκτορας. 

13. social_counter: Χοντρική µνήµη του χρόνου που µεσολάβησε από τη χρονική 
στιγµή που για τελευταία φορά έγινε εναπόθεση τροφής στη φωλιά. Ο 
αριθµός αυτός παίρνει 20 τιµές και αυξάνεται σταδιακά, µεγιστοποιούµενος 

                                                 
8 Κάθε µέγεθος το οποίο δίδει πληροφορίες κατεύθυνσης επιστρέφει 10 δυνατές τιµές. Αυτό, διότι 
έχουµε χωρίσει το πεδίο των κατευθύνσεων σε 8 τοµείς (τιµές 0 - 7), έναν για κάθε κατεύθυνση στην 
οποία µπορεί να µετακινηθεί ο πράκτορας. Επίσης υπάρχει µια κατεύθυνση που δηλώνει την ίδια τη 
θέση στην οποία βρίσκεται ο πράκτορας (τιµή 8) και παραµένει η δέκατη τιµή κατεύθυνσης που 
δηλώνει άγνοια της ζητούµενης κατευθυντικής πληροφορίας (τιµή 9). Η πληροφορία κατεύθυνσης, µε 
τον τρόπο που ορίζεται περιέχει µεγαλύτερη ασάφεια (όπως είναι φυσικό) όσο πιο µακριά είναι το 
αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται. Για παράδειγµα, αν το αντικείµενο στόχος απέχει απόσταση 1, τότε 
η πληροφορία κατεύθυνσης επιστρέφει στον πράκτορα µε βεβαιότητα την κίνηση που πρέπει να κάνει 
για να το φτάσει. Αν όµως η απόσταση είναι µεγαλύτερη, τότε υπάρχει (εκ των προτέρων) 
αβεβαιότητα για το προς τα που πρέπει να µετακινηθεί ο πράκτορας για να το φτάσει. 
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µετά από 30 χρονικές στιγµές. Στην τρέχουσα έκδοση του προσοµοιωτή, αν 
ένας από τους στόχους του πράκτορα είναι η αποθήκευση φαγητού στη 
φωλιά, ο πράκτορας δέχεται αρνητικά ενισχυτικά σήµατα. 

 
Παρόλο που τα αισθητηριακά µεγέθη µπορεί να φαίνονται τεχνητά, µπορεί κάλλιστα 
να αντιστοιχούν σε πληροφορίες που χρησιµοποιούνται από φυσικούς οργανισµούς 
και παράλληλα µπορούν να προσδοθούν και σε ροµποτικά συστήµατα. Έτσι, τα 
αισθητηριακά µεγέθη θα µπορούσαν να αντιστοιχούν σε πληροφορίες ζωντανών 
οργανισµών πιθανώς από ακοή, όσφρηση και όραση (near_objects, near_food, 
predator_direction, predator_distance). Ακόµα και αν µερικά από αυτά δεν 
αντιστοιχούν σε πρωτογενείς πληροφορίες, είναι φυσικό να δηµιουργούνται ως 
εσωτερικές αναπαραστάσεις (xpos, ypos, social_counter, near_agents), δηλαδή ως 
πρόσθετα και κατασκευασµένα µεγέθη από τον εγκέφαλο του πράκτορα. Αρκετά είδη 
ζώων για παράδειγµα υπολογίζουν µια εσωτερική ιδέα της κατεύθυνσης και 
απόστασης της φωλιάς τους (nest_direction, nest_distance). Στην περίπτωσή µας τα 
δηµιουργεί ο κατασκευαστής αντί της εξελικτικής διαδικασίας. Τονίζουµε βέβαια, ότι 
τα µεγέθη αυτά είναι το σύνολο αυτών που παρέχει ο προσοµοιωτής στην παρούσα 
µορφή του. ∆εν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται όλα και στη συνήθη 
περίπτωση θα χρησιµοποιούνται λιγότερα. Ο στόχος µας ήταν να παρέχουµε υψηλού 
επιπέδου πληροφορία στην αρχιτεκτονική καθορισµού δράσης, µιας και η αρχική 
επεξεργασία και σύνθεση των αισθητηριακών δεδοµένων συνήθως γίνεται σε 
διαφορετικό τµήµα του εγκεφάλου των ζώων από αυτό που καθορίζει τη δράση τους 
και αποτελεί διαφορετικό τµήµα της λειτουργικότητας ενός πράκτορα και 
διαφορετικό αντικείµενο µελέτης. 
 

 
Εικόνα 5.2: Άποψη του γραφικού περιβάλλοντος του προσοµοιωτή για τη 
δηµιουργία και ρύθµιση της αρχιτεκτονικής ελέγχου των πρακτόρων. 
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Οι υποστηριζόµενες δράσεις των πρακτόρων είναι οι εξής: 

0. ανάπαυση – απραξία (rest) 
1. µετακίνηση βόρεια (πάνω στον χάρτη) 
2. µετακίνηση βορειοανατολικά (πάνω δεξιά στο χάρτη) 
3. µετακίνηση ανατολικά (δεξιά) 
4. µετακίνηση νοτιοανατολικά (κάτω δεξιά) 
5. µετακίνηση νότια (κάτω) 
6. µετακίνηση νοτιοδυτικά (κάτω αριστερά) 
7. µετακίνηση δυτικά (αριστερά) 
8. µετακίνηση βορειοδυτικά (πάνω αριστερά) 
9. άδραγµα φαγητού (grasp) 
10. απόθεση τροφής στο έδαφος (drop) 
11. κατανάλωση τροφής (eat) 
12. επίθεση στον κοντινότερο αντίπαλο (attack) 

 

 
Εικόνα 5.3: Στιγµιότυπο της διεπαφής ρύθµισης των παραµέτρων της προσοµοίωσης. 

5.3 Στόχοι και ενισχυτικά σήµατα 

Με τα παρόντα µεγέθη και ενισχυτικά σήµατα του προσοµοιωτή και µε τις παρούσες 
πράξεις που επιτρέπει σε ένα πράκτορα, µπορεί να οριστεί ένας αριθµός από πιθανούς 
στόχους. Μερικοί από αυτούς περιγράφονται παρακάτω και είναι αυτοί µε τους 
οποίους θα ασχοληθούµε στα πειράµατά µας: 
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Εικόνα 5.4: Στιγµιότυπο παρακολούθησης ενός πειράµατος µε τη βοήθεια 

γραφηµάτων: της παραγώγου του αθροίσµατος των ενισχυτικών σηµάτων (πάνω 
αριστερά), του συνολικά ληφθέντος αθροίσµατος ενισχυτικών σηµάτων (πάνω δεξιά),  

των αξιών που δίνουν τρεις υποπράκτορες στις διάφορες πιθανές δράσεις (κάτω 
αριστερά) και της υπευθυνότητας των υποπρακτόρων (κάτω δεξιά). 

 
Κάθε πράκτορας χρειάζεται να τρέφεται, οπότε πρωταρχικός στόχος κάθε 

πράκτορα είναι η εύρεση και κατανάλωση τροφής. Ο στόχος αυτός έχει υλοποιηθεί 
ως εξής: Κάθε φορά που γίνεται κατανάλωση τροφής και το στοµάχι του πράκτορα 
δεν είναι γεµάτο, προκύπτει ένα ενισχυτικό σήµα µε τιµή foodPleasure, ενώ αν είναι 
γεµάτο προκύπτει ένα ενισχυτικό σήµα µε τιµή maxFoodPain. Όταν το στοµάχι του 
πράκτορα είναι άδειο προκύπτει ένα ενισχυτικό σήµα µε τιµή minFoodPain. Όλες 
αυτές οι τιµές προέρχονται από το ίδιο κανάλι πληροφορίας, δηλαδή είναι τιµές του 
ιδίου ενισχυτικού σήµατος, το οποίο αφορά το φαγητό και είναι το food-reward. 
Όταν ο πράκτορας δεν καταναλώνει φαγητό, η ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του 
(foodInStomach) µειώνεται µε ρυθµό foodDecreaseRate. 

Άλλος στόχος του πράκτορα είναι να αποθηκεύει φαγητό στην φωλιά του, ως 
τµήµα κοινωνικής συµπεριφοράς. Κατά συνέπεια, όταν ο πράκτορας αφήσει φαγητό 
στη φωλιά δέχεται ένα θετικό ενισχυτικό σήµα µε τιµή foodStocking. Αντίθετα, αν το 
χρονικό διάστηµα (socialCounter) από την τελευταία απόθεση φαγητού στη φωλιά 
ξεπεράσει την τιµή socialDelay, τότε δέχεται ένα αρνητικό ενισχυτικό σήµα µε τιµή 
socialPunishment. Το ενισχυτικό σήµα που αφορά την απόθεση φαγητού στη φωλιά 
αποτελεί ξεχωριστό κανάλι πληροφορίας και είναι το social-reward. 

Άλλος στόχος του πράκτορα είναι να αποφεύγει συγκρούσεις µε εµπόδια, ή 
την προσέγγιση µε εχθρικούς πράκτορες-θύτες. Οποτεδήποτε συγκρούεται µε κάποιο 
εµπόδιο δέχεται ένα ενισχυτικό σήµα µε τιµή obstacleCollisionPain. Οποτεδήποτε 
χτυπηθεί από κάποιο θύτη, δέχεται ένα ενισχυτικό σήµα µε τιµή 
predatorCollisionPain, ενώ αν συγκρουστεί µε άλλους πράκτορες υφίσταται ένα 
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ενισχυτικό σήµα µε τιµή antCollisionPain. Το ενισχυτικό σήµα που χρησιµοποιείται 
σε αυτές τις περιπτώσεις (πόνου) αποτελεί ξεχωριστό κανάλι πληροφορίας και είναι 
το pain-reward. 

Άλλος στόχος: συνεργασία µε πιθανούς πράκτορες της ίδιας οµάδας: 
1. συνύπαρξη χωρίς προβλήµατα (συγκρούσεις, συµφόρηση κυκλοφορίας κ.λ.π.) 
2. συνεργασία για εξολόθρευση πιθανών εχθρικών πρακτόρων (predators). 

 

 
Εικόνα 5.5: Στιγµιότυπο της διεπαφής παρακολούθησης του αριθµού επισκέψεων 

του πράκτορα σε κάθε θέση του περιβάλλοντος. 

 
Τα ενισχυτικά σήµατα που χρησιµοποιούνται στους παραπάνω στόχους 
µεταδίδονται (και χρησιµοποιούνται) σε διαφορετικά κανάλια πληροφορίας, όπως 
συµβαίνει και στους ζωντανούς οργανισµούς. Έχουµε δηλαδή πολλαπλά ενισχυτικά 
σήµατα, όπως εξηγήσαµε, αλλά και δικαιολογήσαµε στην παράγραφο 2.1.6, που είναι 
τα εξής (βλέπε και εικόνα 5.2): 

1. food (σήµατα που σχετίζονται µε την κατανάλωση φαγητού και την ποσότητα 
φαγητού στο στοµάχι του πράκτορα). 

2. social (σήµατα που σχετίζονται µε την αποθήκευση φαγητού στη φωλιά, ως 
τµήµα κοινωνικής συµπεριφοράς). 

3. pain (σήµατα που σχετίζονται µε τις επιπτώσεις σύγκρουσης µε εµπόδιο, ή µε 
φίλιο πράκτορα ή προσέγγισης µε κάποιον κυνηγό πράκτορα). 
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4. total (το άθροισµά των υπολοίπων, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι παράγεται 
στο ανώτερο νευρικό σύστηµα του πράκτορα). 

5.4 Γιατί υλοποιήσαµε ένα περιβάλλον προσοµοιώσεων 
µε διακριτές καταστάσεις; 

Ειδικά στη ροµποτική είναι γνωστή η «απέχθεια» των µελετητών στους αφαιρετικούς 
και απλοποιηµένους κόσµους πειραµάτων και ειδικότερα στα διακριτά περιβάλλοντα, 
καθώς πολλές φορές τα αποτελέσµατα που προκύπτουν σε αυτά δεν ισχύουν στα 
πραγµατικά περιβάλλοντα και τα συµπεράσµατα που εξάγει κανείς είναι συχνά 
εξωπραγµατικά ή υπεραισιόδοξα. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζονται πολλές 
µετατροπές των συστηµάτων για να δουλέψουν υπό πραγµατικές συνθήκες. Παρόλ’ 
αυτά υλοποιήσαµε ένα περιβάλλον προσοµοιώσεων ενός κόσµου µε διακριτές 
καταστάσεις για έναν αριθµό από πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους: 
 
Πρακτικοί λόγοι: 

1. Απλοποιηµένη και πιο εύκολη υλοποίηση του περιβάλλοντος, των 
προσοµοιώσεων και των πειραµάτων. 

2. Η χρήση µεθόδων µάθησης, όπως το Q-learning, έχουν κάποια θεωρητικά 
χαρακτηριστικά και εγγυήσεις τα οποία µπορεί κανείς να προσεγγίσει 
καλύτερα, όταν χρησιµοποιούνται διακριτές καταστάσεις. Κατά συνέπεια, 
υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια στο ότι θα πετύχει η εφαρµογή των 
αλγορίθµων, αλλά είναι και πιο εύκολη η µετάφραση ενός αρνητικού 
αποτελέσµατος, αφού δεν θα υπάρχει η παράµετρος λάθους λόγω µη 
ικανοποιητικής προσέγγισης των συναρτήσεων. 

3. Υπάρχει πολύ πιο σαφής µέτρηση και σύγκριση της πολυπλοκότητας κάποιων 
προσεγγίσεων, µέσω της απλής απαρίθµησης των καταστάσεων που 
χρησιµοποιεί η καθεµιά εσωτερικά για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. 

4. Το περιβάλλον της προσοµοίωσης µας παρέχει έτοιµα κάποια υψηλού 
επιπέδου χαρακτηριστικά και αισθητηριακά µεγέθη τα οποία θέλουµε να 
χρησιµοποιήσει η αρχιτεκτονική, χωρίς να είµαστε αναγκασµένοι να τα 
υλοποιήσουµε σε κάποιο πραγµατικό σύστηµα, κάτι που είναι µεν εφικτό, 
αλλά είναι αρκετά χρονοβόρο και δεν ανήκει στα θέµατα που στοχεύουµε να 
µελετήσουµε. 

5. Αποµονώνονται οι παράµετροι οι οποίες επηρεάζουν το πρόβληµα υπό 
µελέτη, κάνοντας έτσι πιο εύκολη αλλά και πιο ασφαλή την ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων. 

 
Ουσιαστικοί λόγοι: 

1. Μπορεί κανείς να µελετήσει απ’ ευθείας αφαιρετικές πράξεις: Κάθε διακριτή 
πράξη που έχει στη διάθεσή του ο πράκτορας, που ανήκει σε ένα µικρό 
σύνολο από δυνατές επιλογές (12 στην περίπτωσή µας), µπορεί να θεωρηθεί 
ότι αντιστοιχεί σε ένα πράκτορα ο οποίος την υλοποιεί στηριζόµενος σε 
κατώτερου επιπέδου δράσεις. Κατά συνέπεια, µπορούµε να επικεντρωθούµε 
στη φυσική χρήση της αρχιτεκτονικής σε µια ιεραρχία ειδίκευσης-γενίκευσης 
που παρουσιάσαµε στην παράγραφο 2.2. Στην αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε 
να υλοποιηθούν εκ των προτέρων οι πράκτορες αυτοί, προκειµένου να είναι 
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δυνατός ο οποιοσδήποτε πειραµατισµός υπό τις συνθήκες στις οποίες 
ταιριάζει η εφαρµογή της αρχιτεκτονικής. 

2. Οι πραγµατικά χρήσιµοι παράµετροι του προβλήµατος που είναι σχετικοί µε 
την επιλογή πράξεων και την προσαρµοστικότητα διατηρούνται: οι πολλαπλοί 
και αντικρουόµενοι στόχοι του πράκτορα, η αβεβαιότητα ως ατελής 
συναίσθηση του περιβάλλοντος και ως πιθανοκρατική λειτουργία του 
περιβάλλοντος, ο µεγάλος χώρος καταστάσεων, η δυναµικότητα του 
περιβάλλοντος κ.λ.π. 

3. Αισθητήρες µε µερικώς λανθασµένες ή θορυβώδεις µετρήσεις µπορούν να 
προστεθούν στο περιβάλλον της προσοµοίωσης, όµως υπάρχουν αρκετές 
πραγµατικές εφαρµογές της αρχιτεκτονικής και εν γένει της επιλογής πράξεων 
(εκτός της ροµποτικής) όπου το θέµα του θορύβου στις µετρήσεις πιθανώς δεν 
προκύπτει καν: πράκτορες σε παίγνια, πράκτορες διαπραγµατεύσεων, 
πράκτορες που συλλέγουν πληροφορίες στο διαδίκτυο µπορούν να είναι 
τέτοια παραδείγµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το επίκεντρο της προσοχής είναι 
η ποιότητα της απόφασης και όχι τα δεδοµένα τα οποία χειρίζεται το 
σύστηµα. 

4. ∆εν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη στρατηγική αντιµετώπισης των 
προβληµάτων υπό µελέτη όσον αφορά την εφαρµογή τους σε περιβάλλοντα 
µε διακριτές ή συνεχείς καταστάσεις. Κατά συνέπεια, η υλοποίηση 
λειτουργικών προγραµµατισµένων πρακτόρων είναι της ίδιας πρακτικά 
δυσκολίας, θεωρώντας κοινά και δεδοµένα αισθητηριακά µεγέθη. (βλέπε π.χ. 
τον τρόπο λειτουργίας των πρακτόρων αποφυγής εµποδίων, αποφυγής θύτη, 
εύρεσης τροφής κ.λ.π.) 

5. Με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει ένα όριο στον αριθµό καταστάσεων που 
µπορούµε να χειριστούµε, αν οι καταστάσεις είναι διακριτές, υπάρχει και ένα 
όριο στον αριθµό καταστάσεων που µπορούµε να χειριστούµε και στην 
περίπτωση των συνεχών χώρων καταστάσεων όπου χρησιµοποιούµε 
προσεγγιστές συναρτήσεων (function approximators), σχετικό µε την 
πολυπλοκότητα του προβλήµατος. Τα αποτελέσµατα λοιπόν περί των 
συγκρίσεων πολυπλοκότητας και περί εφικτών και ανέφικτων λύσεων που 
εξάγουµε, ισχύουν γενικά και µπορούν να µεταφερθούν στην περίπτωση 
συνεχών καταστάσεων και χρήσης προσεγγίσεων συναρτήσεων. Το µόνο που 
αλλάζει είναι η κλίµακα µεγέθους του αντιµετωπίσιµου προβλήµατος. 

6. Με την υλοποίηση του περιβάλλοντος προσοµοίωσης, µπορούν να 
υλοποιηθούν πολύπλοκα αλλά και πολύ απλά πειράµατα, στα οποία θέλουµε 
να δοκιµάσουµε την αποδοτικότητα της αρχιτεκτονικής, κάτι που είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό και θεωρούµε ότι θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και 
χρονοβόρο στην περίπτωση πειραµάτων σε πραγµατικό περιβάλλον.  

5.5 Χρήση του προσοµοιωτή 

Το περιβάλλον προσοµοιώσεων 9 είναι από µόνο του ένα χρήσιµο αποτέλεσµα αυτής 
της εργασίας, καθώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη και άλλων 
αρχιτεκτονικών, σε πιθανώς διαφορετικά περιβάλλοντα και µε διάφορα αντιληπτικά 
µεγέθη και πιθανές δράσεις των πρακτόρων. Το καλό του είναι ότι υποστηρίζει πολλά 
                                                 
9 Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του προσοµοιωτή είναι οι εξής: Γλώσσα 
C++, βιβλιοθήκη Qt, βιβλιοθήκη διεπαφής µε το πρόγραµµα Gnuplot. 
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και χρήσιµα µεγέθη για να παρακολουθεί κανείς την εξέλιξη των πειραµάτων, 
διευκολύνοντας την πειραµατική διαδικασία και την ανάπτυξη πρωτοτύπων. Ακόµα 
περισσότερο όµως, επιτρέπει την εύκολη υλοποίηση οποιασδήποτε προσθήκης νέων 
γραφικών παραστάσεων ή άλλων µεγεθών παρατήρησης, δυνατότητα που δεν 
υπάρχει συνήθως σε έτοιµα εργαλεία. 
 

Με το παρόντα προσοµοιωτή, θα µελετήσουµε συγκεκριµένα την 
αποδοτικότητα και τα χαρακτηριστικά: 

1. Των µεγεθών που χρησιµοποιεί η αρχιτεκτονική για την παρακολούθηση της 
υπευθυνότητας των υποπρακτόρων. 

2. Των σχηµάτων σύνθεσης ιεραρχήσεων πράξεων των υποπρακτόρων. 
3. Της χρήσης πολλαπλών επιπέδων στην αρχιτεκτονική. 
4. Του συνόλου της αρχιτεκτονικής για διάφορες παραλλαγές προβληµάτων και 

µε διάφορες δοµές οργάνωσης της αρχιτεκτονικής και διάφορους πράκτορες, 
στατικούς ή δυναµικούς. 
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6 Πειραµατικά αποτελέσµατα (1) 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν κάποια πειράµατα στα οποία θα 
µελετήσουµε την αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής από 
άποψης: 

• προσαρµοστικότητας προς (α) τους υποπράκτορες που χειρίζεται µε στόχο τον 
οµαλό και µε νόηµα συντονισµό τους και (β) προς το περιβάλλον και αλλαγές 
που τυχόν συµβαίνουν σε αυτό. 

• απόδοσης δηλαδή ποιότητας παραγόµενης συµπεριφοράς και ικανοποιητικής 
αντιµετώπισης κάποιου προβλήµατος, κάτι που εξαρτάται βέβαια και από τις 
ικανότητες που διαθέτουν οι υποπράκτορες που συντονίζει. 

 
Πρέπει να πούµε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να κρίνουµε, να οριοθετήσουµε και να 
αποδείξουµε (αλλά και να παρουσιάσουµε) τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες 
της αρχιτεκτονικής µε ασφάλεια, λόγω των πολλών παραµέτρων της αρχιτεκτονικής, 
των άπειρων θεωρητικά ειδών υποπρακτόρων (και των συνδυασµών αυτών) που 
µπορεί να τεθούν υπό τον έλεγχο της, της έλλειψης αντικειµενικών κριτηρίων 
βαθµολόγησης του συστήµατος (κάθε πρόβληµα θέτει τους δικούς του στόχους, 
περιορισµούς και δυσκολίες και απαιτεί ξεχωριστή κριτική), του ότι κάθε χρονική 
στιγµή έχουµε δεκάδες τιµών αξιών των υποπρακτόρων που συνδυάζονται σε µια 
διαδικασία µε πολλά στάδια και του ότι η λειτουργία του συστήµατος συνεχίζεται για 
χιλιάδες χρονικές στιγµές προκειµένου να παρατηρηθεί µια συµπεριφορά και να 
υπάρξει προσαρµογή του συστήµατος. Γι’αυτό και: 

• θα χρησιµοποιήσουµε επιλεγµένα παραδείγµατα – πειράµατα που µας 
βοηθούν να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα, να καταδείξουµε κάποια 
σηµαίνοντα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής και του προβλήµατος που 
καλείται να αντιµετωπίσει. 

• θα χρειαστεί αρκετός χώρος για την παρουσίαση των πειραµάτων. 
 
Σε όλα τα πειράµατα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποια περίπτωση, δεν 
χρησιµοποιούµε ίχνη υπευθυνότητας, αλλά χρησιµοποιούµε µόνο τα τρέχοντα 
ενισχυτικά σήµατα για να µεταβάλλουµε κάθε χρονική στιγµή τα βάρη των 
πρακτόρων. Επίσης, χρησιµοποιούµε την 1η εξειδικευµένη µέθοδο επιβράβευσης και 
τιµωρίας (βλέπε παράγραφο 4.5.4) που µεταβάλλει τα βάρη των πρακτόρων µόνο αν 
κάτι πάει στραβά, όταν δηλαδή έχουµε αρνητικό DR. Παράλληλα, συνδυάζουµε τα 
µεγέθη υπευθυνότητας χρησιµοποιώντας την εξίσωση 4.17, θέτοντας δ = 0 και 
καταστέλουµε τις µεταβολές βαρών, όταν η ένταση των εµπειριών είναι αµελητέα. 
Πειράµατα µε διαφορετικές παραµέτρους θα παρουσιαστούν σε επόµενο κεφάλαιο. 
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6.1 Πειράµατα µε στατικούς πράκτορες 

Τα πρώτα πειράµατα που θα εκτελέσουµε αφορούν στην κατασκευή ενός πράκτορα 
δυναµικής συµπεριφοράς µε τη χρήση στατικών υποπρακτόρων, δηλαδή 
υποπρακτόρων µε προ-προγραµµατισµένη και άρα σταθερή συµπεριφορά. Τα 
πειράµατα αυτά θα µας δείξουν το βαθµό δυσκολίας της κατασκευής ενός 
αποδοτικού τέτοιου πράκτορα, την αποτελεσµατικότητα που µπορεί να έχει, τις 
δυνατότητες της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής στο να διαµορφώσει κατάλληλα τις 
ισορροπίες των υποπρακτόρων, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα οι στόχοι του 
πράκτορα και να υπάρχει προσαρµογή συµπεριφοράς σε τυχόν αλλαγές στο 
περιβάλλον. Και είναι ένα θετικότατο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής να µπορεί 
να παράγει πράκτορες που στο σύνολό τους εµφανίζονται δυναµικοί, ενώ 
αποτελούνται από υποσυστήµατα – υποπράκτορες που είναι στατικοί. 

6.1.1 Αποφυγή εµποδίων µε 8 τοµεακούς πράκτορες 

Όπως φαίνεται στην παράγραφο 4.6, όπου ανακεφαλαιώνουµε την µέθοδο µε την 
οποία λειτουργεί η προτεινόµενη αρχιτεκτονική, υποστηρίζονται 4 µέθοδοι σύνθεσης 
προτιµήσεων των υποπρακτόρων, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια τελική 
ιεράρχηση πράξεων για το σύστηµα, από την οποία θα επιλεγεί η βέλτιστη πράξη. 
Κάτι που πρέπει δείξουµε πειραµατικά εξαρχής είναι ότι δεν ταιριάζουν όλες οι 
µέθοδοι σύνθεσης προτιµήσεων για όλα τα προβλήµατα, γεγονός βέβαια που έχει 
γίνει αισθητό και από τη θεωρητική µελέτη της παραγράφου 4.3. Κατά συνέπεια, δεν 
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι είναι ελάττωµα της αρχιτεκτονικής η αποτυχία 
επίλυσης ενός προβλήµατος ή η µειωµένη απόδοση σε αυτό µε τη χρήση κάποιας από 
τις µεθόδους. Ενδεικτική ελαττώµατος είναι η αποτυχία επίλυσης ενός προβλήµατος 
µε όλες τις µεθόδους επιλογής πράξεων. Ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο λόγος που 
υποστηρίζουµε και τις 4 µεθόδους σύνθεσης προτιµήσεων, διότι είναι 
συµπληρωµατικές. Το πρώτο πείραµα που θα παρουσιάσουµε λοιπόν, είναι 
εξαιρετικά απλό, προκειµένου να µπορούµε ξεκάθαρα να εξάγουµε κάποιο 
συµπέρασµα. 
 Θα χρησιµοποιήσουµε τους 8 τοµεακούς υποπράκτορες αποφυγής εµποδίων, 
ο καθένας από τους οποίους προτείνει πράξεις µε στόχο την αποφυγή εµποδίων που 
τυχόν υπάρχουν προς την µία εκ των 8 κατευθύνσεων την οποία παρατηρεί (βλέπε 
παράρτηµα Α – παράγραφο 9.1.1, για την περιγραφή των υποπρακτόρων). Ο 
συνολικός πράκτορας θα έχει στόχο την αποφυγή των εµποδίων, κάτι που 
συνεπάγεται την αποφυγή των αρνητικών ενισχυτικών σηµάτων που ακολουθούν την 
κίνηση προς κατεύθυνση στην οποία γειτονεύει εµπόδιο. Οι υποπράκτορες είναι 
όµοιοι (απλά παρατηρούν διαφορετικές κατευθύνσεις) και δεν χρειάζονται 
προσαρµογές στα βάρη τους προκειµένου να συντονιστούν, γι’ αυτό και θα 
αναφερθούµε στην επιλογή πράξεων και όχι στο σύστηµα κατανοµής ευθυνών και 
µεταβολής των βαρών των υποπρακτόρων. 

Σε κάθε εικόνα που παρουσιάζονται ιεραρχήσεις πράξεων, στον οριζόντιο 
άξονα παριστάνονται οι πράξεις που είναι διαθέσιµες (πράξεις 0-11, που 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5.2). Στον κατακόρυφο άξονα παριστάνεται η τιµή της 
αξίας που δίνει ο κάθε υποπράκτορας σε κάθε πράξη. Η παραγόµενη τεθλασµένη 
γραµµή που ορίζεται από τα σηµεία (πράξης, αξίας) φαίνεται µε διαφορετικό χρώµα 
για καθέναν από τους υπάρχοντες υποπράκτορες. Αν το σχήµα παρουσιάζει την 
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τελική ιεράρχηση πράξεων για το σύνολο της αρχιτεκτονικής, τότε η βέλτιστη πράξη 
(ή οι ισάξιες βέλτιστες πράξεις) θα τονίζεται στο σχήµα. 
 

• ∆οκιµάζοντας τη µέθοδο maximize-best-happiness, παρατηρήσαµε ότι είχαµε 
αρκετές φορές σύγκρουση του πράκτορα µε εµπόδια. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα όπου φαίνεται ξεκάθαρα ο µη ικανοποιητικός τρόπος λειτουργίας 
της µεθόδου σύνθεσης για το συγκεκριµένο πρόβληµα φαίνεται στο σχήµα 
6.1, όπου ενώ οι πράξεις 2 και 6 οδηγούν σε εµπόδιο, µετά από τη 
συγχώνευση των προτιµήσεων, καµία από τις δύο πράξεις δεν φαίνεται 
επικίνδυνη (και µάλιστα προκύπτουν ως βέλτιστες επιλογές) µε αποτέλεσµα 
την πολύ πιθανή σύγκρουση. Η µέθοδος δεν είναι κατάλληλη για το 
πρόβληµα, διότι εξ ορισµού κάθε πράκτορας προωθεί µέγιστη ευαρέσκεια σε 
πράξεις που είναι µακριά της κατεύθυνσης που ανιχνεύει εµπόδιο. Έτσι, 
ακόµα και αν υπάρχουν εµπόδια και οι πράξεις αυτές δεν πρέπει να 
ακολουθηθούν, η τελικά παραγόµενη καµπύλη ευαρέσκειας (η οποία θα έχει 
ως τιµή σε κάθε πράξη, τη µέγιστη τιµή µεταξύ των πρακτόρων για την πράξη 
αυτή) θα έχει µέγιστες τιµές στις πράξεις αυτές, µη αντικατοπτρίζοντας µια 
σωστή στρατηγική δράσης για το πρόβληµα.  

 

(α) (β) 
Σχήµα 6.1: (α) Συναρτήσεις ευαρέσκειας πράξεων για τους 8 τοµεακούς πράκτορες 
αποφυγής εµποδίων. Οι πράξεις 2 και 6 οδηγούν σε εµπόδιο. (β) Παραγόµενη τελική  

ιεράρχηση πράξεων µε τη µέθοδο maximize-best-happiness. 
 

• Η µέθοδος maximize-collective-happiness είναι κάπως πιο αποδοτική. Στην 
περίπτωση που φαίνεται στο σχήµα 6.1 δεν παράγει την µη ικανοποιητική 
ιεράρχηση της µεθόδου maximize-best-happiness, αλλά αντίθετα παράγει την 
ικανοποιητικότατη ιεράρχηση που φαίνεται στο σχήµα 6.2. Παρόλα αυτά, η 
ιδιότητα να παρεµβαίνει η µέγιστη ευαρέσκεια ενός πράκτορα σε µια πράξη 
που κάποιος άλλος πράκτορας θεωρεί πολύ δυσάρεστη, συνεχίζει να προκαλεί 
προβλήµατα στο αποτέλεσµα. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχουµε πολλά 
εµπόδια, οι τελικές τιµές ευαρέσκειας που παράγονται είναι αλλοιωµένες σε 
σχέση µε τις επιθυµητές. Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται στο σχήµα 6.3, όπου 
στις πράξεις 3, 6 και 7 έχουµε µεγαλύτερη ευαρέσκεια απ’ότι θα έπρεπε, 
καθώς είναι πράξεις που οδηγούν σε εµπόδιο. 

• Η µέθοδος minimize-collective-unhappiness συµπεριφέρεται καλύτερα στο 
συγκεκριµένο πρόβληµα, καθώς δεν υπάρχει το πρόβληµα της αλλοίωσης του 
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αποτελέσµατος από παρεµβολή της µέγιστης ευαρέσκειας ενός πράκτορα για 
µια πράξη που µπορεί να είναι πολύ δυσάρεστη για κάποιον άλλο. Επειδή 
χρησιµοποιείται µέγεθος δυσαρέσκειας, µπορεί να συµβεί αντίστοιχο 
φαινόµενο µε το να έχουµε παρεµβολή µεγάλων τιµών δυσαρέσκειας σε 
πράξεις όπου άλλοι πράκτορες έχουν µικρή δυσαρέσκεια. Όµως αυτό είναι 
θεµιτό στο συγκεκριµένο πρόβληµα που επιλύουµε. Παρόλα αυτά, η µέθοδος 
minimize-collective-unhappiness έχει κάποια προβλήµατα, διότι το άθροισµα 
τιµών προκαλεί κάποιες φορές, ανεπιθύµητες τελικές τιµές προτίµησης των 
πράξεων. Ένα τέτοιο παράδειγµα φαίνεται στο σχήµα 6.4, όπου οι αξίες των 
πράξεων 0, 9, 10, 11 (που δεν αναφέρονται σε µετακίνηση του πράκτορα) 
προκύπτουν υπερβολικά µεγάλες, κάνοντας τον πράκτορα να µετακινείται 
πάντοτε, κάτι που είναι απαγορευτικό, όταν υπάρχουν και άλλοι στόχοι για 
τον πράκτορα. 

 

 
Σχήµα 6.2: Λανθασµένη ιεράρχηση πράξεων µε maximize-collective-happiness 
µέθοδο σύνθεσης, όταν οι πράξεις 2 και 6 οδηγούν σε εµπόδιο (η περίπτωση στο 

σχήµα 6.1). 

(α) (β) 

Σχήµα 6.3: (α) Συναρτήσεις ευαρέσκειας πράξεων για τους 8 τοµεακούς πράκτορες 
αποφυγής εµποδίων. Οι πράξεις 3, 6, 7, 8 οδηγούν σε εµπόδιο. Χρησιµοποιείται 

maximize-collective-happiness µέθοδος σύνθεσης η οποία παράγει τη µη 
ικανοποιητική τελική ιεράρχηση πράξεων που φαίνεται στο (β). 
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• Η µέθοδος minimize-worst-unhappiness είναι αυτή που ταιριάζει στο 

συγκεκριµένο πρόβληµα, µιας και δεν εµφανίζει κανένα από τα προβλήµατα 
των υπολοίπων µεθόδων, παράγοντας επιθυµητές τιµές δυσαρέσκειας για 
κάθε πράξη. Φυσικά αυτό ισχύει στο συγκεκριµένο πρόβληµα. 

 

(α) (β) 

Σχήµα 6.4: (α) Συναρτήσεις δυσαρέσκειας πράξεων για τους 8 τοµεακούς πράκτορες 
αποφυγής εµποδίων. Οι πράξεις 2, 4, 6, 8 οδηγούν σε εµπόδιο. Χρησιµοποιείται 

minimize-collective-unhappiness µέθοδος σύνθεσης η οποία παράγει τη µη 
ικανοποιητική τελική ιεράρχηση πράξεων που φαίνεται στο (β). 

6.1.2 Κατανάλωση τροφής εναντίον τυχαίας περιπλάνησης 

Σε αυτό το πείραµα τα ενισχυτικά σήµατα που θα δέχεται ο πράκτορας έχουν σχέση 
µε την τροφή (σήµατα πείνας ή κορεσµού) και τον πόνο από σύγκρουση µε εµπόδια. 
Εµπόδια υπάρχουν µόνο στα όρια / σύνορα της παραλληλόγραµµης περιοχής (25 x 15 
θέσεων) στην οποία διεξάγεται το πείραµα. Αντικείµενα φαγητού προστίθενται µε 
κάποια πιθανότητα κάθε χρονική στιγµή σε τυχαία θέση µε γκαουσιανή κατανοµή µε 
κέντρο το κέντρο της παραλληλογράµµου περιοχής. Όπως φαίνεται στην εικόνα 6.1, 
χρησιµοποιούνται δύο υποπράκτορες τύπου RANDOM_TRAVEL και 
FOOD_EAT_2 αντίστοιχα (η υλοποίησή τους περιγράφεται στο κεφάλαιο 9 – 
παράρτηµα Α). Στην εικόνα δεξιά φαίνονται τα διαθέσιµα από τον προσοµοιωτή 
αισθητηριακά µεγέθη και ενισχυτικά σήµατα, ενώ κάτω από κάθε υποπράκτορα 
φαίνεται ο τύπος του, το όνοµά του και το υποσύνολο αισθητηρίων και σηµάτων που 
αυτός χρησιµοποιεί. ∆εξιά από κάθε υποπράκτορα φαίνονται δύο παράµετροι εκ των 
οποίων κοινή σηµασία για όλους τους υποπράκτορες έχει το α που είναι ο ρυθµός 
µάθησης. Στην εικόνα φαίνεται η χρήση µεθόδου minimize-worst-unhappiness για το 
συνδυασµό των προτιµήσεων των υποπρακτόρων. Παρακάτω βέβαια παρουσιάζουµε 
αποτελέσµατα και για τις υπόλοιπες µεθόδους σύνθεσης προτιµήσεων. 

Στο συγκεκριµένο πείραµα, µόνο ο πράκτορας foodEater είναι εκ πρώτης 
άποψης χρήσιµος, ενώ ο υποπράκτορας randomTravel φαίνεται να µην εξυπηρετεί 
τους δοθέντες στόχους, αντίθετα, φαίνεται να µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα, 
καθώς µε τις τυχαίες κινήσεις που προκαλεί µπορεί να µην αφήνει τον πράκτορα να 
καταναλώσει φαγητό ή επίσης να τον ωθήσει στα άκρα της περιοχής του πειράµατος 
όπου θα εισπράξει πόνο από την προσέγγισή τους. Θεωρούµε λοιπόν ότι αν η 
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προτεινόµενη αρχιτεκτονική είναι αποδοτική, πρέπει να αποµονώσει τον πράκτορα 
randomTravel, ελαχιστοποιώντας το βάρος του, αντιλαµβανόµενη το πρόβληµα µέσω 
της πρόσληψης αρνητικών ενισχυτικών σηµάτων όταν είναι υπό την επίρροιά του. 

 

 
Εικόνα 6.1: Η δοκιµαζόµενη αρχιτεκτονική. 

 
Από το γράφηµα της πορείας των βαρών των υποπρακτόρων, σχήµα 6.5(α), το 
συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι αρχικά η αρχιτεκτονική όντως προσαρµόζει 
όπως περιµέναµε τα βάρη των υποπρακτόρων, δίνοντας µεγάλο βάρος στον 
υποπράκτορα foodEater και ρίχνοντας το βάρος του randomTravel µέχρι ελάχιστης 
τιµής. Παρατηρούµε επίσης ότι αυτός ο συνδυασµός των τιµών των βαρών οδήγησε 
σε µέγιστη ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του πράκτορα (προσεγγίζοντας τη 
µέγιστη χωρητικότητα του) περίπου µέχρι τις πρώτες 200.000 χρονικές στιγµές, κάτι 
το οποίο φαίνεται στο αντίστοιχο γράφηµα, βλέπε σχήµα 6.7(α). Το περίεργο όµως 
είναι ότι µε αυτή την πορεία των βαρών το άθροισµα των ληφθέντων ενισχυτικών 
σηµάτων που δέχεται ο πράκτορας από κάποια στιγµή και µετά πέφτει αντί να 
ανεβαίνει, όπως φαίνεται στο σχήµα 6.5(β). Κατά συνέπεια, το βάρος του foodEater 
πέφτει µέχρι που διαµορφώνεται µια νέα και τελική ισορροπία σε τιµή βάρους αρκετά 
κοντά αυτής του randomTravel. Αυτή η προσαρµογή είναι πολύ επιτυχής, κάτι που 
φαίνεται από τις καθαρά ανοδικές τιµές του αθροίσµατος των ενισχυτικών σηµάτων 
από την στιγµή που διαµορφώνεται η τελική ισορροπία, χωρίς πλέον ταλαντώσεις ή 
πτώσεις. 

Η εξήγηση της επιτυχίας της νέας ισορροπίας τιµών των βαρών µας εφιστά 
την προσοχή σε ένα φαινόµενο που δεν είναι εξαρχής εµφανές και είναι το εξής: 
Καθώς το βάρος του υποπράκτορα randomTravel πέφτει, το φαγητό στο στοµάχι του 
πράκτορα ανεβαίνει, καθώς έχει την ευκαιρία να καταναλώνει φαγητό χωρίς 
παρενόχληση. Όµως, όταν το στοµάχι του πράκτορα γεµίσει, τότε ο foodEater δεν 
ενδιαφέρεται για το φαγητό και έτσι ο πράκτορας κάνει τυχαίες κινήσεις για αρκετές 
συνεχόµενες χρονικές στιγµές µέχρι να κατέβει η ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του 
και να µπορεί ο πράκτορας να ξανακαταναλώσει φαγητό. Αυτές οι συνεχόµενες 
τυχαίες κινήσεις κάνουν πολύ πιο πιθανή την προσέγγιση µε τα άκρα της περιοχής, 
γι’αυτό και το άθροισµα των ληφθέντων ενισχυτικών σηµάτων πέφτει. Αν όµως, το 
στοµάχι του πράκτορα δεν είναι γεµάτο, τότε ο foodEater πάντοτε προτείνει µια 
πράξη που δεν οδηγεί σε εµπόδια και η παρεµβολή του randomTravel έχει λιγότερες 
πιθανότητες να οδηγήσει στα άκρα της περιοχής, όπου λαµβάνει χώρα σύγκρουση µε 
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εµπόδια. Γι’αυτό το λόγο, µετά τη σύγκλιση των βαρών, η µέγιστη ποσότητα 
φαγητού στο στοµάχι του πράκτορα είναι πάντα µικρότερη της µέγιστης. 
 

(α) (β) 

Σχήµα 6.5: (α) Η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων foodEat και randomTravel 
και (β) η πορεία της τιµής του αθροίσµατος των ενισχυτικών σηµάτων µε την πάροδο 
του χρόνου. Χρησιµοποιείται minimize-worst-unhappiness σύνθεση προτιµήσεων. 

 

(α) (β) 

Σχήµα 6.6: (α) Η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων foodEat και randomTravel 
και (β) η πορεία της τιµής του αθροίσµατος των ενισχυτικών σηµάτων µε την πάροδο 

του χρόνου. Χρησιµοποιείται maximize-best-happiness σύνθεση προτιµήσεων. 

 
Τα παραπάνω θα µπορούσαν να αποφευχθούν αν είχαµε προγραµµατίσει τον 
FOOD_EAT_2 να προτείνει µόνο την πράξη rest όταν το στοµάχι του πράκτορα είναι 
γεµάτο, η οποία είναι ακίνδυνη. Όµως, δεν το κάναµε αυτό, θέλοντας να 
υλοποιήσουµε έναν υποπράκτορα που να µπορεί να συνεργαστεί µε άλλους 
υποπράκτορες. ∆ιότι άλλοι υποπράκτορες µπορεί κάλλιστα να επιθυµούν 
οποιαδήποτε πράξη και αν ο υποπράκτορας FOOD_EAT_2 πρότεινε µόνο την πράξη 
rest, σε σχήµατα σύνθεσης προτιµήσεων που βασίζονται σε δυσαρέσκεια, θα 
απέκλειε ή θα έκανε πολύ πιο απίθανη την επιλογή των υπόλοιπων πράξεων, 
δυσχεραίνοντας την επίτευξη άλλων στόχων. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 
υλοποίηση στρατηγικών που προωθούν τη συνεργασία σε κάποιον υποπράκτορα, 
µπορούν να περικλείουν παρενέργειες. Επίσης, (αντίστροφα) µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι ο προγραµµατισµός συνεργάσιµων πρακτόρων µπορεί να απαιτεί 
πολιτικές δράσης που δεν είναι προφανείς. 
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(α) (β) 
Σχήµα 6.7: Η ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του πράκτορα τις χρονικές στιγµές της 
διεξαγωγής του πειράµατος µε (α) minimize-worst-unhappiness και (β) µε maximize-

best-happiness σύνθεση προτιµήσεων. 
 
Χρησιµοποιώντας maximize-best-happiness σύνθεση προτιµήσεων, έχουµε παρόµοια 
συµπεριφορά µόνο που είναι τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα, καθώς το άθροισµα 
των ληφθέντων ενισχυτικών σηµάτων ποτέ δεν πέφτει, αλλά διατηρείται συνεχώς 
ανοδικό. Στη διαµόρφωση των βαρών έχουµε επίσης πολύ παρόµοια πορεία, εκτός 
από το ότι το βάρος του foodEater δεν ανεβαίνει ποτέ, αλλά διατηρείται στην ίδια 
τιµή πριν αρχίσει να πέφτει πηγαίνοντας προς σύγκλιση. Ταυτόχρονα η σύγκλιση 
επιτυγχάνεται πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, η ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του 
πράκτορα, µετά τη σύγκλιση των βαρών, είναι πάντα ≤ 9, κάτι που σηµαίνει ότι ο 
foodEater ενεργοποιείται έως η ποσότητα φαγητού να γίνει 8 (οπότε η κατανάλωση 
φαγητού οδηγεί σε ποσότητα φαγητού 9, αλλά και αδυναµία του foodEater να 
υπερισχύσει). Αυτό εξηγείται µε το ότι το χρησιµοποιούµενο σχήµα  maximize-best-
happiness είναι ανταγωνιστικό και δεν υποστηρίζει την µερική ικανοποίηση 
περισσότερων του ενός πρακτόρων κάθε στιγµή συν το ότι ο FOOD_EAT_2 µειώνει 
την επιθυµία του για δράση, ανάλογα µε την ποσότητα φαγητού στο στοµάχι. Το 
θετικότατο αποτέλεσµα είναι ότι η αρχιτεκτονική βρίσκει τα σηµεία ισορροπίας των 
βαρών των υποπρακτόρων, ώστε το πρόβληµα των συγκρούσεων να 
ελαχιστοποιείται. 
 

(α) (β) 

Σχήµα 6.8: (α) Η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων foodEat και randomTravel 
και (β) η πορεία της τιµής του αθροίσµατος των ενισχυτικών σηµάτων µε την πάροδο 
του χρόνου. Χρησιµοποιείται maximize-collective-happiness σύνθεση προτιµήσεων. 
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(α) (β) 

Σχήµα 6.9: (α) Η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων foodEat και randomTravel 
και (β) η πορεία της τιµής του αθροίσµατος των ενισχυτικών σηµάτων µε την πάροδο 

του χρόνου. Χρησιµοποιείται minimize-collective-unhappiness σύνθεση 
προτιµήσεων. 

Όταν χρησιµοποιείται maximize-collective-happiness σχήµα σύνθεσης προτιµήσεων 
η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων και του αθροίσµατος των ληφθέντων 
ενισχυτικών σηµάτων φαίνεται στο σχήµα 6.8. Όταν χρησιµοποιείται maximize-
collective-happiness σχήµα σύνθεσης προτιµήσεων η πορεία των βαρών των 
υποπρακτόρων και του αθροίσµατος των ληφθέντων ενισχυτικών σηµάτων φαίνεται 
στο σχήµα 6.9 Στο σχήµα 6.10 φαίνεται η ποσότητα φαγητού κατά τη διάρκεια του 
πειράµατος για τις δύο αυτές µεθόδους σύνθεσης προτιµήσεων. 
 

(α) (β) 
Σχήµα 6.10: Η ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του πράκτορα τις χρονικές στιγµές 
της διεξαγωγής του πειράµατος µε (α) maximize-collective-happiness και (β) µε 

minimize-collective-unhappiness σύνθεση προτιµήσεων. 
 
Ο πίνακας 6.1 συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα για τις 4 µεθόδους σύνθεσης. Το 
γενικό συµπέρασµα είναι ότι η αρχιτεκτονική φαίνεται να πετυχαίνει πολύ καλά το 
σκοπό της που είναι να βρει τις κατάλληλες ισορροπίες βαρών των υποπρακτόρων, 
ώστε να προκύπτει κατά το δυνατόν καλύτερη συµπεριφορά, δοθέντων των 
συγκεκριµένων στόχων. Επίσης, ενισχύεται το συµπέρασµα ότι κάθε µέθοδος 
σύνθεσης δεν ταιριάζει το ίδιο µε τις υπόλοιπες για κάθε πρόβληµα, παρόλο που η 
αρχιτεκτονική στο συγκεκριµένο πρόβληµα καταφέρνει να ελαττώσει τις συνέπειες 
της διαφορετικής καταλληλότητας των µεθόδων. Σε άλλα προβλήµατα αυτό δεν θα 
είναι δυνατό. Ένας συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσµάτων για την εφαρµογή 
καθεµιάς από τις µεθόδους σύνθεσης προτιµήσεων υπάρχει στην παράγραφο 11.2. 
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Μέθοδος 
συγχώνευσης 
προτιµήσεων 

Πότε 
συγκλίνει? 

Ποιο ρυθµό 10 
αύξησης 
αθροιστικού 
κέρδους δίνει 
αφού 
συγκλίνει? 

Υπάρχει χρονική 
περίοδος 
µειωµένης 
απόδοσης? 

Σειρά 
καταλληλό-
τητας για το 
πρόβληµα? 

Minimize-worst-
unhappiness 

320.000 
στιγµές 

37.3 µονάδες 
στις 1000 
στιγµές 

Χρ. περίοδος 
διάρκειας 180000 
στιγµών 

3η

Maximize-best-
happiness 

100.000 
στιγµές 

36.2 µονάδες 
στις 1000 
στιγµές 

Όχι 2η

Minimize-
collective-
unhappiness 

350.000 
στιγµές 

35.8 µονάδες 
στις 1000 
στιγµές 

Χρ. περίοδος 
διάρκειας 160000 
στιγµών 

4η

Maximize-
collective-
happiness 

70.000 
στιγµές 

36.6 µονάδες 
στις 1000 
στιγµές 

Όχι 1η (βέλτιστη) 

Πίνακας 6.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για την απόδοση της αρχιτεκτονικής µε 
τις 4 µεθόδους συγχώνευσης προτιµήσεων. 

6.1.3 Κατανάλωση & αποθήκευσή φαγητού 

Σε αυτό το πείραµα, προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα που 
περιλαµβάνει την επίτευξη δύο στόχων: κατανάλωση φαγητού και αποθήκευση 
φαγητού στη φωλιά του πράκτορα. Η φωλιά είναι τοποθετηµένη στην πάνω αριστερή 
γωνία της (ορθογώνιας παραλληλογράµµου) περιοχής που εξελίσσεται το πείραµα 
ενώ το φαγητό, δηµιουργείται όπως και στα προηγούµενα πειράµατα µε γκαουσιανή 
κατανοµή µε κέντρο το κέντρο της περιοχής (στη µέση της διαγωνίου που ενώνει τη 
φωλιά του πράκτορα µε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής). Οι στόχοι του πράκτορα 
προσλαµβάνονται από αυτόν µε τη βοήθεια δύο ενισχυτικών σηµάτων: του φαγητού 
(περιγράφηκε σε προηγούµενο πείραµα) και της κοινωνικότητας: Κάθε φορά που ο 
πράκτορας εναποθέτει αντικείµενο φαγητού στη φωλιά προσλαµβάνει θετικό 
ενισχυτικό σήµα 10 µονάδων, ενώ αν δεν έχει αποθέσει φαγητό για τουλάχιστον 60 
συνεχόµενες χρονικές στιγµές, τότε προσλαµβάνει αρνητικό ενισχυτικό σήµα 5 
µονάδων συνεχώς µέχρι να εναποθέσει εκ νέου φαγητό στη φωλιά. 

Στα πειράµατα που θα κάνουµε στο εξής, θα χρησιµοποιούµε τη µέθοδο που 
θεωρούµε καταλληλότερη για το κάθε πρόβληµα, µιας και ήδη δείξαµε ότι δεν 
ταιριάζουν όλες οι µέθοδοι σύνθεσης προτιµήσεων για όλα τα προβλήµατα και κατά 

                                                 
10 Ο µέγιστος θεωρητικά ρυθµός αύξησης του αθροίσµατος των ληφθέντων µονάδων των ενισχυτικών 
σηµάτων είναι 100 µονάδες τις 1000 στιγµές καθώς, λόγω της 1/10 της µονάδας µείωσης του φαγητού 
στο στοµάχι του πράκτορα κάθε στιγµή, κατανάλωση φαγητού µπορεί να γίνεται το πολύ µια φορά 
κάθε 10 στιγµές και κάθε κατανάλωση µας δίνει µοναδιαίο ενισχυτικό σήµα. Παρόλα αυτά, ο µέγιστος 
θεωρητικά ρυθµός 100/1000 είναι αδύνατο να επιτευχθεί, καθώς δεν µπορεί να µηδενιστεί η 
πιθανότητα σύγκρουσης µε εµπόδια και κάθε σύγκρουση επιφέρει αρνητικό ενισχυτικό σήµα 5 
µονάδων. Κατά συνέπεια, µε 13 συγκρουσεις στις 100 στιγµές, έχουµε 35/100 ρυθµό (ανάλογο των 
επιτευχθέντων), που είναι ικανοποιητικότατος, διότι σηµαίνει 87% αποφυγή εµποδίων, χωρίς να 
υπάρχει ειδικός υποπράκτορας αποφυγής εµποδίων. 
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συνέπεια το ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι δυνατόν να επιλύει κάθε πρόβληµα µε όλες 
τις µεθόδους (αλλά ο κατασκευαστής της λύσης είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί 
τη µέθοδο που ταιριάζει στο πρόβληµά του). 

Οι δύο στόχοι του συγκεκριµένου πειράµατος ταυτίζονται ως προς την εύρεση 
φαγητού, αλλά στη συνέχεια είναι πλήρως ανταγωνιστικοί, καθώς ο ένας επιθυµεί την 
κατανάλωση του φαγητού και ο άλλος τη διατήρησή και αποθήκευσή του. Με βάση 
αυτά τα δεδοµένα χρησιµοποιούµε maximize-best-happiness µέθοδο σύνθεσης που 
ταιριάζει για ανταγωνιστικούς στόχους. 

6.1.3.1 ∆οκιµές µε στόχο την αποδοτική συνεργασία  

Η πρώτη έκδοση του στατικού υποπράκτορα αποθήκευσης φαγητού, DEPOSIT_1,  
δεν εξαρτά από την απόσταση από τη φωλιά το πόσο επιθυµεί τις πράξεις που 
εξυπηρετούν το στόχο του. Η δεύτερη έκδοση όµως, DEPOSIT_2, µεγαλώνει την 
τιµή της ευαρέσκειας του πράκτορα προς τις πράξεις που εξυπηρετούν την 
αποθήκευση φαγητού, όσο µικραίνει η απόσταση από τη φωλιά (ένα ανάλογο της 
ενθάρρυνσης που προκύπτει όταν το τέλος µιας προσπάθειας είναι ορατό). Το ίδιο 
συµβαίνει και για τις δύο εκδόσεις του υποπράκτορα που έχει στόχο την κατανάλωση 
φαγητού, όπου η πρώτη έκδοση, FOOD_EAT_1, χρησιµοποιεί σταθερή τιµή 
ευαρέσκειας για τις πράξεις που την εξυπηρετούν, ενώ η δεύτερη έκδοση, 
FOOD_EAT_2, διαβαθµίζει την ευαρέσκεια των πράξεων που εξυπηρετούν την 
κατανάλωση φαγητού (αντιστρόφως ανάλογα µε την ποσότητα φαγητού στο στοµάχι 
του πράκτορα). 

 

(β) 

(α) 

 
(γ) 

Σχήµα 6.11: Η προβληµατική κατάσταση όταν χρησιµοποιούνται υποπράκτορες 1ης 
έκδοσης. (α) Η απόσταση του πράκτορα από τη φωλιά (κόκκινο χρώµα) και οι τιµές 
του ενισχυτικού σήµατος φαγητού (πράσινο χρώµα) για 100 συνεχόµενες χρονικές 
στιγµές. (β) Η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων (γ) Η πορεία των τιµών του 

αθροίσµατος των προσλαµβανόµενων ενισχυτικών σηµάτων. 
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(α) (β) 

Εικόνα 6.2: Οι πιο συχνά επισκεπτόµενες θέσεις του χώρου (α) στην περίπτωση που 
έχουµε εξάρτηση των τιµών του depositFood από την αισθητηριακή πληροφορία 
nestDistance  (τύπος DEPOSIT_2) και (β) στην περίπτωση που δε συµβαίνει αυτό 

(τύπος DEPOSIT_1). 

Χρησιµοποιώντας συνδυασµούς υποπρακτόρων depositFood και foodEater όπου 
τουλάχιστον ένας από αυτούς είναι τύπου DEPOSIT_1 / FOOD_EAT_1 
παρατηρήσαµε προβλήµατα ως προς τη δυνατότητα αποδοτικής συνεργασίας µεταξύ 
των πρακτόρων depositFood και foodEater. Η συµπεριφορά που παρατηρήθηκε ήταν 
ότι ο πράκτορας έβρισκε φαγητό και είτε το έτρωγε, αν το στοµάχι του είχε λίγο 
φαγητό, είτε ξεκινούσε µεν να το αποθηκεύσει στη φωλιά, αλλά συνήθως το έτρωγε 
πριν φτάσει εκεί. ∆ιότι, κατά τη διάρκεια της διαδροµής, το φαγητό στο στοµάχι του 
πράκτορα µειωνόταν µε αποτέλεσµα οι τιµές ευαρέσκειας που προκαλούνταν από τον 
foodEater να µεγαλώνουν, ενώ οι τιµές ευαρέσκειας στις πράξεις που προωθούσε ο 
depositFood παρέµεναν σταθερές. Το αποτέλεσµα ήταν να καταναλώνει ο πράκτορας 
το φαγητό πριν φτάσει στη φωλιά. (Ένα ανάλογο του συνδρόµου της «λαιµαργίας» 
θα λέγαµε ☺). Αυτό φαίνεται καθαρά στο σχήµα 6.11 όπου απεικονίζονται οι τιµές 
της απόστασης του πράκτορα από τη φωλιά (κόκκινο) για 100 συνεχόµενες χρονικές 
στιγµές, καθώς και οι τιµές του ενισχυτικού σήµατος (πράσινο) που σχετίζεται µε το 
φαγητό (διάφορες του µηδενός µόλις υπάρχει κατανάλωση φαγητού). Μπορεί λοιπόν 
να παρατηρήσει κανείς ότι κάθε πτωτική πορεία των τιµών της απόστασης από τη 
φωλιά έχει ένα τοπικό ελάχιστο πριν η τιµή προλάβει να γίνει 0 (=προσέγγιση στη 
φωλιά) και την ίδια χρονική στιγµή εµφανίζεται κατανάλωση φαγητού. Το φαινόµενο 
που περιγράφουµε φαίνεται επίσης στην Εικόνα 6.2(β), όπου τονίζονται οι 
περισσότερο συχνά επισκεπτόµενες θέσεις από τον πράκτορα, όταν στην 
αρχιτεκτονική µας χρησιµοποιούµε depositFood υποπράκτορα τύπου DEPOSIT_1. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιήσουµε πράκτορες τύπου DEPOSIT_2 και 
FOOD_EAT_2 αντίστοιχα και µε αρχικό βάρος 1 και στους δύο υποπράκτορες 
(βλέπε σχήµα 6.12), ο πράκτορας επιδεικνύει εξαρχής αποδοτική συµπεριφορά, της 
οποίας τα (καλά) αποτελέσµατα ως προς τα προσδεχόµενα ενισχυτικά σήµατα 
φαίνονται στο σχήµα 6.12 (β). Ο πράκτορας δεν προσκρούει σε εµπόδια, καθώς 
κανένας από τους πράκτορες δεν ωθεί σε προσέγγιση στα άκρα της περιοχής του 
πειράµατος, και δέχεται συχνότατα µοναδιαία θετικά ενισχυτικά σήµατα από την 
κατανάλωση φαγητού, ενώ περιοδικά (µε ικανοποιητική συχνότητα) δέχεται θετικά 
ενισχυτικά σήµατα από την απόθεση φαγητού στη φωλιά. Το ότι η απόδοση του 
πράκτορα είναι ικανοποιητική φαίνεται από το ότι δεν δέχεται κανένα αρνητικό 
ενισχυτικό σήµα, που σηµαίνει ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται. Οι πιο συχνά 
επισκεπτόµενες θέσεις του χώρου µε αυτή την αρχιτεκτονική φαίνονται στην εικόνα 
6.2(α) όπου οι θέσεις της φωλιάς και των σηµείων της διαδροµής προς τη φωλιά είναι 
οι πιο χρησιµοποιούµενες.  
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(α) (β) 

Σχήµα 6.12: (α) Η χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική. (β) Τιµές των ενισχυτικών 
σηµάτων φαγητού (κόκκινο χρώµα), κοινωνικότητας (πράσινο χρώµα) και πόνου 

(µπλε χρώµα) που δέχεται ο πράκτορας επιδεικνύοντας τη συµπεριφορά που παράγει 
ο συνδυασµός των depositFood και foodEater. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι για να υπάρχει η δυνατότητα να 
συνεργαστούν αποδοτικά κάποιοι στατικοί υποπράκτορες, πρέπει να εξαρτούν τις 
τιµές των αξιών πράξεων που προωθούν από συγκεκριµένα αισθητηριακά µεγέθη που 
αφορούν το πρόβληµά τους, ώστε οι παραγόµενες τιµές αξιών να αντικατοπτρίζουν 
την αναγκαιότητα προώθησης του στόχου που αντιπροσωπεύεται από κάθε 
υποπράκτορα. Με αυτή την προϋπόθεση, µπορούν να συντονιστούν οι υποπράκτορες 
από την αρχιτεκτονική µε τη χρήση µοναδικού βάρους που να σταθµίζει τον κάθε 
πράκτορα. Στην αντίθετη περίπτωση, απαιτείται διαφορετική στάθµιση των 
υποπρακτόρων, σε διαφορετικές καταστάσεις που µπορεί να βρεθεί ο πράκτορας, 
κάτι που συνεπάγεται ύπαρξη πολλαπλών βαρών να αντιστοιχούν σε κάθε 
υποπράκτορα και να εξαρτώνται από το χώρο καταστάσεων του προβλήµατος, κάτι 
που στην παρούσα µορφή της αρχιτεκτονικής δεν υποστηρίζεται. Αυτό καταδεικνύει 
έναν περιορισµό ως προς το πόσο µικρότερο από το συνολικό χώρο καταστάσεων 
µπορούµε να δώσουµε στους ανεξάρτητους υποπράκτορες για να σχηµατίσουν την 
στρατηγική δράσης τους και να µπορεί το αποτέλεσµα να είναι διαβαθµίσιµο ως προς 
την ύπαρξη άλλων στόχων. Προκειµένου να υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία και 
θετικότερα αποτελέσµατα της αρχιτεκτονικής προς την κατεύθυνση του συντονισµού 
στατικών αποκλειστικά πρακτόρων, απαιτείται (κατά συνέπεια) να υπάρξει 
υποστήριξη πολλαπλών βαρών ανά πράκτορα. 

6.1.3.2 ∆οκιµές ως προς λανθασµένη αρχικοποίηση 

Αυτό που θα δοκιµάσουµε στη συνέχεια, προκειµένου να τεστάρουµε την 
προσαρµοστικότητα της αρχιτεκτονικής, αλλά και την εξάρτηση της απόδοσης από 
την αρχικοποίηση, είναι να δώσουµε υπερβολικά µεγάλο βάρος σε έναν από τους δύο 
υποπράκτορες, έτσι ώστε να υπερισχύει και να µην µπορούν να εκπληρωθούν και οι 
δύο στόχοι, παρατηρώντας την εξέλιξη των τιµών των βαρών που προκύπτει από τη 
µάθηση. 
Αρχικοποιώντας το βάρος του υποπράκτορα depositFood σε µεγάλο βάρος (w = 20) 
σε σχέση µε τον υποπράκτορα eatFood (w = 1) λαµβάνει χώρα η µεταβολή των 
βαρών που φαίνεται στο σχήµα 6.13 στο οποίο παρατηρούµε τα εξής: 
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Σχήµα 6.13: Πορεία της τιµής του βάρους του depositFood (κόκκινο χρώµα) και του 

foodEater (πράσινο χρώµα). 

1. Η αρχιτεκτονική αδυνατεί να φέρει τα βάρη σε ισορροπία. Το βάρος του 
depositFood πέφτει µεν, αλλά για λίγο και µετά παραµένει σταθερό, ενώ θα 
έπρεπε να συνεχίσει να µειώνεται. Αυτό οφείλεται στο η αρχιτεκτονική 
χρησιµοποιεί το χρονικά σταθµισµένο µέσο όρο των ενισχυτικών σηµάτων για 
να συγκρίνει τα προσδεχόµενα ενισχυτικά σήµατα κάθε χρονική στιγµή, 
προκειµένου να εξάγει κάποιο συµπέρασµα για την ποιότητά τους, σύµφωνα 
µε την αρχιτεκτονική Reinforcement-Comparison (βλέπε παράγραφο 4.5.1). 
Με την πάροδο του χρόνου, ο µέσος όρος προσαρµόζεται στις τρέχουσες 
προσλαµβανόµενες τιµές των ενισχυτικών σηµάτων, µε αποτέλεσµα 
αρχίζοντας από την τιµή 0 να προσεγγίζει σταδιακά την τιµή -5 που είναι η 
τιµή του αρνητικού ενισχυτικού σήµατος που δέχεται συνεχώς ο πράκτορας 
λόγω πείνας. Όσο λοιπόν η τιµή του µέσου όρου πλησιάζει συνεχώς στο -5, 
µικραίνει και η τιµή του αρνητικού DR το οποίο καταδεικνύει πόσο αρνητική 
είναι η πράξη που επιλέχθηκε. Κατά συνέπεια, οι αλλαγές στα βάρη 
µειώνονται, µέχρι που µηδενίζονται. Με άλλα λόγια, έχουµε το ανάλογο του 
να «συνηθίζει» ο πράκτορας την αρνητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, 
θεωρώντας τη φυσιολογική. 

Το πόσο γρήγορα θα συνηθίσει ο πράκτορας εξαρτάται φυσικά από το 
πόσο έντονη τιµωρία ή επιβράβευση την οποία δέχεται και τείνει να 
συνηθίσει. Αν η τιµή του ενισχυτικού σήµατος πείνας ήταν πολύ µεγαλύτερη 
(π.χ. -100 αντί -5) τότε θα υπήρχε µικρότερη πιθανότητα να εµφανιστεί το 
παρών πρόβληµα. Αυτό όµως εξαρτάται από το περιβάλλον. Από την µεριά 
της αρχιτεκτονικής, το πόσο γρήγορα θα συνηθίσει ο πράκτορας εξαρτάται 
από τη σταθερά την οποία χρησιµοποιούµε για να ενηµερώσουµε το 
σταθµισµένο µέσο όρο. Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή, τόσο πιο γρήγορα θα 
συνηθίζει ο πράκτορας τη νέα κατάσταση, κάτι που είναι αρνητικό στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, ενώ είναι θετικό σε άλλες περιπτώσεις όπου ο 
πράκτορας συνηθίζει σε θετικές καταστάσεις και προσπαθεί να εξαφανίσει 
προβλήµατα τα οποία πριν κρινόντουσαν ως αµελητέα (κάτι που οδηγεί τη 
συµπεριφορά προς βελτιστοποίηση). Επίσης, το πρόβληµα εξαρτάται από το 
ρυθµό µεταβολής των βαρών του πράκτορα, ο οποίος δεν µπορεί για να 
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επιλυθεί το παρόν ζήτηµα να είναι υπερβολικά µεγάλος, διότι αυτό δηµιουργεί 
αστάθεια στη διαδικασία της µάθησης. 

2. Υπάρχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που κάνει δύσκολη την περίπτωση 
του προβλήµατος κατανάλωσης και αποθήκευσης φαγητού, η οποία είναι ότι 
κατά τη µισή διάρκεια της λειτουργίας του πράκτορα, οι δύο υποπράκτορες 
συµφωνούν µε αυτό που γίνεται το οποίο είναι η εύρεση τροφής. Στη συνέχεια 
όµως, αναλαµβάνει ο πιο ισχυρός να κάνει αυτό που θέλει. Κατά συνέπεια, αν 
υφίστανται κάποια συνεχή αρνητικά ενισχυτικά σήµατα (π.χ. πείνας), τότε τα 
µισά από αυτά θα τα χρεώνεται και αυτός που δεν ικανοποιείται τελικά και 
κατά συνέπεια θα εµφανίζεται (µικρότερη αλλά σηµαντική) πτωτική τάση και 
του δικού του βάρους, παρά το ότι δεν ικανοποιείται τελικά ο στόχος του. 
Αυτή η πτωτική τάση είναι φανερή στο σχήµα 6.13. (τέτοιου είδους 
προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε κατάλληλη χρήση των ιχνών 
υπευθυνότητας, τα οποία όµως απαιτούν διαφορετική ρύθµιση για κάθε 
πρόβληµα. 

 
Αρχικοποιώντας το βάρος του υποπράκτορα eatFood σε µεγάλο βάρος (w = 20) σε 
σχέση µε τον υποπράκτορα depositFood (w = 1) παρατηρούµε τα εξής: 
 

(α) (β) 

Σχήµα 6.14: (α) Η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων. (β) Η πορεία του 
αθροίσµατος των λαµβανοµένων ενισχυτικών σηµάτων (αύξουσα µετά τη σύγκλιση 

των βαρών). 

 

(α) (β) 

Σχήµα 6.15: (α) οι τιµές του DR για µια χρονική περίοδο 30.000 στιγµών και (β) οι 
τιµές του µεγέθους social_counter για την ίδια χρονική περίοδο. 
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Το σύστηµα συγκλίνει, όπως φαίνεται στο σχήµα 6.14(α) και µε θετικό 
αποτέλεσµα, όπως φαίνεται στο σχήµα 6.14(β), παρόλο που χρειάζεται πολύς 
χρόνος λόγω της σχετικά µικρής συχνότητας των µεταβολών. Έχουµε 
µεταβολές, αντίθετα µε την παραπάνω περίπτωση που αναφέραµε. Αυτό 
συµβαίνει, διότι στην περίπτωση που υπερισχύει ο πράκτορας foodEater τότε 
κάποια στιγµή γεµίζει το στοµάχι και παύει να ενεργοποιείται για 10 γύρους, 
µέχρι η ποσότητα φαγητού στο στοµάχι να κατέβει τόσο, ώστε να µπορεί να 
φάει ο πράκτορας χωρίς να πονέσει το στοµάχι του. Σε αυτό το χρονικό 
διάστηµα συνήθως δεν προλαβαίνει ο πράκτορας να αφήσει φαγητό στη 
φωλιά (στη µέση της διαδροµής έχει ξαναπεινάσει και το τρώει). Παρόλα 
αυτά σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις που το φαγητό που βρίσκει ο πράκτορας 
είναι κοντά στη φωλιά, προλαβαίνει να κάνει deposit (βλέπε σχήµα 6.15(β)). 
Επειδή οι περιπτώσεις είναι σπάνιες, σπάνε τη µονοτονία του αρνητικού 
ενισχυτικού σήµατος, διότι το µέσο ενισχυτικό σήµα δεν είναι 
προσαρµοσµένο σε αυτές. Έτσι, προκύπτει σηµαντικό DR, όπως φαίνεται στο 
σχήµα 6.15(α). Στις περιπτώσεις αυτές το σύστηµα προσαρµόζεται και έτσι 
προκύπτει σύγκλιση των βαρών σε σωστές τιµές. 

 
Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι αν για κάποιο λόγο η διαφορά της τρέχουσας 
τιµής ενός βάρους διαφέρει πολύ από την τιµή που χρειάζεται προκειµένου να 
ανταποκρίνεται καλά το σύστηµα στο δοθέν πρόβληµα, τότε µπορεί υπό συνθήκες 
συνεχούς παρουσίας αρνητικών ενισχυτικών σηµάτων να µην µπορεί η αρχιτεκτονική 
να φέρει το βάρος στην επιθυµητή τιµή. Αν από την άλλη, τα αρνητικά ενισχυτικά 
σήµατα δεν είναι συνεχή, τότε η αρνητική ποιότητά τους θα συνεχίζει να γίνεται 
αισθητή, διατηρώντας την προσαρµογή του βάρους µέχρι την επιθυµητή τιµή. 
Παράλληλα, γίνεται αισθητή ήδη η εξάρτηση της πορείας της µάθησης και της 
λειτουργικότητας του πράκτορα από την αρχικοποίηση των βαρών των πρακτόρων. 
Για την απαλλαγή από το πρόβληµα αυτό χρειάζεται η εφαρµογή πιο σύνθετης 
µεθόδου ενισχυτικής µάθησης από το Reinforcement-Comparison, κάτι που δεν 
θεωρήσαµε εφικτό σε πολύπλοκα προβλήµατα καθώς απαιτεί εξάρτηση από το χώρο 
καταστάσεων του πράκτορα, ο οποίος αυξάνεται εκθετικά µε τη διάσταση του 
προβλήµατος. Ωστόσο, σε προβλήµατα που είναι εφικτό αυτό, τότε ο υπολογισµός 
του DR µπορεί κάλλιστα να γίνει µε µια πιο πολύπλοκη µέθοδο. 

6.2 Πειράµατα µε δυναµικούς υποπράκτορες & 
υποπράκτορες προδιάθεσης 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δυναµικής επιλογής πράξεων µε τη 
χρήση δυναµικών υποπρακτόρων, δηµιουργήσαµε: 

• έναν τύπο υποπράκτορα ο οποίος βασίζεται στον αλγόριθµο q-learning, βλέπε 
παράγραφο 3.4.1., για να µαθαίνει να δηµιουργεί και να βελτιστοποιεί 
πολιτική ελέγχου προς επίλυση των υποστόχων που του καθορίζει ο 
κατασκευαστής (µε τα αισθητηριακά µεγέθη που του ορίζει) χωρίς να πρέπει 
να εισαχθεί πληροφορία στον υποπράκτορα για το πως πρέπει να επιτευχθούν 
οι στόχοι. Ο υποπράκτορας αυτός, αλλά και άλλοι τύποι µε τον ίδιο στόχο θα 
καλούνται υποπράκτορες βελτιστοποίησης. 

• Έναν αριθµό από τύπους υποπρακτόρων οι οποίοι υλοποιούν κατευθυνόµενες 
µεθόδους εξερεύνησης, βλέπε παράγραφο 9.2.2. για τον ορισµό και την 
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υλοποίησή τους. Οι υποπράκτορες εξερεύνησης φροντίζουν να επιλέγονται 
πράξεις που δεν είναι δοκιµασµένες και µπορεί να αποφέρουν µεγαλύτερα 
µακροπρόθεσµα κέρδη από αυτές που έχουν δοκιµαστεί. Είναι απαραίτητοι 
στη διαδικασία µάθησης, προκειµένου να διευρύνουν το πεδίο γνώσης των 
υποπρακτόρων βελτιστοποίησης οι οποίοι λειτουργούν µε κριτήρια επιλογής 
πράξεων που µπορεί να είναι λανθασµένα, επειδή βασίζονται στην ατελή 
γνώση τους για το πρόβληµα που επιλύουν. 

 
Η χρήση αποκλειστικά µεθόδων βελτιστοποίησης και εξερεύνησης, παρόλο που 
συνηθίζεται, δείχνει να είναι ανεπαρκής για την αντιµετώπιση πολύπλοκων 
προβληµάτων. Ενδεικτικός είναι ένας υπολογισµός για το πρόβληµα της 
αποθήκευσης φαγητού στη φωλιά, όπου ισχύουν τα παρακάτω: 
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Παρατηρούµε ότι ακόµα και η πιθανότητα P(holding_food) να είναι µέγιστη και ίση 
µε 1, έχουµε ήδη εξάρτηση από το πλήθος των θέσεων και πλήθος των πράξεων που 
για τις δικές µας ρυθµίσεις δίνει πιθανότητα P = 1/12 · 1/375 = 1 / 4500. Αυτό 
σηµαίνει ότι ο πράκτορας θα έχει µία στις 4500 πράξεις για να πάρει ένα (1) θετικό 
ενισχυτικό σήµα µε το οποίο θα µεταβάλλει τη συνάρτηση αξιών του. Τα πράγµατα 
γίνονται ακόµα πιο δύσκολα, αν υπολογίσουµε ότι για να συγκλίνει η συνάρτηση 
αξιών που χρησιµοποιείται χρειάζεται να επαναληφθεί πολλές φορές η ίδια εµπειρία, 
και το πλήθος των επαναλήψεων εξαρτάται από το εκάστοτε πρόβληµα. Επιπλέον, 
συνήθως υπάρχουν πρακτικοί περιορισµοί χρόνου, λόγω των αναγκών του πράκτορα 
και λόγω περιορισµών που µπορεί να θέτει ο στόχος που προσπαθεί να πετύχει. 
Επίσης, στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός στόχοι, µπορεί, η 
αντιµετώπιση κάποιου από αυτούς να παρεµποδίζει την αντιµετώπιση άλλων και να 
κάνει ακόµα πιο απίθανη την εύρεση σωστής πολιτικής ελέγχου. 
 
Για τους λόγους αυτούς λοιπόν και σύµφωνα µε το σκεπτικό που παρουσιάσαµε στην 
παράγραφο 2.3 περί εισαγωγής πρότερης γνώσης, µελετάµε περιπτώσεις όπου 
συνδυάζονται υποπράκτορες βελτιστοποίησης και υποπράκτορες εξερεύνησης µε 
υποπράκτορες προδιάθεσης. Οι υποπράκτορες προδιάθεσης (biases) είναι 
υποπράκτορες οι οποίοι υλοποιούν τα λεγόµενα F.A.P. (Fixed-Action-Patterns) τα 
οποία συναντάµε στην ηθολογία (βλέπε παράγραφο 3.2.3). Πρόκειται λοιπόν για 
υποπράκτορες οι οποίοι, όταν ο πράκτορας βρεθεί σε συγκεκριµένα είδη 
καταστάσεων, προωθούν στην αρχιτεκτονική συγκεκριµένα είδη κινήσεων. Ένας 
υποπράκτορας προδιάθεσης διαφέρει από έναν απλό στατικό υποπράκτορα στο ότι 
δεν παράγει ολοκληρωµένη συµπεριφορά που αντιµετωπίζει κάποιον στόχο, αλλά 
απλά προκαλεί συγκεκριµένες αντιδράσεις σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Οι 
καταστάσεις στις οποίες ενεργοποιείται ένας υποπράκτορας προδιάθεσης, καθώς και 
η λογική δράσης την οποία προωθεί, είναι προγραµµατισµένες εξαρχής και σταθερές. 
Με την αρχιτεκτονική που µελετάµε στην παρούσα εργασία µπορούν να εισαχθούν 
πολύ εύκολα οσοιδήποτε υποπράκτορες προδιάθεσης, αλλά και να αποκοπούν από το 
υπόλοιπο σύστηµα οποτεδήποτε. 
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6.2.1 Κατανάλωση φαγητού & αποφυγή εµποδίων 

Σε αυτή την παράγραφο αντιµετωπίζουµε τους στόχους κατανάλωσης τροφής και 
αποφυγής εµποδίων, χρησιµοποιώντας την αρχιτεκτονική που φαίνεται στην εικόνα 
6.3. Πρόκειται για µια αρχιτεκτονική δύο επιπέδων, το δεύτερο εκ των οποίων 
χρησιµοποιείται για την επίτευξη του στόχου της κατανάλωσης φαγητού. Για το 
στόχο αυτό χρειάζονται δύο υποπράκτορες προδιάθεσης και ένας υποπράκτορας 
εξερεύνησης, εκτός του υποπράκτορα βελτιστοποίησης που απαιτείται εξ ορισµού για 
οποιονδήποτε στόχο. Αντίθετα, για το στόχο της αποφυγής εµποδίων δεν απαιτούνται 
υποπράκτορες προδιάθεσης, καθώς ο στόχος του είναι αποτρεπτικός (βλέπε και 
παράγραφο 2.1.5) και µαθαίνεται αναγκαστικά από την αλληλεπίδραση µε το 
περιβάλλον. ∆ιότι αν οι αρνητικές καταστάσεις τις οποίες προσπαθεί να αποτρέψει 
δεν εµφανιστούν, τότε δεν είναι ανάγκη να µάθει τίποτα, ενώ αν εµφανιστούν, τότε 
αυτός θα γνωρίζει ότι οι πράξεις που πρέπει να αποφύγει ή να διορθώσει είναι αυτές 
που προηγήθηκαν των αρνητικών καταστάσεων. Αυτή είναι και µια σηµαντική 
διαφοροποίηση µεταξύ των κατηγοριών στόχων, όσον αφορά την αντιµετώπιση που 
απαιτούν από έναν µαθητευόµενο πράκτορα. 
 

 
Εικόνα 6.3: Η χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική. 

 
Στο σχήµα 6.16 φαίνεται η πορεία του αθροίσµατος των προσλαµβανόµενων 
ενισχυτικών σηµάτων και η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων του πρώτου 
επιπέδου. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι ο στόχος της αποφυγής εµποδίων 
επιτυγχάνεται νωρίς και έτσι ο πράκτορας παύει να προσλαµβάνει ενισχυτικά σήµατα 
πόνου. Ο στόχος της κατανάλωσης φαγητού επιτυγχάνεται και αυτός, αν και µε 
ταλαντεύσεις και έτσι το άθροισµα των ενισχυτικών σηµάτων φαγητού αυξάνεται, 
καθώς ο πράκτορας δέχεται κατά περιόδους θετικά σήµατα, όταν καταναλώνει 
φαγητό. Τα βάρη των υποπρακτόρων συγκλίνουν και αυτά, ενώ η απότοµη µεταβολή 
που εµφανίζεται σε µια χρονική στιγµή οφείλεται στο ότι όταν τα βάρη όλων των 
υποπρακτόρων πέσουν κάτω από µια τιµή, τότε διπλασιάζουµε το καθένα εξ αυτών, 
ως µέτρο αποφυγής της πιθανής πορείας τους προς µηδενισµό. Ο πολλαπλασιασµός 
των βαρών δεν αλλάζει την ισορροπία των υποπρακτόρων, καθώς ο συντελεστής του 
πολλαπλασιασµού είναι κοινός για όλους τους υποπράκτορες. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 6.16: (α) Η πορεία του αθροίσµατος των προσλαµβανοµένων ενισχυτικών 
σηµάτων φαγητού(κόκκινο χρώµα), πόνου (µπλε χρώµα). (β) Η πορεία των βαρών 
των υποπρακτόρων του πρώτου επιπέδου της αρχιτεκτονικής. qXYAvoider (κόκκινο 

χρώµα), eatFather (πράσινο χρώµα). 

6.2.2 Κατανάλωση & αποθήκευση φαγητού 

Σε αυτή την παράγραφο, αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα της κατανάλωσης και 
αποθήκευσης φαγητού, µε την αρχιτεκτονική που φαίνεται στην εικόνα 6.4, αν και 
ανεπιτυχώς, όπως φαίνεται στο σχήµα 6.17. Καθώς το πρόβληµα απαιτεί την 
εξισορρόπηση δύο ανταγωνιστικών στόχων, απαιτείται η εξάρτηση των 
χρησιµοποιούµενων υποπρακτόρων προδιάθεσης από αρκετά αισθητηριακά µεγέθη, 
προκειµένου να µην κυριαρχούν τη συµπεριφορά του πράκτορα. Παρατηρούµε 
λοιπόν ότι αναγκαζόµαστε να δηµιουργούµε προδιαθέσεις που προκαλούν όλο και 
πιο σύνθετες συµπεριφορές και έτσι έχουµε σταδιακά µετάβαση από F.A.P. προς όλο 
και πιο ολοκληρωµένες συµπεριφορές που ταιριάζουν όλο και περισσότερο προς τους 
στατικούς υποπράκτορες που µελετάµε εξαρχής. Γι’ αυτό συµπεραίνουµε ότι καθώς 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται θα γίνονται πιο πολύπλοκα, θα χρειάζονται 
ολοκληρωµένους στατικούς υποπράκτορες να παίζουν το ρόλο των τάσεων 
προδιάθεσης, ενώ τα F.A.P. δεν θα είναι πλέον αρκετά ή θα απαιτούν πάρα πολύ 
προσεκτική µελέτη και σχεδιασµό για να υλοποιηθούν. 
 

 
Εικόνα 6.4: Η χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική 
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(α) 

 
(β) 

Σχήµα 6.17: (α) Η πορεία του αθροίσµατος των προσλαµβανοµένων ενισχυτικών 
σηµάτων φαγητού(κόκκινο χρώµα), κοινωνικότητας (πράσινο χρώµα). (β) Η πορεία 

των βαρών των χρησιµοποιούµενων υποπρακτόρων. 

6.3 Συνδυασµός στατικών και δυναµικών πρακτόρων 

Στις επόµενες παραγράφους θα χρησιµοποιούµε αρχιτεκτονικές στις οποίες θα 
εµφανίζεται οποιοσδήποτε συνδυασµός στατικών υποπρακτόρων, υποπρακτόρων 
προδιάθεσης και δυναµικών υποπρακτόρων, είτε βελτιστοποίησης, είτε εξερεύνησης. 
Περιµένουµε να υπάρχει µέγιστη προσαρµοστικότητα, αλλά και καλύτερα 
αποτελέσµατα. 

6.3.1 Κατανάλωση φαγητού & αποφυγή εµποδίων χωρίς σένσορες 
εµποδίων 

Στο πείραµα της παραγράφου αυτής ο στόχος του πράκτορα θα είναι η κατανάλωση 
φαγητού, αλλά και η αποφυγή εµποδίων, τα οποία υπάρχουν στα σύνορα της 
περιοχής του πειράµατος, όπως δηλαδή και στο πείραµα της παραγράφου 6.1.2. 
 

 
Εικόνα 6.5: Η χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική. 

Αυτή τη φορά χρησιµοποιούµε ως υποπράκτορες, εκτός από τον foodEater, τύπου 
FOOD_EAT_2, υποπράκτορες βελτιστοποίησης και εξερεύνησης, όπως φαίνεται 
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στην εικόνα 6.5. Μια σηµαντική λεπτοµέρεια στο σχήµα είναι ότι ο πράκτορας 
βελτιστοποίησης δεν λαµβάνει µόνο τα ενισχυτικά σήµατα που αφορούν το φαγητό, 
αλλά το σύνολο των σηµάτων, για να µπορεί να αντιλαµβάνεται τον πόνο από µια 
σύγκρουση µε εµπόδιο (παρόλο που δεν κατανοεί γιατί, διότι δεν έχει αισθητήρα 
εµποδίων). Η συγκεκριµένη έκδοση του foodEater, όπως και στην παράγραφο 6.1.2, 
µηδενίζει τις προτιµήσεις της, όταν το φαγητό στο στοµάχι του πράκτορα είναι 
τέτοιο, ώστε περαιτέρω κατανάλωση φαγητού θα οδηγήσει σε πόνο. Κατά συνέπεια, 
περιµένουµε να παρουσιαστεί το (ίδιο) πρόβληµα της σύγκρουσης µε εµπόδια, όταν 
έχει γεµίσει το στοµάχι του πράκτορα και πλέον ακολουθεί τυχαίες κινήσεις µέχρι να 
ξανακατέβει η ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του. Παρόλ’ αυτά, δεν συνέβη κάτι 
τέτοιο, διότι ο υποπράκτορας βελτιστοποίησης qEater, σε συνεργασία µε τον 
searchFood, έµαθε δια του αποτελέσµατος, χωρίς να υπάρχει αισθητήρας εµποδίων, 
την κατάλληλη πολιτική ελέγχου που αντιµετωπίζει το πρόβληµα. Ανάλογα µε την 
περίπτωση (διότι υπάρχει ο παράγων της τυχαιότητας) ο υποπράκτορας 
βελτιστοποίησης µαθαίνει να προτιµά κάποια από τις πράξεις rest, grasp, drop και όχι 
πράξεις µετακίνησης. Κατ’αυτό τον τρόπο, όταν δεν είναι ενεργός ο foodEater, ο 
υποπράκτορας βελτιστοποίησης παίρνει τον έλεγχο και κρατάει τον πράκτορα στην 
ίδια θέση, αποφεύγοντας έτσι τις συγκρούσεις µε εµπόδια. Αυτό φαίνεται στο σχήµα 
6.19, όπου φαίνεται η ακολουθία των επιλεγόµενων πράξεων για 100 και 3000 
συνεχόµενες χρονικές στιγµές αντίστοιχα. Στις περισσότερες από τις θέσεις του 
περιβάλλοντος υπάρχουν, µε την πάροδο του χρόνου, αρκετά αντικείµενα φαγητού, 
και έτσι ο πράκτορας µπορεί να µένει σε καθεµιά για αρκετό χρονικό διάστηµα. Το 
θετικότατο αποτέλεσµα µηδενισµού του ενισχυτικού σήµατος πόνου (αφού το 
άθροισµα µένει σταθερό), που σηµαίνει ότι οι συγκρούσεις µε εµπόδια 
αποφεύχθηκαν, φαίνεται στο σχήµα 6.18(α), ενώ στο σχήµα 6.18(β) φαίνεται η 
ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του πράκτορα, όπου µπορεί να παρατηρήσει κανείς 
ότι διατηρείται σε µέγιστα επίπεδα, ενώ στην παράγραφο 6.1.2, έπρεπε να βρίσκεται 
σε χαµηλότερα επίπεδα, προκειµένου όχι να µηδενιστούν, αλλά να ελαχιστοποιηθούν 
οι συγκρούσεις µε εµπόδια. 
 

Σχήµα 6.18: (α) Η πορεία του αθροίσµατος των ληφθέντων ενισχυτικών σηµάτων 
πόνου (σταθεροποιείται). (β) Η ποσότητα του φαγητού στο στοµάχι του πράκτορα. 

Το ότι πράγµατι είναι ο υποπράκτορας βελτιστοποίησης που προωθεί την επιλογή 
των σωστών κινήσεων φαίνεται στο σχήµα 6.20, όπου διακρίνονται οι ιεραρχήσεις 
των πράξεων των 3 υποπρακτόρων. Στον qEater φαίνεται η πράξη rest µε µεγαλύτερη 
αξία, ενώ ο foodEater προτείνει ίση αξία σε όλες τις πράξεις εκτός του eat, οπότε 
ενεργοποιείται η πράξη rest, από τη λειτουργία του αλγορίθµου επιλογής πράξεων 
όταν υπάρχουν περισσότερες από µία βέλτιστες πράξεις, βλέπε παράγραφο 4.4.3. Στο 
σχήµα 6.20(β), στο σχήµα 6.21(α) και στο σχήµα 6.21(β) φαίνονται αντίστοιχα τα 
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µεγέθη συνολικής υπευθυνότητας, χωρικής συµφωνίας και συµµετοχής των 
υποπρακτόρων µε τα οποία µπορεί να δει κανείς ότι ο υποπράκτορας qEater 
επηρεάζει όντως. 
 

Σχήµα 6.19: Ακολουθία επιλογών πράξεων για (α) 100 χρονικές στιγµές. Ο 
πράκτορας έχει µάθει να επιλέγει την πράξη drop=10. (β) 3000 χρονικές στιγµές. 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήµα 6.20: (α) Οι ιεραρχήσεις των πράξεων των 3 υποπρακτόρων (κόκκινο είναι ο 
qEater, µπλε ο pEater, πράσινο ο ecFood). Στον qEater φαίνεται η πράξη rest µε 
µεγαλύτερη αξία. (β) Τα µεγέθη συνολικής υπευθυνότητας των υποπρακτόρων. 

Μπορούµε να δούµε ότι ο υποπράκτορας qEater επηρεάζει όντως. 

(α) (β) 

Σχήµα 6.21: (α) Μέγεθος χωρικής συµφωνίας των πρακτόρων. Ο qEater (κόκκινο) 
είναι πίσω από την µπλε γραµµή (foodEater) που σηµαίνει ότι πραγµατοποιούνται 
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ακριβώς οι βέλτιστες προτιµήσεις του (εκτός από µια χρονική στιγµή). (b) Μέγεθος 
συµµετοχής υποπρακτόρων. Εδώ φαίνεται ότι είναι κυρίως ο qEater, παρά ο στατικός 

foodEater που επηρεάζει τον καθορισµό του αποτελέσµατος. 

6.3.2 Αποθήκευση φαγητού & αποφυγή εµποδίων σε δυναµικό 
περιβάλλον 

Στο παρόν πείραµα επιχειρούµε την επίτευξη των στόχων αποθήκευσης φαγητού στη 
φωλιά και της αποφυγής εµποδίων. Η ιδιαιτερότητα του παρόντος πειράµατος είναι 
ότι ο πράκτορας προσπαθεί να πετύχει τους παραπάνω στόχους λειτουργώντας σε 
δυναµικό περιβάλλον. Αρχικά, για αρκετές χρονικές στιγµές (10.000), τα µόνα 
εµπόδια που υπάρχουν βρίσκονται ως συνήθως στα σύνορα της περιοχής του 
πειράµατος. Στη συνέχεια όµως, εισάγουµε συνεχόµενα εµπόδια (σχηµατίζοντας ένα 
είδος τοίχου) στην περιοχή µεταξύ της φωλιάς που βρίσκεται στην πάνω αριστερή 
γωνία της περιοχής του πειράµατος και των αντικειµένων φαγητού τα οποία 
βρίσκονται µε µεγαλύτερη πιθανότητα στο κέντρο της περιοχής 11. Το περιβάλλον, 
µετά την εισαγωγή των εµποδίων, φαίνεται στην εικόνα 6.6. 
 

 
Εικόνα 6.6: Το περιβάλλον µετά την προσθήκη συνεχόµενων εµποδίων µεταξύ της 

φωλιάς και του φαγητού. 

 
Η αρχιτεκτονική που χρησιµοποιούµε φαίνεται στην εικόνα 6.7. Η 

αρχιτεκτονική περιλαµβάνει δύο στατικούς υποπράκτορες, έναν για την αποθήκευση 
φαγητού και έναν για την αποφυγή εµποδίων. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στη χρήση 
ενός δεύτερου επιπέδου στο οποίο τρεις υποπράκτορες χρησιµοποιούνται για να 
προσδώσουν την ικανότητα στο σύστηµα να προσαρµόζεται στην αλλαγή της 
τοπολογίας του περιβάλλοντος. Χωρίς τους υποπράκτορες βελτιστοποίησης και 
εξερεύνησης, κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Η προσαρµογή των βαρών στο δεύτερο 
επίπεδο γίνεται µε βάση µόνο τα ενισχυτικά σήµατα κοινωνικότητας, ενώ στο 
υψηλότερο επίπεδο γίνεται µε βάση όλα τα ενισχυτικά σήµατα.  
 
                                                 
11 αυξάνονται µε κάποιο ρυθµό, κατά µέσο όρο 2 κάθε 10 χρονικές στιγµές, και τοποθετούνται µε 
Γκαουσιανή κατανοµή µε κέντρο το κέντρο της περιοχής του πειράµατος. 
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Εικόνα 6.7: Η χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική. 

 
Αυτό που παρατηρούµε στο σχήµα 6.22, όπου φαίνεται η πορεία του αθροίσµατος 
των προσλαµβανόµενων ενισχυτικών σηµάτων, είναι ότι πριν την εισαγωγή των 
εµποδίων, το σύστηµα λειτουργούσε εξαρχής πολύ αποδοτικά, εφόσον χρησιµοποιεί 
προ-προγραµµατισµένους υποπράκτορες. Μετά την εισαγωγή του τοίχου όµως, το 
άθροισµα µειώνεται κατακόρυφα, καθώς ο πράκτορας αδυνατεί να βρει το δρόµο για 
την φωλιά. Αυτό έχει γίνει εσκεµµένα, από την κατάλληλη τοποθέτηση του τοίχου, 
ώστε να µην αρκεί η συνεργασία µεταξύ του obstAvoid και depositFood για να 
υπερκεραστεί το εµπόδιο, αλλά να προκύπτει ταλάντωση του πράκτορα σε ένα 
σύνολο από περιοχές στη µια µεριά του τοίχου. Αυτός είναι και ένας υπαρκτός 
κίνδυνος, όταν χρησιµοποιούνται στατικοί υποπράκτορες, να πέσει ο πράκτορας σε 
ατέρµονο βρόχο. Για αρκετές χρονικές στιγµές λοιπόν ο πράκτορας προσπαθεί να 
βρει τρόπο να περάσει τον τοίχο, και αυτό γίνεται µε τους υποπράκτορες εξερεύνησης 
και τυχαίας περιπλάνησης, διότι µόνο αυτοί υποστηρίζουν τέτοια λειτουργία. 
Παράλληλα, ο υποπράκτορας βελτιστοποίησης ενηµερώνει τη συνάρτηση αξιών του, 
για το ποιες πράξεις οδηγούν σε θετικό αποτέλεσµα. Κατά συνέπεια, κάποια στιγµή ο 
πράκτορας βρίσκει το δρόµο για την φωλιά και µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα η 
συνάρτηση αξιών του υποπράκτορα βελτιστοποίησης έχει συγκλίνει, ώστε να 
χρησιµοποιούνται τα καινούρια µονοπάτια που βρέθηκαν αποδοτικά. Στο σχήµα 
6.23(α) φαίνεται το µέγεθος-µνήµη που καταγράφει τις συνεχόµενες χρονικές στιγµές 
που ο πράκτορας δεν αποθέτει φαγητό στη φωλιά (µεγιστοποιείται µετά από έναν 
αριθµό από χρονικές στιγµές). Έτσι, µπορεί να δει κανείς ότι τις στιγµές που 
εισάχθηκε ο τοίχος έχουµε µεγιστοποίηση του µεγέθους, που συνεπάγεται αδυναµία 
εκτέλεσης του στόχου της απόθεσης φαγητού. Αργότερα παρατηρεί κανείς ότι 
υπάρχει µια περίοδος που εµφανίζονται διακυµάνσεις και τελικά υπάρχει 
σταθεροποίηση του µεγέθους, αλλά σε τιµές µεγαλύτερες από τις τιµές που είχε πριν 
την εισαγωγή του τοίχου, καθώς η παράκαµψη του τοίχου απαιτεί περισσότερες 
χρονικές στιγµές για την υλοποίηση µιας διαδροµής από τη φωλιά στο φαγητό και 
αντίστροφα. Στο σχήµα 6.24 φαίνεται η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων για το 
πρώτο και δεύτερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής αντίστοιχα. Αξιοπερίεργο είναι ότι ο 
υποπράκτορας βελτιστοποίησης έχει πολύ µικρό βάρος, το οποίο µπορεί να 
προβληµατίσει κάποιον για το κατά πόσον ο υποπράκτορας όντως συµµετέχει. Στο 
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Σχήµα 6.23(β) όµως φαίνεται το µέγεθος συνολικής υπευθυνότητας για τον 
υποπράκτορα αυτόν το οποίο δείχνει ότι ο υποπράκτορας συµµετέχει. Και δεν είναι 
δυνατόν να συµβαίνει διαφορετικά, διότι κανείς άλλος υποπράκτορας δεν έχει τη 
δυνατότητα να µάθει να χρησιµοποιεί το κατάλληλο µονοπάτι προς τη φωλιά. Μια 
εξήγηση λοιπόν για το µικρό βάρος είναι ότι µπορεί οι τιµές του υποπράκτορα να 
είναι πολύ µεγάλες και για να προκύψει οµαλή συνεργασία µε τους άλλους 
υποπράκτορες να χρειάζεται µικρότερο βάρος. 
 

 
Σχήµα 6.22: Η πορεία του αθροίσµατος των λαµβανόµενων ενισχυτικών σηµάτων. 

 

(α) (β) 

Σχήµα 6.23: (α) Οι τιµές του µεγέθους social_counter. Όταν πλησιάζουν το 
µέγιστο(=20) σηµαίνουν αδυναµία επίτευξης του στόχου. (β) Μέγεθος συνολικής 
υπευθυνότητας του υποπράκτορα βελτιστοποίησης. ∆είχνει ότι ο qPathFinder 

συµµετέχει παρόλο που έχει χαµηλό βάρος.  
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(α) (β) 

Σχήµα 6.24: Τα βάρη των υποπρακτόρων (α) του πρώτου και (β) του δεύτερου 
επιπέδου της αρχιτεκτονικής. 

6.3.3 Κατανάλωση & αποθήκευση φαγητού και αποφυγή εµποδίων 
& κυνηγών 

Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε σε αυτή την παράγραφο περιλαµβάνει το σύνολο 
των στόχων που έχουµε εξετάσει µέχρι στιγµής: Κατανάλωση και αποθήκευση 
φαγητού και αποφυγή εµποδίων και κυνηγών12. 
 

 
Εικόνα 6.8: Η χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική. 

 
Η χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική φαίνεται στην εικόνα 6.8. Χρησιµοποιούµε έναν 
στατικό υποπράκτορα για το στόχο της αποθήκευσης τροφής στη φωλιά, έναν 
υποπράκτορα προδιάθεσης που ωθεί τον πράκτορα να αδράττει φαγητό, µόλις 
περνάει πάνω από αντικείµενα φαγητού, όταν το στοµάχι του δεν είναι γεµάτο και 
δύο προσαρµοστικούς υποπράκτορες τύπου Q-learning. Ο ένας εξ αυτών µαθαίνει να 
αποφεύγει εµπόδια και κυνηγούς και ο άλλος µαθαίνει να τρώει και να καταναλώνει 

                                                 
12 Επειδή ο στόχος ήταν υπερβολικά δύσκολος µε τον κυνηγό να ακολουθεί µονίµως τον πράκτορα, 
εισαγάγαµε µια πιθανότητα (=60%) να κυνηγά κάθε χρονική στιγµή ο κυνηγός τον κοντινότερο 
πράκτορα, αλλά επίσης και να µην επιτίθεται στον πράκτορα όταν αυτός είναι στη φωλιά του ή έχει 
προσεγγίσει τα άκρα της περιοχής του πειράµατος, διότι τότε πιθανώς δεν έχει που να πάει για να 
ξεφύγει (εξαρτάται από που  τον προσεγγίζει ο κυνηγός). 
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φαγητό και να κρατάει µια ισορροπία µεταξύ των δύο αυτών στόχων. Η λογική στη 
σύνθεση της χρησιµοποιούµενης αρχιτεκτονικής είναι ότι έχοντας έναν 
προγραµµατισµένο υποπράκτορα για την αποθήκευση φαγητού, που είναι και ο πιο 
πολύπλοκος στόχος θα παρέχεται στον αντίστοιχο µαθησιακό πράκτορα κατάλληλη 
αρχική καθοδήγηση. Παράλληλα, ο υποπράκτορας προδιάθεσης προς την 
κατανάλωση φαγητού θα παρέχει την καθοδήγηση για τον οµώνυµο στόχο και είναι 
το µόνο που χρειάζεται, καθώς την εύρεση τροφής την αναλαµβάνει ο υποπράκτορας 
deposit. Έτσι, ο ρόλος του µαθησιακού πράκτορα θα είναι να βρει µια ισορροπία 
µεταξύ των δύο αυτών στόχων. Ο µαθησιακός πράκτορας αποφυγής εµποδίων και 
κυνηγών δεν χρειάζεται καθοδήγηση (δηλαδή υποπράκτορες προδιάθεσης), καθώς ο 
στόχος του είναι αποτρεπτικός (βλέπε και παράγραφο 2.1.5) και κατά συνέπεια αν οι 
αρνητικές καταστάσεις τις οποίες προσπαθεί να αποτρέψει δεν εµφανιστούν, τότε δεν 
είναι ανάγκη να µάθει τίποτα, ενώ αν εµφανιστούν, τότε αυτός θα γνωρίζει ότι οι 
πράξεις που πρέπει να αποφύγει ή να διορθώσει είναι αυτές που προηγήθηκαν των 
αρνητικών καταστάσεων. Αυτή είναι και µια σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των 
κατηγοριών στόχων, όσον αφορά την αντιµετώπιση που απαιτούν από έναν 
µαθητευόµενο πράκτορα. 
 Αυτό που παρατηρήσαµε είναι ότι ο συγκεκριµένος συνδυασµός 
υποπρακτόρων, υπό τον έλεγχο της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, αποδίδει 
ικανοποιητικά, αρκεί να του δοθεί ένα αρχικό χρονικό διάστηµα µάθησης ενός 
µέρους των στόχων και µετά να αντιµετωπίσει το σύνολο των στόχων. Συγκεκριµένα, 
αν δεν εισάγουµε κυνηγούς στο περιβάλλον για 100.000 χρονικές στιγµές, στις οποίες 
ο πράκτορας θα µαθαίνει τους στόχους κατανάλωσης και αποθήκευσης φαγητού και 
αποφυγής εµποδίων, τότε µετά µαθαίνει να αντιµετωπίζει επιτυχώς και το στόχο 
αποφυγής κυνηγών που είναι και ο πιο δύσκολος, όπως φαίνεται στο σχήµα 6.25 και 
στο σχήµα 6.26. Στο σχήµα 6.26(β,γ) παρατηρούµε ότι η ποσότητα φαγητού στο 
στοµάχι του πράκτορα, καθώς και το χρονικό διάστηµα απουσίας κατάθεσης φαγητού 
στη φωλιά κρατούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο, εκτός από τις (σπάνιες) χρονικές 
στιγµές που υπάρχει προσέγγιση µε τον κυνηγό, οπότε τα µεγέθη διαταράσσονται. 
 

Σχήµα 6.25: Η πορεία του αθροίσµατος των ενισχυτικών σηµάτων (α) για 2.000.000 
χρονικές στιγµές και (β) για διπλάσιο χρονικό διάστηµα από το (α). 

Στο σχήµα 6.25 µπορεί κανείς να παρατηρήσει την πορεία του αθροίσµατος των 
προσλαµβανόµενων ενισχυτικών σηµάτων, όπου φαίνεται (στο σχήµα 6.25(α) 
τουλάχιστον) ότι: Ενώ στην αρχή ο πράκτορας τα πηγαίνει αρκετά καλά και το 
άθροισµα ήταν αύξων, µε την εισαγωγή του κυνηγού στο περιβάλλον το άθροισµα 
φθίνει απότοµα και για µια περίοδο –προσαρµογής– ταλαντώνεται, µέχρι που 
ξαναγίνεται ανοδικό και σταθεροποιείται. Πάρα πολύ µικρές (µόλις ορατές στο 
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σχήµα 6.25(β)) διακυµάνσεις συνεχίζουν να υπάρχουν και οφείλονται στο ότι ο 
στόχος της αποφυγής κυνηγού δεν µπορεί να επιτευχθεί µε απόλυτη ασφάλεια και 
από καιρού εις καιρόν εµφανίζονται σύντοµες προσεγγίσεις µε τον κυνηγό. Αυτό 
φαίνεται και στο σχήµα 6.26(α) που απεικονίζει τα λαµβανόµενα ενισχυτικά σήµατα 
για 2000 συνεχόµενες χρονικές στιγµές, αφού ο πράκτορας έχει µάθει να πετυχαίνει 
όλους τους στόχους του προβλήµατος. Πιο καθαρά στο σχήµα 6.27(α), όπου φαίνεται 
η πορεία των επιµέρους ενισχυτικών σηµάτων που δέχεται ο πράκτορας, όπου µπορεί 
κανείς να παρατηρήσει ότι σήµατα πόνου συνεχίζουν να αθροίζονται, έστω και µε 
αργό ρυθµό. Αντίθετα, οι άλλοι στόχοι φαίνονται να επιτυγχάνονται όλο και 
καλύτερα. 
 

 
(β) 

(α) 
 

(γ) 

Σχήµα 6.26: (α) Τα λαµβανόµενα ενισχυτικά σήµατα για 2000 χρονικές στιγµές, 
µετά την ολοκλήρωση της µάθησης. (β) Η ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του 
πράκτορα τις τελευταίες 500 χρονικές στιγµές του (α). (γ) Οι τιµές του µεγέθους 

social_counter τις ίδιες χρονικές στιγµές µε το (β). 

 

(α) (β) 

Σχήµα 6.27: Η πορεία του αθροίσµατος των επιµέρους ληφθέντων ενισχυτικών 
σηµάτων φαγητού (κόκκινο), κοινωνικότητας (πράσινο), πόνου (µπλε) (α) µε περίοδο 

µάθησης 100000 χρονικές στιγµές και τον κυνηγός να εισάγεται στη συνέχεια. (β) 
χωρίς περίοδο µάθησης. Ο κυνηγός εισάγεται εξαρχής. 
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Το ίδιο δεν συµβαίνει στην περίπτωση που ο κυνηγός εισάγεται απευθείας, όπου µόνο 
ο στόχος της αποθήκευσης φαγητού επιτυγχάνεται, βλέπε σχήµα 6.27(β). Η πορεία 
των βαρών των υποπρακτόρων στις δύο εκδοχές του πειράµατος φαίνεται στο σχήµα 
6.28(α) για την εκδοχή του πειράµατος που ο κυνηγός εισάγεται στο περιβάλλον µετά 
από 100.000 χρονικές στιγµές και στο σχήµα 6.28(β) για την εκδοχή του πειράµατος 
που ο κυνηγός εισάγεται εξαρχής. Οι ταλαντώσεις που παρατηρούµε και στα δύο 
γραφήµατα εξηγούνται από το ότι χρησιµοποιούµε την εξειδικευµένη µέθοδο 
κατανοµής ευθυνών (βλέπε παράγραφο 4.5.4) που διορθώνει τα βάρη µόνο αν 
συµβαίνει κάτι κακό. Αν οι υποπράκτορες ευθύνονται για το κακό, τότε τα βάρη τους 
µειώνονται. Υπάρχει περίπτωση, όλα τα βάρη των πρακτόρων να εµφανίζουν 
σταδιακά πτώσεις, µε αποτέλεσµα να τείνουν (µε διαφορετικό ίσως ρυθµό) προς 
µηδενισµό. Αυτό που κάνουµε στη συγκεκριµένη περίπτωση η οποία εµφανίζεται στο 
συγκεκριµένο πείραµα είναι να πολλαπλασιάσουµε τα βάρη, εφόσον όλα έχουν 
φτάσει να είναι µικρότερα µιας τιµής,  µε µια σταθερά µεγαλύτερη της µονάδας, 
διατηρώντας τα έτσι συνεχώς θετικά. Αυτή η διαδικασία δεν επιδρά στην τρέχουσα 
ισορροπία των υποπρακτόρων στη διαδικασία επιλογής πράξεων, καθώς η σταθερά 
που πολλαπλασιάζει τα βάρη είναι κοινή για όλους τους υποπράκτορες. 
 

Σχήµα 6.28: Η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων (α) στην επιτυχή εκδοχή του 
πειράµατος που ο κυνηγός εισάγεται µετά από 100000 χρονικές στιγµές. Τα σχήµατα 

έχουν δηµιουργηθεί µε δειγµατοληψία τιµών κάθε δέκα χρονικές στιγµές. 

 
Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι µε κατάλληλο συνδυασµό στατικών και 
µαθησιακών υποπρακτόρων καταφέραµε να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά ένα 
αρκετά πολύπλοκο πρόβληµα επίτευξης τεσσάρων, αντιφατικών ως επί το πλείστον, 
στόχων. Παράλληλα, παρατηρήσαµε ότι βοηθάει και ίσως είναι καθοριστική η 
σταδιακή έκθεση του πράκτορα στο πλήρες πρόβληµα, ώστε να δίνεται η ευκαιρία 
στους µαθησιακούς πράκτορες να αποκτήσουν αρκετή εµπειρία από µεγάλο µέρος 
του χώρου του προβλήµατος και να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες βασικές 
ικανότητες, ώστε να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις αυξηµένες αργότερα 
απαιτήσεις του προβλήµατος που θα απαιτούν πλέον την επίδειξη των βασικών 
ικανοτήτων. 

6.3.4 Κατανάλωση & αποθήκευση φαγητού και αποφυγή εµποδίων 

Στην παράγραφο αυτή µελετάµε το πρόβληµα της κατανάλωσης και αποθήκευσης 
φαγητού, καθώς και αποφυγής εµποδίων µε την αρχιτεκτονική που φαίνεται στην 
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εικόνα 6.9. Η αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί πληθώρα υποπρακτόρων, διαφόρων τύπων, 
µεταξύ των οποίων και 3 πράκτορες βελτιστοποίησης και δύο υποπράκτορες 
εξερεύνησης. Στο σχήµα 6.29(α) φαίνεται η πορεία του αθροίσµατος των 
προσλαµβανόµενων ενισχυτικών σηµάτων µε την πάροδο του χρόνου, όταν η 
αρχιτεκτονική δεν χρησιµοποιείται για να µεταβάλλει τα βάρη των υποπρακτόρων, 
ενώ στο σχήµα 6.29(β) φαίνεται η αντίστοιχη πορεία του αθροίσµατος, όταν η 
προσαρµογή των βαρών της αρχιτεκτονικής είναι ενεργοποιηµένη. 

 

 
Εικόνα 6.9: Η χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική. 

 

(α) (β) 

Σχήµα 6.29: Πορεία των προσληφθέντων αθροισµάτων των ενισχυτικών σηµάτων 
(α) χωρίς να υπάρχει µάθηση σε επίπεδο αρχιτεκτονικής (β) µε µάθηση σε επίπεδο 

αρχιτεκτονικής. 

 
Συµπέρασµα είναι, τουλάχιστον στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ότι πράκτορες µε 
ικανότητα προσαρµογής δεν αρκούν για να επιλύσουν το πρόβληµα της 
αυτοοργάνωσης του συστήµατος και να παράγουν ικανοποιητική συµπεριφορά, κάτι 
που επιτυγχάνεται στη συγκεκριµένη περίπτωση µε τη χρήση της διαδικασίας 
µάθησης σε επίπεδο αρχιτεκτονικής. Η δυσκολία της αυτοοργάνωσης αυξάνεται όσο 
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περισσότεροι υποπράκτορες υπάρχουν. Παράλληλα, µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι 
η επίδραση της διαδικασίας προσαρµογής της αρχιτεκτονικής φέρνει θετικά 
αποτελέσµατα. 
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7 Πειραµατικά αποτελέσµατα (2) 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο δείξαµε τα αποτελέσµατα της χρήσης της προτεινόµενης 
αρχιτεκτονικής και της κυριότερης δυνατότητας που προσφέρει που είναι η 
προσαρµογή των βαρών των υποπρακτόρων που συντονίζει µε βάση τα ενισχυτικά 
σήµατα από το περιβάλλον. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα µελετήσουµε τα αποτελέσµατα των υπολοίπων 
χαρακτηριστικών που εισάγονται στην παρούσα εργασία που είναι η υποστήριξη 
πολλαπλών επιπέδων, οι αλγόριθµοι εξεύρεσης της πραγµατικά καλύτερης επιλογής 
µεταξύ πολλών εκ πρώτης όψεως ισάξιων βέλτιστων πράξεων και η υποστήριξη 
αφηρηµένων πράξεων. Επίσης θα µελετήσουµε κάποια επιµέρους χαρακτηριστικά 
της λειτουργίας της αρχιτεκτονικής όπως τα µεγέθη κατανοµής ευθυνών, το 
συνδυασµός αυτών, καποιες εξειδικευµένες µεθόδους κατανοµής αµοιβών και 
τιµωριών, την καταστολή των µεταβολών των βαρών όταν τα προσδεχόµενα 
ενισχυτικά σήµατα δεν είναι αρκετά έντονα κ.λ.π. Τα συµπεράσµατα θα προκύπτουν 
µε βάση πειράµατα (κατά κύριο λόγο) και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων τους. 

7.1 Πολλαπλά επίπεδα 

Τα κυριότερα οφέλη από τη χρήση πολλαπλών επιπέδων στην αρχιτεκτονική είναι τα 
εξής: 

• ∆υνατότητα χρήσης πολλαπλών µεθόδων σύνθεσης ιεραρχήσεων σε 
διαφορετικά υποσύνολα των υποπρακτόρων. Όπως δείξαµε ήδη στην 
παράγραφο 6.1.1, σε κάποια προβλήµατα δεν ταιριάζουν κάποιες από τις 
µεθόδους σύνθεσης προτιµήσεων, προκειµένου να παράγονται σωστές 
ιεραρχήσεις πράξεων (ως προς το εκάστοτε πρόβληµα υπό επίλυση). Σε άλλες 
περιπτώσεις, όπως δείξαµε στην παράγραφο 6.1.2, µπορεί να ικανοποιούνται 
µεν µε όλες τις µεθόδους σύνθεσης οι απαιτήσεις του προβλήµατος, αλλά 
χρησιµοποιώντας κάποιες από τις µεθόδους σύνθεσης προτιµήσεων των 
υποπρακτόρων να έχουµε αρκετά καλύτερα αποτελέσµατα, ως προς την 
ποιότητα του αποτελέσµατος, τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη 
µάθηση και τη χείριστη κατάσταση στην οποία µπορεί να περιέλθει το 
σύστηµα κατά τη διάρκεια της µάθησης, από άποψης ληφθέντων ενισχυτικών 
σηµάτων. Θεωρούµε λοιπόν ότι είναι αδύνατη η εφαρµογή µιας και µόνο 
µεθόδου για όλους τους υποπράκτορες, καθώς το πρόβληµα γίνεται όλο και 
πιο σύνθετο13. Αυτό φάνηκε και σε µερικά πειράµατα του προηγούµενου 

                                                 
13 Π.χ. αν έχουµε υποπράκτορες αποφυγής κινδύνων, τότε συνήθως πρέπει να εφαρµοστεί minimize-
worst-unhappiness για να τους συντονίζει, ενώ χωρίς πολλαπλά επίπεδα, θα έπρεπε αναγκαστικά να 
εφαρµοστεί η µέθοδος επιλογής που ταιριάζει στους υπόλοιπους υποπράκτορες, κάτι που θα έχει 
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κεφαλαίου, αλλά µόνο µερικώς, επειδή στις περιπτώσεις που δοκιµάσαµε οι 
υποπράκτορες των κατώτερων επιπέδων που διαθέταµε µπορούσαν να 
λειτουργούν ικανοποιητικά µε τη µέθοδο που είχαµε στο πρώτο επίπεδο (είδη 
υποπρακτόρων που χρειάζονται απαραίτητα collective-happiness/unhappiness 
δεν υπάρχουν στα πειράµατά µας. Παραδείγµατα τέτοιων υποπρακτόρων 
αναφέρονται στις παραγράφους 4.3.3 και 4.3.4). Παρακάτω, το σχήµα 7.2 και 
αντίστοιχα ο πίνακας 7.1, ο οποίος βασίζεται στα γραφήµατα του σχήµατος, 
µελετούν πόσο θετική είναι η ύπαρξη περισσότερων του ενός επιπέδων για 
την αρχιτεκτονική που χρησιµοποιήσαµε στην παράγραφο 6.3.4. Στη 
µελετώµενη αρχιτεκτονική, το 2ο επίπεδο δουλεύει βέλτιστα µε την ίδια 
µέθοδο που δουλεύει και το πρώτο επίπεδο, γι’ αυτό και η διαφορά µεταξύ 
flat και δυεπίπεδης αρχιτεκτονικής δεν είναι πολύ µεγάλη ως προς τον ρυθµό 
αύξησης του αθροίσµατος των λαµβανοµένων ενισχυτικών σηµάτων. Παρόλα 
αυτά η διαφορά είναι τεράστια ως προς την ελάχιστη τιµή αθροίσµατος που 
εµφανίζεται στα γραφήµατα, αλλά και ως προς το χρόνο µάθησης, ακόµα και 
στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιούµε µάθηση στο 2ο επίπεδο. Κατά 
συνέπεια, ακόµα και αυτό το παράδειγµα είναι αρκετό για να µας καταδείξει 
την ωφέλεια των πολλαπλών επιπέδων. Στην περίπτωση του πειράµατος της 
αποφυγής εµποδίων και κυνηγών µε τη χρήση στατικών τοµεακών-
υποπρακτόρων-αποφυγής-εµποδίων και ενός στατικού υποπράκτορα 
αποφυγής κυνηγών, η διαφορά στην απόδοση όταν χρησιµοποιείται 1 ή 
περισσότερα επίπεδα φαίνεται στο σχήµα 7.1 και επιβεβαιώνει το 
συµπέρασµά µας, καθώς φαίνεται καθαρά η διαφορά στην ποσότητα των 
τιµωριών που υφίσταται ο πράκτορας υπό τον έλεγχο καθεµιάς από τις δύο 
αυτές αρχιτεκτονικές. 

(β) 

(α) 

 
(γ) 

Σχήµα 7.1: (α) Σύγκριση απόδοσης µεταξύ της αρχιτεκτονικής 2 επιπέδων που 
απεικονίζεται στο (β) και της flat αρχιτεκτονικής που φαίνεται στο (γ), ως προς 
λαµβανόµενα ενισχυτικά σήµατα (πράσινο και κόκκινο χρώµα αντίστοιχα). 

                                                                                                                                            
σίγουρα παρενέργειες. Άλλοι υποπράκτορες µπορεί να χρειάζονται maximize-sum-happiness ενώ 
άλλοι κάποια άλλη µέθοδο. ∆ε γίνεται λοιπόν στο ίδιο επίπεδο όλοι οι υποπράκτορες... 
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• ∆υνατότητα προσαρµογής των υποπρακτόρων µε τη χρήση διαφορετικών 

ενισχυτικών σηµάτων σε κάθε επίπεδο. Γενικεύοντας, δίδεται η δυνατότητα 
χρήσης διαφορετικών εν γένει παραµέτρων σε κάθε επίπεδο, όπως για 
παράδειγµα διαφορετικής µεθόδου κατανοµής αµοιβών και τιµωριών, 
διαφορετικών ρυθµών µάθησης, κ.λ.π. ανάλογα µε το υποπρόβληµα που 
επιλύεται από τους υποπράκτορες του επιπέδου και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά αυτού. Το σχήµα 7.2 και ο πίνακας 7.1 µελετούν περιπτώσεις 
χρήσης εξειδικευµένων ενισχυτικών σηµάτων σε κάθε οµάδα υποπρακτόρων 
του 2ου επιπέδου (food, social αντίστοιχα) και όπως µπορεί να δει κανείς, 
φαίνεται ότι τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα. Παρόλα αυτά, σε άλλο πείραµα 
παρατηρήσαµε ότι η χρήση του αθροίσµατος όλων των ενισχυτικών σηµάτων 
απέδωσε καλύτερα από τη χρήση εξειδικευµένων ενισχυτικών σηµάτων 
(όµοιος ρυθµός αύξησης του αθροίσµατος των λαµβανοµένων ενισχυτικών 
σηµάτων µετά τη σύγκλιση, αλλά η µάθηση έλαβε χώρα στη µισή διάρκεια 
και µε µισό κόστος από άποψη τιµωριών), κάτι που σηµαίνει ότι το αν 
ταιριάζει να εφαρµοστούν εξειδικευµένα µεγέθη εξαρτάται από το πρόβληµα 
υπό επίλυση. 

 

(α) (β) 

(γ) (δ) 

Σχήµα 7.2: Η πορεία του αθροίσµατος των λαµβανόµενων ενισχυτικών σηµάτων µε 
βάση την αρχιτεκτονική της παραγράφου 6.3.4. (α) Η µάθηση στο 2ο επίπεδο γίνεται 
µε βάση διαφορετικά ενισχυτικά σήµατα (food, social αντίστοιχα). (β) Η µάθηση στο 
2ο επίπεδο γίνεται µε το άθροισµα όλων των ενισχυτικών σηµάτων, όπως και στο 1ο 
επίπεδο. (γ) Στο 2ο επίπεδο, δεν χρησιµοποιείται µάθηση (σταθερά βάρη). (δ) Όλοι οι 

υποπράκτορες λειτουργούν στο 1ο επίπεδο (flat αρχιτεκτονική, µε ένα επίπεδο). 
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Χρονική στιγµές 
µέχρι το σύστηµα 
να αντιµετωπίσει 
το πρόβληµα 

Ελάχιστη τιµή 
αθροίσµατος στο 

γράφηµα 

Ρυθµός αύξησης 
του αθροίσµατος 
των λαµβανοµένων 
ενισχ. σηµάτων 

2 επίπεδα – 
µάθηση µε 

εξειδικευµένα 
ενισχυτικά σήµατα. 

4.000 στιγµές -17.500 µονάδες 41 µονάδες ανά 
100 χρ. στιγµές. 

2 επίπεδα – 
µάθηση παντού µε 
το  άθροισµα των 
ενισχ. σηµάτων. 

6.000 στιγµές -20.000 µονάδες 39 µονάδες ανά 
100 χρ. στιγµές. 

2 επίπεδα – στο 2ο 
δεν λαµβάνει χώρα 

µάθηση. 
38.000 στιγµές -71.000 µονάδες 26 µονάδες ανά 

100 χρ. στιγµές. 

 
1 επίπεδο – flat. 

 
64.000 στιγµές -210.000 µονάδες 43 µονάδες ανά 

100 χρ. στιγµές. 

Πίνακας 7.1: Συγκρίσεις µεταξύ διαφορετικών αριθµών επιπέδων και κριτηρίων 
µάθησης, για την αρχιτεκτονική της παραγράφου 6.3.4. 

 
• ∆υνατότητα να έχουµε κάποιους υποπράκτορες που να έχουν σταθερά βάρη 

και να µεταβάλλεται µόνο το κοινό τους βάρος, δηλαδή το βάρος της 
σύνθεσης των προτιµήσεών τους. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να 
συνδέσουµε άµεσα την πορεία των υποπρακτόρων, καθώς τα αποτελέσµατα 
της δράσης καθενός από αυτούς επηρεάζουν το σύνολο των υποπρακτόρων 
αυτών, από τη διαδικασία κατανοµής ευθυνών η οποία χρησιµοποιεί τα 
αποτελέσµατα των δράσεων για να µεταβάλλει το κοινό τους βάρος. 
Παράδειγµα εφαρµογής είναι η αποφυγή εµποδίων µε τοµεακούς 
υποπράκτορες, όπου δεν θέλουµε να αλλάξει η ισορροπία των υποπρακτόρων. 
Βέβαια, σε µια τυπική περίπτωση προβλήµατος, η παρεµπόδιση της 
µεταβολής των βαρών προκαλεί προβλήµατα, όπως φαίνεται και στην τρίτη 
περίπτωση του παρακάτω σχήµατος και του πίνακα. Όµως, σε ορισµένες, 
όπως αυτή που αναφέραµε, µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη. 

7.2 Περίπτωση πολλαπλών ισάξιων βελτίστων πράξεων 

Μια από τις προσθήκες αυτής της εργασίας είναι οι ειδικοί αλγόριθµοι που 
παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 4 για την επιλογή µεταξύ των εκ πρώτης όψεως ισάξιων 
πράξεων (και την κατανοµή ευθύνης στη συνέχεια), µε τη χρήση της πληροφορίας 
που παρέχει καθεµιά από τις επιµέρους ιεραρχήσεις πράξεων των υποπρακτόρων. 
Στην παράγραφο αυτή µελετάµε τη σηµαντικότητα αυτής της προσθήκης. 

Το σηµαντικότερο που οφείλουµε να εξετάσουµε είναι το πόσο συχνά 
εµφανίζεται η ανάγκη για να λειτουργήσουν οι αλγόριθµοι αυτοί. ∆ιότι, εκ πρώτης 
όψεως ίσως κάποιος να περιµένει να συµβαίνει αρκετά σπάνια να εµφανίζονται 
πολλαπλές ισάξιες βέλτιστες πράξεις µεταξύ των οποίων να πρέπει να γίνει µια 
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τελική επιλογή, οπότε να µην είναι σηµαντική η πραγµατικά βέλτιστη επιλογή τις 
στιγµές αυτές. 
 

Μέθοδος σύνθεσης 
Πρόβληµα 

Max-
happiness 

Max-
unhappiness 

Sum-
happiness 

Sum-
unhappiness 

Αποφυγή εµποδίων µε 8 
τοµεακούς πράκτορες 

(§6.1.1) 
100 % 94 % 100 % 94 % 

Κατανάλωση τροφής 
εναντίον τυχαίας 

περιπλάνησης (§6.1.2) 
35 % 53 % 26 % 19 % 

Όπως στην §6.1.2 συν 
ένα υποπράκτορα 
αποφυγής εµποδίων 

14 % 73 % 10 % 9 % 

(α) 75 % 
Κατανάλωση & 

αποθήκευσή φαγητού 
(§6.1.3). (α) µεγάλο 
βάρος στον foodEater 
(β) µεγάλο βάρος στον 

depositFood 
(β) 0 % 

∆εν 
δοκιµάστηκε

∆εν 
δοκιµάστηκε 

∆εν 
δοκιµάστηκε

Κατανάλωση φαγητού 
& αποφυγή εµποδίων 

χωρίς σένσορες 
εµποδίων (§6.3.1) 

15 % 43 % 43 % 30 % 

Αποθήκευση φαγητού & 
αποφυγή εµποδίων σε 
δυναµικό περιβάλλον 

(§6.3.2) 

68 % 34 % 2 % 0 % 

Κατανάλωση & 
αποθήκευση φαγητού 
και αποφυγή εµποδίων 

& κυνηγών (§6.3.3) 

80 % 15 % 30 % 10 % 

Κατανάλωση & 
αποθήκευση φαγητού 
και αποφυγή εµποδίων 

(§6.3.4) 

44 % 27 % 22 % 24 % 

(α) 47 % (α) 44 %  (α) 16 % (α) 18 % 
Κατανάλωση φαγητού, 
αποφυγή κυνηγών και 
εµποδίων µε στατικούς 
υποπράκτορες (α) 
κυνηγός παρών (β) 
κυνηγός απών. 

(β) 100 % (β) 60 % (β) 52 % (β) 62 % 

Μέσος όρος τιµών των 
παραπάνω πειραµάτων 55.88 % 49.22 % 33.45 % 29.55 % 

Πίνακας 7.2: Ποσοστά των επιλογών πράξεων στις οποίες εµφανίζονται ισάξιες 
βέλτιστες πράξεις, για διάφορα πειράµατα και µεθόδους σύνθεσης προτιµήσεων. 
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Γι’αυτό το λόγο καταγράψαµε το ποσοστό εµφάνισης πολλαπλών βελτίστων πράξεων 
επί του συνόλου των επιλογών πράξεων που έκανε ο πράκτορας για όλα τα σχήµατα 
σύνθεσης ιεραρχήσεων και για διάφορα πειράµατα, µεταξύ των οποίων και τα 
πειράµατα του προηγούµενου κεφαλαίου. Ο πίνακας 7.2 δείχνει τα ποσοστά αυτά στα 
οποία οι τιµές που εµφανίζονται έχουν καταγραφεί αφού το κάθε πείραµα έχει 
συγκλίνει. Μέχρι τη σύγκλιση, οι τιµές των ποσοστών µεταβάλλονται και είναι 
ενδιαφέρον να δει κανείς την πορεία των τιµών (και ίσως περιέχει χρήσιµη 
πληροφορία και για το ίδιο το πείραµα). Αρκετές από τις γραφικές παραστάσεις των 
τιµών είναι στην παράγραφο 11.1 (Παράρτηµα Γ). Τα ποσοστά που προκύπτουν δεν 
είναι καθόλου αµελητέα, αλλά αντίθετα είναι πολύ σηµαντικά, ειδικά όταν 
χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι minimize-worst-unhappiness, maximize-best-happiness, 
στις οποίες προκύπτει κατά µέσο όρο ότι µία στις δύο χρονικές στιγµές εµφανίζονται 
πολλαπλές ισάξιες βέλτιστες πράξεις. Παράλληλα φαίνεται ότι κάθε πείραµα είναι 
διαφορετικό, όπως και κάθε µέθοδος σύνθεσης προτιµήσεων. Αυτό βέβαια είναι 
αναµενόµενο, καθώς κάθε πείραµα εµπερικλείει διαφορετικούς  υποπράκτορες και 
άρα διαφορετικές ισορροπίες ιεραρχήσεων. Όπως είναι και λογικό να έχουµε 
µικρότερα ποσοστά στις µεθόδους σύνθεσης που χρησιµοποιούν άθροισµα 
ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας, παρά µέγιστη ευαρέσκεια ή δυσαρέσκεια, διότι το 
µέγιστο ή ελάχιστο είναι πιθανότερο να δίνουν όµοιες τιµές για διάφορες πράξεις. 
 Όσον αφορά τη διαφορά στο αποτέλεσµα µεταξύ της χρήσης και απουσίας 
των αλγορίθµων που χειρίζονται πολλαπλές ισάξιες βέλτιστες πράξεις ισχύουν τα 
εξής: 

• Σε περιπτώσεις όπου έχουµε υποπράκτορα που δεν ενεργοποιείται και έχει 
υψηλό βάρος και χρησιµοποιούµε µέθοδο σύνθεσης που βασίζεται στο 
µέγεθος ευαρέσκειας, χωρίς την ύπαρξη της µεθόδου επιλογής µεταξύ ισάξιων 
βελτίστων πράξεων, ο πράκτορας θα συµπεριφέρεται απολύτως τυχαία (βλέπε 
προτελευταία γραµµή του πίνακα στατιστικών για ένα παράδειγµα), διότι οι 
υψηλές τιµές του ανενεργού υποπράκτορα θα κάνουν όλες τις πράξεις να 
φαίνονται βέλτιστες. Η πιθανότητα να υπάρχει ένας «ανενεργός» 
υποπράκτορας είναι µεγάλη, µιας και συνήθως υπάρχουν περιστασιακά ή 
περιοδικά προβλήµατα (βλέπε παράγραφο 2.1.5) που εµπλέκονται µε τους 
στόχους του πράκτορα, όπως αποφυγή κυνηγών ή εµποδίων, οπότε τις 
χρονικές στιγµές που δεν εµφανίζονται τα προβλήµατα, οι αντίστοιχοι 
υποπράκτορες που τα χειρίζονται θα είναι ανενεργοί. Άρα, σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο αλγόριθµος που µελετάµε είναι απαραίτητος, αλλιώς δεν 
µπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε απόδοση του συστήµατος προς επίτευξη των 
στόχων του. 

• Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ένας υποπράκτορας µε µεγάλο βάρος δεν 
ενδιαφέρεται για το ποια πράξη θα επιλεγεί, από ένα υποσύνολο, θεωρώντας 
τις ισάξιες. Άλλοι υποπράκτορες όµως, µπορεί να έχουν ζωτικά συµφέροντα 
που να διακρίνουν το ποια από τις πράξεις του υποσυνόλου πρέπει να 
επιλεγεί. Πραγµατική συνεργασία µεταξύ των υποπρακτόρων έχουµε σε αυτή 
την περίπτωση, όταν η επιλογή πράξης ικανοποιήσει τους δεύτερους 
υποπράκτορες, εφόσον ο πρώτος δε θίγεται από την οποιαδήποτε επιλογή 
πράξης µεταξύ αυτών που θεωρεί ισάξιες. Ένα παράδειγµα τέτοιας 
περίπτωσης φαίνεται στο σχήµα 7.3, όπου χωρίς τη λειτουργία των 
αλγορίθµων χειρισµού πολλαπλών βέλτιστων πράξεων, θα επιλεγόταν τυχαία 
οποιαδήποτε από τις πράξεις 0-5. Από αυτές τις πράξεις όµως, µόνο η 3 είναι 
αυτή που επιτυγχάνει συνεργασία µεταξύ όλων των υποπρακτόρων, καθώς ο 
predatorAvoider (κόκκινο χρώµα) διαφωνεί µε όλες τις υπόλοιπες, αλλά και ο 
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obstacleAvoide (µπλε χρώµα) διαφωνεί µε τις 0, 4 και 5. Κατά συνέπεια, µε 
τη χρήση αλγορίθµων χειρισµού της περίπτωσης πολλαπλών βέλτιστων 
πράξεων, επιτρέπουµε την ουσιαστική συνεργασία µεταξύ υποπρακτόρων σε 
πολύ µεγαλύτερο βαθµό, καθώς τέτοιες περιπτώσεις είναι αρκετά συχνές. 

• Ακόµα και αν οι περιπτώσεις πολλαπλών βέλτιστων πράξεων σε κάποιο 
πρόβληµα συµβαίνουν σπάνια, η διαφορά στην απόδοση µπορεί να είναι 
σηµαντική, εάν µια λανθασµένη απόφαση στις χρονικές στιγµές που 
συµβαίνει το φαινόµενο µπορεί να επιφέρει µεγάλα αρνητικά ενισχυτικά 
σήµατα. Αυτό βέβαια είναι και πάλι χαρακτηριστικό του προβλήµατος που 
αντιµετωπίζεται. 

 

 
Σχήµα 7.3: Παράδειγµα συνδυασµού ιεραρχήσεων πράξεων βασισµένων σε µέγεθος 
δυσαρέσκειας, όπου ο υπό µελέτη αλγόριθµος βοηθά στη συνεργασία µεταξύ των 

υποπρακτόρων. 

7.3 Αφηρηµένες πράξεις – η γενικευµένη αρχιτεκτονική 

Στη γενικευµένη µορφή της αρχιτεκτονικής, που παρουσιάσαµε στην παράγραφο 4.7, 
κάθε πράξη που επιλέγεται από τους υποπράκτορες αποτελεί  η ίδια (υλοποιείται από) 
έναν πράκτορα. Έχουµε λοιπόν έναν επιπλέον αριθµό από πράκτορες που 
προσπαθούν να πετύχουν το στόχο που καθορίζεται από την πράξη την οποία 
αντιπροσωπεύουν. Θεωρούµε ότι η αρχιτεκτονική που παρουσιάσαµε µπορεί να 
υποστηρίξει αυτή τη γενίκευση χωρίς αλλαγές στον τρόπο της επιλογής πράξεων και 
της κατανοµής ευθυνών, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουµε το ότι µπορούν να γίνουν 
βελτιώσεις, για να επιλύονται τα πρόσθετα προβλήµατα που δηµιουργούνται. 

Για να µπορούµε όµως να ισχυριστούµε ότι καταρχήν υποστηρίζεται η 
υποστήριξη των αφηρηµένων πράξεων, υλοποιούµε σε αυτή την παράγραφο έναν 
αριθµό από πειράµατα µε πιθανοκρατικές πράξεις. Με τις πιθανοκρατικές πράξεις 
προσοµοιώνουµε τη λειτουργία πρακτόρων οι οποίοι, ακόµα και αν υλοποιούν 
απλούστερους στόχους, θα έχουν ένα ποσοστό δυσλειτουργιών ή µια δεδοµένη 
ακρίβεια στην επίτευξη των στόχων τους. Ως πιθανοκρατικές πράξεις, εννοούµε τις 
πράξεις που πραγµατοποιούνται µε κάποια πιθανότητα p < 1, ειδάλλως λαµβάνει 
χώρα κάποια άλλη πράξη που τους µοιάζει ή που συνεπάγεται (και σηµαίνει) την 
αποτυχία τους. Πιο συγκεκριµένα, για τις συγκεκριµένες πράξεις που χρησιµοποιούµε 
στα πειράµατά µας, οι πιθανοκρατική λειτουργία τους υλοποιήθηκε ως εξής: 

Κάθε χρονική στιγµή στην οποία µε τον συνήθη τρόπο επιλέγεται µια πράξη, 
µε πιθανότητα p λαµβάνουν χώρα τα παρακάτω: 
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• Αν η επιλεγόµενη πράξη είναι πράξη ανάπαυσης (action = rest) τότε 
οδηγεί σε τυχαία µετακίνηση. 

• Αν η επιλεγόµενη πράξη είναι πράξη µετακίνησης τότε οδηγεί σε 
µετακίνηση προς διαφορετική κατεύθυνση ή σε ανάπαυση. Με πιθανότητα 
10% υλοποιείται τελικά πράξη ανάπαυσης. Ειδάλλως: Με πιθανότητα 
80% θα υλοποιηθεί µετακίνηση που απέχει από την σωστή κατεύθυνση 
κατά µία µονάδα και µε πιθανότητα 20% θα υλοποιηθεί µετακίνηση που 
απέχει από τη σωστή κατεύθυνση κατά δύο µονάδες. (Υπενθυµίζουµε ότι 
υπάρχουν συνολικά 8 κατευθύνσεις – µονάδες κατεύθυνσης.) 

• Πράξης κατανάλωσης, αδράγµατος ή απόθεσης φαγητού καταλήγουν σε 
πράξη ανάπαυσης. Αυτό σηµαίνει αποτυχία να γίνει η κατάλληλη κίνηση 
και έτσι συνεπάγεται το να µην γίνεται τίποτα, το οποίο ισοδυναµεί µε 
πράξη ανάπαυσης. 

 

(α) (β) 

Σχήµα 7.4: Το πείραµα της παραγράφου 6.3.2: (α) πορεία αθροίσµατος των 
λαµβανοµένων ενισχυτικών σηµάτων (β) η πορεία των βαρών των υποπρακτόρων. 

 

(α) (β) 

Σχήµα 7.5: Πρόβληµα της παραγράφου 6.3.3. Ο κυνηγός εισάγεται µετά από 200000 
στιγµές. (α) πορεία αθροίσµατος των λαµβανοµένων ενισχυτικών σηµάτων (β) η 

πορεία των βαρών των υποπρακτόρων. 

 
Στα δύο πειράµατα που δείχνουµε στα παραπάνω σχήµατα (σχήµα 7.4 και σχήµα 7.5) 
έχουµε αρνητικό αποτέλεσµα. Στο πρώτο πείραµα, το οποίο αντιµετωπίζει το 
πρόβληµα που παρουσιάσαµε στην παράγραφο 6.3.2 µε µόνη τη διαφορά των 
πιθανοκρατιών πράξεων, η πορεία του αθροίσµατος των λαµβανόµενων ενισχυτικών 
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σηµάτων είναι πτωτική, όπως φαίνεται στο σχήµα 7.4(α). Η αιτία µπορεί να φανεί 
στο σχήµα 7.4(β) όπου παρατηρούµε συνεχείς ταλαντώσεις των τιµών των βαρών 
των υποπρακτόρων. Αυτές προκαλούνται από τη συνεχώς πτωτική πορεία των βαρών 
και από τον κανόνα που διπλασιάζει όλα τα βάρη, όταν το καθένα από αυτά έχει τιµή 
µικρότερη ενός κατωφλιού. Αυτή η πτωτική πορεία των βαρών προκαλείται από την 
πιθανοκρατική υλοποίηση των πράξεων τις οποίες αποφάσισαν οι υποπράκτορες, που 
οδηγεί πολλές φορές σε λάθη, καθώς εντέλει υλοποιείται διαφορετική πράξη από 
αυτή που αποφάσισαν οι υποπράκτορες, χωρίς αυτοί να φταίνε, αλλά και χωρίς να 
έχουν έλεγχο επί της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, χρεώνονται αυτοί τη λάθος πράξη 
µε αποτέλεσµα να πέφτει το βάρος τους. Στο δεύτερο πείραµα, το οποίο 
αντιµετωπίζει το πρόβληµα της παραγράφου 6.3.3 µε την αρχιτεκτονική που φαίνεται 
στην εικόνα 7.1, µε τον κυνηγό να εισάγεται µετά από 200.000 στιγµές, παρατηρούµε 
επίσης αποτυχηµένο αποτέλεσµα και παρόµοια προβλήµατα στα βάρη των 
υποπρακτόρων. Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι χρειάζεται περεταίρω µετατροπή των 
µεθόδων της αρχιτεκτονικής, για να µπορούν να υποστηριχθούν αφηρηµένες πράξεις, 
προκειµένου να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της διάκρισης της µη-υπευθυνότητας 
των υποπρακτόρων όταν υλοποιείται λανθασµένα η πράξη που έχουν επιλέξει. 
 

(α) (β) 

Εικόνα 7.1: (α) Χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική στο πρόβληµα κατανάλωσης και 
αποθήκευσης φαγητού και αποφυγής κυνηγών και εµποδίων. (β) Χρησιµοποιούµενη 
αρχιτεκτονική στο πρόβληµα της κατανάλωσης φαγητού και αποφυγής εµποδίων που 

αντιµετωπίζουµε παρακάτω. 

 
Στο Σχήµα 7.6 και στο Σχήµα 7.7 έχουµε κάποια θετικά αποτελέσµατα τα οποία 
προέκυψαν στο πρόβληµα αντιµετώπισης των στόχων της αποφυγής εµποδίων και 
κατανάλωσης τροφής µε την αρχιτεκτονική που φαίνεται στην εικόνα 7.1(β). Στις 
περιπτώσεις αυτές το θετικό αποτέλεσµα είναι πραγµατικό, καθώς µπορούµε να 
παρατηρήσουµε ότι οι ισορροπίες βαρών που έχουν βρεθεί δεν είναι τετριµένες. Σε 
όλα τα πειράµατα που προηγήθηκαν, θέσαµε την πιθανότητα p = 0.2, δηλαδή 20% 
πιθανότητα να έχουµε λανθασµένη υλοποίηση της πράξης από τον πράκτορα που την 
υλοποιεί. Μόνο στο σχήµα 7.7 φαίνεται ένα πείραµα µε p = 0.1, στο οποίο όµως δεν 
εµφανίστηκε καλύτερη απόδοση, όπως θα περίµενε κανείς, αλλά παραδόξως ελαφρώς 
χειρότερη, ως προς το άθροισµα των τιµωριών που δέχθηκε ο πράκτορας µέχρι να 
µάθει να αντιµετωπίζει το πρόβληµα. 
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(α) (β) 

Σχήµα 7.6: Κατανάλωση τροφής και αποφυγή εµποδίων µε την αρχιτεκτονική στην 
εικόνα 7.1(β). 20% πιθανότητα λανθασµένης υλοποίησης πράξεων. 

 

(α) (β) 

Σχήµα 7.7: Κατανάλωση τροφής και αποφυγή εµποδίων µε την αρχιτεκτονική στην 
εικόνα 7.1(β). 10% πιθανότητα λανθασµένης υλοποίησης πράξεων. 

7.4 Μελέτη παραµέτρων της αρχιτεκτονικής 

7.4.1 Μεγέθη υπευθυνότητας 

Στα πειράµατα που εκτελέσαµε, παρατηρήσαµε ότι τα µεγέθη υπευθυνότητας των 
πρακτόρων (χωρική συµφωνία, χρονική συµφωνία και συµµετοχή – βλέπε 
παράγραφο 4.5.2) συµπεριφέρονται εν γένει αρκετά ικανοποιητικά, αν και η κρίση 
των µεγεθών δεν µπορεί να γίνει µε κάποιο αντικειµενικό κριτήριο. Ακόµα και αν 
κατασκευάσουµε έναν κριτή της ορθότητας της κατανοµής ευθυνών, κρίνοντας εκ 
της επιλεγόµενης πράξης και της κατάστασης του πράκτορα για το ποιοι 
υποπράκτορες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή, τότε αυτός ο κριτής θα πρέπει να 
κατασκευάζεται εκ νέου για κάθε διαφορετικό πρόβληµα ή διαφορετικό σύνολο 
υποπρακτόρων ή διαφορετική δοµή των υποπρακτόρων στο εσωτερικό της 
αρχιτεκτονικής. Επίσης, για την απόφαση του ακριβούς ποσοστού υπευθυνότητας 
που θα κατανέµει ο κριτής στους υποπράκτορες, πάλι θα πρέπει αναγκαστικά να 
εισαχθούν υποκειµενικές παράµετροι. Κατά συνέπεια, η µέθοδος που 
χρησιµοποιήσαµε ήταν να κρίνουµε υποκειµενικά την αποτελεσµατικότητα των 
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µεγεθών υπευθυνότητας µε την παρατήρηση, σε κάθε χρονική στιγµή και για πολλά 
πειράµατα, των προτιµήσεων που εξάγονται από κάθε υποπράκτορα που συµµετέχει 
στο εκάστοτε πείραµα, της επιλεγόµενης πράξης, και της τιµής των µεγεθών 
κατανοµής της ευθύνης στους υποπράκτορες. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος γίνεται 
εν µέρει φανερή και στις επόµενες παραγράφους. 

Στα πειράµατα που εκτελέσαµε, παρατηρήσαµε ότι τα µεγέθη υπευθυνότητας 
των πρακτόρων συµπεριφέρονται εν γένει αρκετά ικανοποιητικά. Επίσης, 
παρατηρήσαµε ότι είναι αλληλοσυµπληρούµενα και ότι ένας κατάλληλος 
συνδυασµός τους εµπεριέχει συνήθως αρκετή πληροφορία, προκειµένου να γίνει η 
αλλαγή των βαρών των υποπρακτόρων. Παρόλα αυτά, παρατηρήσαµε και κάποιες 
αδυναµίες των µεγεθών σε ορισµένες καταστάσεις, τις οποίες και καταγράψαµε και 
αναφέρουµε στις επόµενες παραγράφους. 

7.4.1.1 Παράδειγµα χρησιµότητας του µεγέθους συµµετοχής 

Στο πείραµα της παραγράφου 6.1.2, είχαµε ένα στατικό υποπράκτορα κατανάλωσης 
τροφής και ένα υποπράκτορα τυχαίας περιπλάνησης και ο στόχος που τέθηκε ήταν η 
κατανάλωση τροφής, χωρίς πρόσκρουση στα άκρα της περιοχής του πειράµατος. 
 Στο πείραµα αυτό, στην περίπτωση που χρησιµοποιείται σχήµα minimize-
worst-unhappiness, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα προσαρµογής, το βάρος του 
randomTravel έπεφτε πιο κάτω από το βάρος του foodEater και σχεδόν µηδενιζόταν, 
και κατά συνέπεια έπεφταν και οι τιµές των προτιµήσεων των πράξεων που 
παρήγαγε. Έτσι, κατά µέσο όρο, ο υποπράκτορας foodEater καθόριζε την επιλογή της 
πράξης. Στην κατάσταση όµως που το στοµάχι του πράκτορα είναι γεµάτο, δεν 
συµβαίνει αυτό, καθώς ο υποπράκτορας foodEater καθορίζει µόνο µία πράξη η οποία 
δεν πρέπει να γίνει (κατανάλωση τροφής) και κατά συνέπεια, εφόσον χρησιµοποιείται 
σχήµα minimize-worst-unhappiness, το ποια πράξη θα επιλεγεί καθορίζεται από τον 
randomTravel. Οι προτιµήσεις των υποπρακτόρων σε ένα παράδειγµα χρονικής 
στιγµής στην οποία εµφανίζεται η κατάσταση αυτή φαίνονται στο σχήµα 7.8. Σε 
πολλές από αυτές τις χρονικές στιγµές, η κατεύθυνση µετακίνησης που προτείνει ο 
randomTravel οδηγεί σε πρόσκρουση µε τα άκρα της περιοχής του πειράµατος τα 
οποία αποτελούν εµπόδια για τον πράκτορα και του προκαλούν πόνο. Παρατηρήσαµε 
ότι σε αυτή την περίπτωση, τα µεγέθη της χωρικής και χρονικής συµφωνίας δεν 
απέδιδαν ποσοστό ευθύνης στον πραγµατικά υπεύθυνο υποπράκτορα randomTravel, 
αλλά στον υποπράκτορα foodEater, ο οποίος δεν έφταιγε. Αυτό φαίνεται στο σχήµα 
7.9(α,β) όπου φαίνονται αντίστοιχα οι τιµές των µεγεθών χωρικής και χρονικής 
υπευθυνότητας για τους δύο υποπράκτορες (foodEater: πράσινο χρώµα, 
randomTravel: κόκκινο χρώµα). Αυτό βέβαια εξηγείται από το είδος της πληροφορίας 
που µετρούν τα µεγέθη που µετρούν τη συµφωνία των υποπρακτόρων. Τα µεγέθη 
αυτά βασίζονται στη διαφορά της τιµής της αξίας της επιλεγόµενης πράξης σε σχέση 
µε την τιµή της αξίας της βέλτιστης πράξης του υποπράκτορα υπό µελέτη, και αυτή η 
διαφορά είναι µεγαλύτερη για τον υποπράκτορα foodEater, παρά για τον 
υποπράκτορα randomTravel. 

Το µέγεθος της συµµετοχής όµως, επιτυγχάνει να παρατηρήσει την 
υπευθυνότητα του randomTravel και αντίστροφα την δυσαρέσκεια του foodEater για 
την επιλεγόµενη πράξη. Στο σχήµα 7.9(δ) φαίνονται οι τιµές του συνολικού 
προσδεχόµενου ενισχυτικού σήµατος για τις ίδιες στιγµές. Παρατηρούµε ότι στις 
στιγµές 10-13 και 29 οι τιµές είναι αρνητικές, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι έχουµε 
σύγκρουση του πράκτορα µε εµπόδια. Στις στιγµές αυτές (αλλά και σε άλλες), στο 
σχήµα 7.9(γ), φαίνεται ότι οι τιµές συµµετοχής του υποπράκτορα randomTravel είναι 
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υψηλές και αντίστροφα οι τιµές του υποπράκτορα foodEater είναι χαµηλές, κάτι που 
σηµαίνει ότι το µέγεθος της συµµετοχής µπορεί να διακρίνει τον πραγµατικό ρόλο 
των υποπρακτόρων. Αυτό εξηγείται, αν παρατηρήσουµε το σχήµα 7.8, το οποίο είναι 
παράδειγµα της περίπτωσης που µελετούµε. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο 
υποπράκτορας randomTravel (κόκκινο χρώµα) έχει µεγαλύτερη δυσαρέσκεια από τον 
foodEater στις περισσότερες πράξεις και έτσι αυτός είναι που επιτυγχάνει τον 
αποκλεισµό των πράξεων αυτών από το να επιλεγούν. Κατά συνέπεια, αυτός είναι 
που καθορίζει την τελική επιλογή και αυτή η πληροφορία εµπεριέχεται στο µέγεθος 
της συµµετοχής. Από αυτό το παράδειγµα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα µεγέθη 
συµφωνίας και συµµετοχής είναι συµπληρωµατικά και ότι υπάρχουν περιπτώσεις που 
χρειάζεται να χρησιµοποιούµε το µέγεθος συµµετοχής, προκειµένου να µην 
καταλήξουµε σε λανθασµένες τιµές υπευθυνότητας. 
 

 
Σχήµα 7.8: Ιεραρχήσεις πράξεων µε τις οποίες συµβαίνει το πρόβληµα υπό µελέτη. 

 

(α) (β) 

(δ) 
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(γ) 
Σχήµα 7.9: 30 συνεχόµενες χρονικά τιµές του µεγέθους (α) χωρικής συµφωνίας (β) 
χρονικής συµφωνίας (γ) συµµετοχής. (δ) συνολικού προσδεχόµενου ενισχυτικού 

σήµατος, για τους υποπράκτορες της αρχιτεκτονικής.  

7.4.1.2 ∆ιαφοροποίηση µεταξύ χωρικής και χρονικής συµφωνίας 

Σε αυτό το παράδειγµα φαίνεται η επίδραση της χρονικής συµφωνίας και η 
διαφοροποίησή της από τη χωρική συµφωνία. Πρόκειται για την περίπτωση 
αντιµετώπισης των στόχων εναπόθεσης και κατανάλωσης φαγητού µε τη χρήση των 
στατικών υποπρακτόρων depositFood (DEPOSIT_3) και foodEater (τύπου 
FOOD_EAT_2) αντίστοιχα. Οι συγκεκριµένοι τύποι των υποπρακτόρων εξαρτούν 
αντίστοιχα το µέγεθος των προτιµήσεών τους από το χρονικό διάστηµα από την 
τελευταία απόθεση φαγητού στη φωλιά ο ένας και από την ποσότητα φαγητού στο 
στοµάχι ο άλλος µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται χρονικά η επιρροή τους στην 
επιλογή δράσεων. Αυτό δεν ανιχνεύεται από το µέγεθος χωρικής συµφωνίας, όπως 
φαίνεται στο σχήµα 7.10(α), διότι το µέγεθος αυτό µετράει τους συσχετισµούς αξιών 
µεταξύ των διαφόρων πράξεων σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Το µέγεθος 
συµµετοχής, αποτυγχάνει και αυτό να µας δείξει τη µεταβολή στην ευαρέσκεια των 
υποπρκακτόρων, όπως φαίνεται στο σχήµα 7.10(γ), καθώς µετράει συσχετισµούς 
δυνάµεων στη συµµετοχή των υποπρακτόρων σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή.  
 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
Σχήµα 7.10: 50 συνεχόµενες χρονικά τιµές του µεγέθους (α) χωρικής συµφωνίας (β) 

χρονικής συµφωνίας (γ) συµµετοχής (δ) συνολικής υπευθυνότητας, για τους 
υποπράκτορες της αρχιτεκτονικής. 
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Αντίθετα, η χρονική συµφωνία αντικατοπτρίζει στις τιµές της αυτή τη µεταβολή στην 
δυναµικότητα των υποπρακτόρων, όπως φαίνεται στο σχήµα 7.10(β). Έτσι, µετά το 
συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µεγέθη, έχουµε τιµές συνολικής υπευθυνότητας οι οποίες 
εµπεριέχουν περισσότερη πληροφορία και ταιριάζουν περισσότερο στο πρόβληµα 
που αντιµετωπίζουµε, όπως φαίνεται στο σχήµα 7.10(δ). Το µέγεθος της χρονικής 
συµφωνίας διαφοροποιείται λοιπόν από τα υπόλοιπα και αποτελεί απαραίτητο 
συστατικό για να µπορεί το σύστηµα να κρίνει αποτελεσµατικά ορισµένες κατηγορίες 
περιπτώσεων απονοµής υπευθυνότητας. 

7.4.1.3 Περίπτωση ανεπάρκειας των χρησιµοποιούµενων µεγεθών 

Σε αυτή την παράγραφο δείχνουµε µια περίπτωση µη αποτελεσµατικής κατανοµής 
ευθύνης. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο πράκτορας είναι η απόθεση φαγητού στη 
φωλιά, µε τη χρήση του αντίστοιχου στατικού υποπράκτορα depositFood (τύπου 
DEPOSIT_2, βλέπε παράγραφο 9.1.4 – παράρτηµα) και του υποπράκτορα τυχαίας 
περιπλάνησης randomTravel, ο οποίος δε συνεισφέρει στο στόχο, αλλά αντίθετα 
παρεµποδίζει την επίτευξή του. Η µέθοδος σύνθεσης των προτιµήσεων που 
χρησιµοποιούµε είναι η minimize-worst-unhappiness. Στο πρόβληµα αυτό, µετά από 
κάποιο χρονικό διάστηµα προσαρµογής των βαρών των υποπρακτόρων,  το βάρος 
του randomTravel πέφτει αρκετά σε σχέση µε το βάρος του depositFood. 
 

Σχήµα 7.11: Παραδείγµατα περιπτώσεων όπου συµβαίνει το πρόβληµα υπό µελέτη 
(α) Επιλεγόµενη πράξη = 2. (β) Επιλεγόµενη πράξη = 8. 

 

(α) (β) 
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(γ) (δ) 

Σχήµα 7.12: 50 συνεχόµενες χρονικά τιµές του µεγέθους (α) χωρικής συµφωνίας (β) 
χρονικής συµφωνίας (γ) συµµετοχής (δ) συνολικής υπευθυνότητας, για τους 

υποπράκτορες της αρχιτεκτονικής. 

 
Έτσι, το depositFood, έχοντας µεγαλύτερες τιµές unhappiness, αποκλείει την επιλογή 
των περισσότερων πράξεων, δίνοντας µικρή δυσαρέσκεια µόνο στις πράξεις που είναι 
καλύτερες για το στόχο του. Έτσι, (τις χρονικές στιγµές που υπάρχει ο στόχος της 
µετακίνησης στον depositFood) η πράξη που οδηγεί στο στόχο του depositFood και 
οι γειτονικές της παραµένουν ανοικτές για πιθανό επηρεασµό από το randomTravel. 
Στην περίπτωση που το randomTravel έχει κατεύθυνση-στόχο που είναι σχετικά 
γειτονικός µε του depositFood, τότε µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την 
συγκεκριµένη κατεύθυνση που θα επιλεγεί τελικά. Έτσι, είναι πιθανόν να επιλέγονται 
πράξεις που είναι γειτονικές του στόχου και όχι ο ίδιος ο στόχος. Αυτό συνήθως δεν 
προκαλεί προβλήµατα, εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν εµπόδια και η 
επιλογή γειτονικής προς το στόχο του deposit κατεύθυνσης οδηγεί σε σύγκρουση µε 
αυτά. Αυτό είναι που συµβαίνει στην περίπτωσή που µελετάµε, καθώς στην 
χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική δεν υπάρχει υποπράκτορας αποφυγής εµποδίων, ο 
οποίος να αποτρέψει τη σύγκρουση. Οι προτιµήσεις των υποπρακτόρων της 
αρχιτεκτονικής σε δύο στιγµιότυπα στα οποία εµφανίζεται το πρόβληµα φαίνονται 
στο σχήµα 7.11. Η διαφορά αξίας µεταξύ επιλεγόµενης και δεύτερης καλύτερης 
πράξης είναι 0.19 στο (α) στιγµιότυπο και 0.2 στο (β). Κατά συνέπεια, η επίδραση 
του randomTravel οδηγεί από καιρού εις καιρόν σε µη αποτελεσµατική απόφαση, 
αλλά αυτό δεν είναι κυρίως πρόβληµα για το οποίο ευθύνεται η αρχιτεκτονική, όσο οι 
υποπράκτορες τους οποίους συντονίζει. Το ενδιαφέρον σε αυτή την κατάσταση είναι 
ότι δεν κατανέµεται αποτελεσµατικά η ευθύνη για την επιλογή της πράξης. ∆ιότι 
γίνεται το εξής: 

Τα µεγέθη που καταλογίζουν υπευθυνότητα µε βάση τη συµφωνία 
επιτυγχάνουν µεν να µας δείξουν το ότι ο depositFood δεν είναι και πολύ ευτυχής µε 
την επιλεγόµενη πράξη (π.χ. δίνουν χωρική συµφωνία του depositFood = 0.47 και 
χρονική συµφωνία = 0.42) και άρα πρέπει να του καταλογιστεί αύξηση του βάρους 
του και όχι µείωση από το αρνητικό αποτέλεσµα της πράξης, αλλά µικρής ποσότητας. 
Στο σχήµα 7.12(α),(β) µπορούµε να παρατηρήσουµε τις στιγµές στις οποίες τα 
µεγέθη συµφωνίας δείχνουν χαµηλότερες του 1 τιµές για το depositFood και αυτές 
είναι οι στιγµές στις οποίες εµφανίζεται το πρόβληµα που µελετούµε. Παρόλα αυτά, 
τα µεγέθη συµφωνίας συχνά µας δείχνουν ότι ο randomTravel δεν επιθυµεί την 
επιλεγόµενη πράξη, παρόλο που αυτός προκάλεσε την επιλογή της. Ως αποτέλεσµα, 
ανεβαίνει το βάρος του συγκεκριµένου υποπράκτορα αντί να πέφτει, η παρεµβολή 
του στις αποφάσεις ενισχύεται και έτσι το πρόβληµα της λανθασµένης απόφασης 
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µεγενθύνεται ή απλά δεν επιλύεται. Αυτό συµβαίνει διότι τα µεγέθη συµφωνίας 
µετρούν τη διαφορά στην αξία µεταξύ της επιλεγόµενης πράξης και της βέλτιστης 
πράξης (χωρικά ή χρονικά). Συχνά λοιπόν, και ιδιαίτερα στο σχήµα minimize-worst-
unhappiness, η διαφορά αυτή µπορεί να είναι µεγάλη (όταν η αξία της πράξης 
πλησιάζει τη χείριστη αξία), διότι η µέθοδος ελαχιστοποιεί τη µέγιστη δυσαρέσκεια 
µεταξύ όλων των υποπρακτόρων για την επιλεγόµενη πράξη και όχι ενός 
µεµονωµένου υποπράκτορα. Έτσι, κάποιος υποπράκτορας µπορεί να είναι εξαιρετικά 
δυσαρεστηµένος, αλλά αυτή η (µέγιστη στη χειρότερη περίπτωση) δυσαρέσκειά του 
να είναι µικρότερη της δυσαρέσκειας που θα έδειχνε κάποιος άλλος πράκτορας αν 
επιλεγόταν µια διαφορετική πράξη. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η πληροφορία που µας 
δίνουν τα µεγέθη συµφωνίας, είναι µεν σωστή, αλλά αυτό το οποίο µετρούν δεν 
περιλαµβάνει επαρκή στοιχεία για το πρόβληµα που µελετούµε και δεν αρκεί για να 
το αντιµετωπίσει. 

Το µέγεθος που καταλογίζει υπευθυνότητα µε βάση τη συµµετοχή θεωρεί ότι 
ο κύριος υπεύθυνος για την απόφαση είναι το depositFood. Αυτό γίνεται, επειδή η 
συµµετοχή στην επιλογή µιας πράξης (όταν χρησιµοποιούνται σχήµατα σύνθεσης 
προτιµήσεων που βασίζονται σε µέγεθος δυσαρέσκειας) καθορίζεται από το 
άθροισµα του ρόλου που επιδεικνύει ο κάθε υποπράκτορας στον αποκλεισµό κάθε 
άλλης πράξης. Έτσι, ο depositFood έχει µεγάλη συµµετοχή, εµφανίζοντας τη 
µεγαλύτερη δυσαρέσκεια στις περισσότερες πράξεις, ενώ το randomTravel έχει 
αµεληταία, διότι µπορεί να συµµετάσχει στον αποκλεισµό παρά µόνο µιας ή δύο το 
πολύ από τις 11 πράξεις / επιλογές. Αυτό φαίνεται στο σχήµα 7.12(γ) όπου 
παρατηρούµε ότι η συµµετοχή του depositFood δεν πέφτει κάτω από 0.8 ενώ η 
συµµετοχή του randomTravel δεν ανεβαίνει πάνω από 0.2. Έτσι, το µέγεθος 
συνολικής υπευθυνότητας που προκύπτει και φαίνεται στο σχήµα 7.12(δ) 
αποτυγχάνει να δείξει ότι ο randomTravel ευθύνεται πολύ τις συγκεκριµένες χρονικές 
στιγµές που εµφανίζεται το πρόβληµα. Ο τρόπος υπολογισµού της συµµετοχής που 
χρησιµοποιούµε θεωρητικά και εν γένει είναι σωστός, αλλά στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ο ρόλος της συγκεκριµένης µίας πράξης στις 11 που αποκλείεται είναι 
πολύ σηµαντικός, διότι το αποτέλεσµα του αποκλεισµού της είναι πολύ δυσάρεστο, 
καθώς οδηγεί στην επιλογή µιας πράξης µε πολύ άσχηµες συνέπειες. Έτσι, για να 
γίνει αποτελεσµατική κατανοµή ευθύνης στη συγκεκριµένη περίπτωση θα έπρεπε να 
σταθµιστεί το ποσοστό της ευθύνης για τον αποκλεισµό της πράξης µε τη 
σηµαντικότητα του αποκλεισµού της. Αυτό, δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς την 
εισαγωγή πρόσθετης πληροφορίας υψηλότερου επιπέδου που να αφορά τα 
αποτελέσµατα των πράξεων που δεν επιλέχθηκαν, ώστε να µπορεί να γίνει σύγκριση 
µε την πράξη που επιλέχθηκε και να κατανεµηθεί ευθύνη. Με άλλα λόγια χρειάζεται 
ένα πιθανοκρατικό µοντέλο µεταβάσεων µεταξύ καταστάσεων µε δεδοµένες 
αποφάσεις του πράκτορα (βλέπε παράγραφο 10.3 – παράρτηµα). Παρατηρούµε 
λοιπόν κάποια όρια στην αποδοτική απονοµή υπευθυνότητας µε τη χρήση των 
µεθόδων που χρησιµοποιούµε, τα οποία χρειάζονται υψηλότερου επιπέδου 
πληροφορία προκειµένου να υπερκεραστούν. (Αυτό είναι κάτι που µπορεί να 
δοκιµαστεί στο µέλλον). 

7.4.1.4 Συνδυασµός των µεγεθών υπευθυνότητας 

Ο καθορισµός της ολικής υπευθυνότητας ενός υποπράκτορα γίνεται σύµφωνα µε την 
Εξίσωση 4.17, σύµφωνα µε την οποια: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )1k x k x k x k father x kElig a C a C a P a P aδ δ= ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅  
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Πρέπει όµως να επιλέξουµε µια τιµή για την παράµετρο δ και να αιτιολογήσουµε την 
επιλογή της. 
 Στα πειράµατα του προηγούµενου κεφαλαίου, είχαµε θέσει δ = 0, διότι, όπως 
παρατηρήσαµε σε κάποια πειράµατα και αναλύσαµε στην παράγραφο 7.4.1.1, τα 
µεγέθη συµφωνίας χρειάζονται σε κάποιες περιπτώσεις τη συµβολή του µεγέθους 
συµµετοχής, προκειµένου να προκύπτει σωστή τιµή στην παραγόµενη ολική 
υπευθυνότητα. Αν λοιπόν είναι δ > 0, τότε η πρώτη παράµετρος της εξίσωσης δεν θα 
φιλτράρεται από το µέγεθος συµφωνίας και έτσι θα εισάγεται θόρυβος στην τελική 
υπευθυνότητα που µπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσµα. 

Από την άλλη, όταν δ = 0, µηδενίζονται οι αρνητικές τιµές των µεγεθών 
συµφωνίας όταν το µέγεθος συµµετοχής είναι µηδέν. Αυτό σηµαίνει εν γένει, ότι αν 
γίνει κάτι καλό, τότε το βάρος του πράκτορα που δεν το επιθυµούσε, αλλά και δεν 
συµµετείχε, ∆ΕΝ θα πέσει. Το χειρότερο όµως είναι ότι αν γίνει κάτι κακό, τότε το 
βάρος του πράκτορα που δεν το επιθυµούσε, ∆ΕΝ θα ανέβει. Άρα, µπορεί να µην έχει 
ποτέ την ευκαιρία να συµµετάσχει ξανά στην επιλογή πράξεων, να επηρεάσει 
πιθανώς θετικά το αποτέλεσµα και να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η κατάσταση 
την οποία αντιµετωπίζει ο πράκτορας που του προκαλεί αρνητικά ενισχυτικά σήµατα. 
Για παράδειγµα, αν ο υποπράκτορας αποφυγής εµποδίων δεν επιθυµεί να τρακάρει ο 
πράκτορας, αλλά οι άλλοι υποπράκτορες είναι πιο ισχυροί και έχουν άλλες απόψεις 
και τελικά επικρατήσουν και τρακάρει ο πράκτορας, τότε το βάρος του υποπράκτορα 
αποφυγής εµποδίων δεν θα ανέβει, παρόλο που διαφωνεί µε τα κακώς κείµενα και 
έτσι δεν θα έχει την ευκαιρία να εµποδίσει το αρνητικό φαινόµενο της σύγκρουσης µε 
τα εµπόδια, προς όφελος όλων των υποπρακτόρων. Παράλληλα, δηµιουργείται και 
ένα ακόµα πρόβληµα: Μια λανθασµένη αρχικοποίηση ή µια µεταβολή στο 
περιβάλλον η οποία θα φέρει έναν πράκτορα να έχει πολύ µικρό βάρος, θα 
καταστήσει αδύνατη την επαναφορά του στην ενεργό συµµετοχή εάν οι συνθήκες 
αλλάξουν και καταστεί αναγκαία η παρέµβασή του στην επιλογή αποφάσεων. Σε 
αυτή την περίπτωση λοιπόν εµφανίζεται µειωµένη ικανότητα προσαρµογής της 
αρχιτεκτονικής σε σχέση µε τις πλήρεις δυνατότητές της. Από την άλλη το σύστηµα 
κατανοµής ευθυνών είναι πιο ασφαλές ότι θα κατανείµει σωστά τις ευθύνες, καθώς η 
παρουσία του µεγέθους συµµετοχής φιλτράρει τις αδυναµίες των υπολοίπων 
µεγεθών, ελαχιστοποιώντας τις περιπτώσεις λανθασµένης κρίσης του συστήµατος. 
  Υπάρχει λοιπόν ένα trade-off στην ανάθεση τιµής στην παράµετρο δ και 
εντέλει φαίνεται να µπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η αρχιτεκτονική αν δ > 0, αλλά 
λίγο µεγαλύτερο: Τόσο, ώστε να εµποδίζεται ο µηδενισµός των µεγεθών, αν το 
µέγεθος συµµετοχής είναι µικρό, αλλά να κρατείται και σε ανεκτό επίπεδο ο θόρυβος 
και να µην αλλοιώνει τα αποτελέσµατα. Τα πειράµατα έδειξαν µεν τα ελαττώµατα 
της τιµής δ = 0, αλλά αυτό φάνηκε µετά τη διεξαγωγή τους και έτσι δεν υπήρξε 
χρόνος για οργανωµένο πειραµατισµό ως προς άλλες τιµές του δ, για εξαγωγή πιο 
συγκεκριµένων συµπερασµάτων. 

7.4.2 Εξειδικευµένες µέθοδοι αµοιβής και τιµωρίας 

Στα πειράµατα του προηγούµενου κεφαλαίου χρησιµοποιήσαµε την πρώτη µέθοδο 
από τις εξειδικευµένες µεθόδους αµοιβής και τιµωρίας που παρουσιάζονται στην 
παράγραφο 4.5.4, η οποία µεταβάλλει τα βάρη των υποπρακτόρων µόνο αν 
εµφανίζεται κάποιο αρνητικό αποτέλεσµα πράξης (µε άλλα λόγια µόνο αν κάτι πάει 
στραβά, προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση). Έχει βέβαια ένα µειονέκτηµα, ότι 
σε κάποιες περιπτώσεις ωθεί τα βάρη κάποιων υποπρακτόρων προς µηδενισµό, κάτι 
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που προκάλεσε προβλήµατα στην περίπτωση των αφηρηµένων πράξεων 
(παράγραφος 7.3) όπου οι υποπράκτορες είχαν επιπλέον αστοχίες, λόγω της 
πιθανοκρατικής υλοποίησης των εντολών τους, για την οποία δεν ευθύνονταν. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, µάλλον χρειάζεται κάποια περεταίρω θεωρητική 
τροποποίηση για να αποφεύγεται η κατανοµή ευθυνών στους «αθώους».  Γενικότερα 
όµως, φαίνεται να αποτελεί την πιο σταθερή µέθοδο, όσον αφορά τις δυνατότητες 
προσαρµοστικότητας που προσφέρει και το πλήθος προβληµάτων που µπορεί να 
αντιµετωπίσει. 

Η γενική µέθοδος κατανοµής ευθυνών που µεταβάλλει τα βάρη σε κάθε 
επιλογή δράσης (εξίσωση 4.20), δεν χρησιµοποιήθηκε, γιατί αποδείχθηκε ότι έχει ένα 
σηµαντικό µειονέκτηµα: Μπορεί να οδηγήσει σε πολύ µεγάλες τιµές τα βάρη 
(πρακτικά απειρισµούς), αν κάποιος υποπράκτορας προκαλεί συχνά αµοιβές και έτσι 
να υπάρχει πολύ µεγάλη απόκλιση των τιµών κάποιων βαρών από τα υπόλοιπα και αν 
υπάρξει ανάγκη για αλλαγή ισορροπίας δεν θα είναι δυνατό να αλλάξει η ισορροπία 
δυνάµεων – θα έχει γίνει µόνιµη η κυριαρχία κάποιου πάνω σε άλλους και δεν θα 
υπάρχει προσαρµοστικότητα. Ένα τέτοιο παράδειγµα φαίνεται στο σχήµα 7.13, όπου 
στο (α) φαίνεται η πορεία απειρισµού (πρακτικά) ενός από τα βάρη σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα και στο (β) φαίνεται η πορεία του αθροίσµατος των λαµβανόµενων 
ενισχυτικών σηµάτων. Η πορεία του αθροίσµατος είναι ικανοποιητική που σηµαίνει 
ότι η κυριαρχία ενός υποπράκτορα επί των υπολοίπων δεν παρεµποδίζει την 
αντιµετώπιση των στόχων του πράκτορα. Όµως, σε περίπτωση µεταβολής των 
στόχων ή του περιβάλλοντος, η µεγάλη διαφορά στα βάρη δεν θα ξεπεραστεί, όπως 
δείξαµε και στην παράγραφο 6.1.3.2. Βέβαια, αυτό το αρνητικό φαινόµενο δε 
συµβαίνει πάντα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η µέθοδος λειτουργεί ικανοποιητικά και 
στο σχήµα 7.14 φαίνεται ένα παράδειγµα. 

Οι υπόλοιπες εξειδικευµένες µέθοδοι (εκτός της πρώτης) δεν δοκιµάστηκαν 
ικανοποιητικά, αλλά περιµένουµε να έχουν παρόµοια µειονεκτήµατα. Με την 
υποστήριξη όµως πολλαπλών επιπέδων που παρέχει η αρχιτεκτονική, οι ειδικές 
µέθοδοι αµοιβής και τιµωρίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα περιορισµένο 
αριθµό από υποπράκτορες σε κάποιο κατώτερο επίπεδο ιεραρχίας, δηλαδή σε 
µεµονωµένα υποπροβλήµατα που χρειάζονται ειδική αντιµετώπιση. Και δεν 
αποκλείεται να αποτελούν πολύ καλές λύσεις για συγκεκριµένα είδη 
υποπροβληµάτων που µπορεί να κληθεί να αντιµετωπίσει ο πράκτορας. 
 

 
Σχήµα 7.13: (α) Περίπτωση τάσης απειρισµού ενός βάρους. Όπως στην §6.1.2 συν 

ένα υποπράκτορα αποφυγής εµποδίων. Μέθοδος σύνθεσης: maximize-best-happiness. 
(β) Η πορεία του αθροίσµατος των ενισχ. σηµάτων. (θετική µεν, αλλά αν αλλάξει η 

κατάσταση του περιβάλλοντος και χρειαστεί προσαρµογή;;) 
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Σχήµα 7.14: (α) Αντιπαράδειγµα. Πρόβληµα της παραγράφου 6.1.2. Μέθοδος 

σύνθεσης προτιµήσεων: maximize-best-happiness. Εδώ η µέθοδος δουλεύει. (β) Η 
πορεία του αθροίσµατος των ενισχυτικών σηµάτων (θετική). 

7.4.3 Καταστολή αλλαγών βαρών στις αµελητέας έντασης εµπειρίες 

Στην παράγραφο αυτή δείχνουµε ένα παράδειγµα καταστροφικής επίδρασης των 
µικρών σε ένταση εµπειριών στη διαδικασία αλλαγής βαρών (σχήµα 7.15) που 
καθιστά απαραίτητη τη χρήση της καταστολής αλλαγών βαρών σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Πρόκειται για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αποφυγής εµποδίων 
και κατανάλωσης φαγητού, όπου µόνο τις πρώτες 2200 χρονικές στιγµές είχαµε 
ενεργοποιηµένη την καταστολή των αλλαγών των βαρών από εµπειρίες αµελητέας 
έντασης. Στο (β) βλέπουµε τις τιµές DR όπως διαµορφώνονται από τα 
προσλαµβανόµενα ενισχυτικά σήµατα. Στο (α) παρατηρούµε ότι µετά την 
απενεργοποίηση της καταστολής, εµφανίζονται συνεχείς πολύ µικρές µεταβολές στα 
βάρη, της τάξεως του 10-4, οι οποίες, όπως βλέπουµε στο (γ) αλλοιώνουν σταδιακά 
την ισορροπία βαρών των 2 χρησιµοποιούµενων υποπρακτόρων και τελικά 
καταστρέφουν το αποτέλεσµα, αφού µετά από αρκετές χρονικές στιγµές θα έχουµε 
µηδενισµό του ενός από τα δύο βάρη. 
 

 
(α) 

 143



(β) (γ) 

Σχήµα 7.15: Ακολουθία τιµών (α) των µεταβολών των βαρών (dW) όπου από τη 
χρονική στιγµή 2200 και µετά είναι απενεργοποιηµένη η καταστολή µεταβολών. (β) 
του µεγέθους DR. (γ) των βαρών των υποπρακτόρων, όπου φαίνεται η αλλοίωση 

στην ισορροπία τους, λόγω των συνεχών (παρότι µικρών) µεταβολών που υφίστανται. 

 
Όσον αφορά το ποσοστό των χρονικών στιγµών στο οποίο η αλλαγή των βαρών 
καταστέλεται: αυτό ποικίλει ανάλογα µε το πείραµα, αλλά συνήθως παίρνει µεγάλες 
τιµές, µεγαλύτερες του 50%. Για παράδειγµα, στα πειράµατα των παραγράφων 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.3 είχαµε αντίστοιχα (κατά µέσο όρο επί των µεθόδων σύνθεσης) 88%, 77% 
και 89% ποσοστά καταστολής αλλαγών. 
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8 Απολογισµός, συµπεράσµατα και 
προεκτάσεις 

8.1 Εργαλεία και µέθοδοι δηµιουργίας υποπρακτόρων 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήσαµε απλές µεθόδους δηµιουργίας 
υποπρακτόρων. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα µεγάλο εύρος µεθόδων και εργαλείων για 
την εύκολη δηµιουργία στατικών πρακτόρων, αλλά και τη δηµιουργία αποδοτικών 
µαθησιακών πρακτόρων. Μερικές από αυτές είναι και οι παρακάτω: 
 
Για στατικούς υποπράκτορες: 

1. Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Μ.Π.Κ.) ή Επαυξηµένες Μ.Π.Κ ή 
άλλες ειδικές γλώσσες (π.χ. Behavior Language [Brooks, 1990]). 

2. Κώδικας σε κάποια συνηθισµένη γλώσα προγραµµατισµού (π.χ. C, C++) µε 
ντετερµινιστική ή πιθανοκρατική λογική. 

3. Ασαφής Λογική (Fuzzy logic). Βλέπε []. 
4. Άλλες µη µονοτονικές ή µονοτονικές λογικές, βλέπε [Αντωνίου, 1999]. 
5. Μπαϋεσιανά ∆ίκτυα (Bayesian Networks). Βλέπε [Heckerman, 96]. 

Για υποπράκτορες που να υποστηρίζουν µάθηση (δυναµικοί): 
1. Μέθοδοι που λειτουργούν µε επιτήρηση (supervised methods) 

a. Locally-Weighted-Learning (Εν γένει βλέπε [Atkesson, Moore, Schaal, 
96]. Ειδικότερες και αποτελεσµατικές µέθοδοι: EFuNN [Kasabov, 
XX], LWPR [Vijayakumar & Schaal, 2001], Hedger [Smart, 
Kaelbling, 2000]) 

b. Νευρωνικά δίκτυα (π.χ. αλγόριθµος back-propagation κ.λ.π. Βλέπε 
[Haykin, 99]) 

c. ∆υναµικά Μπαυεσιανά ∆ίκτυα (Dynamic Bayesian Networks - DBN). 
Βλέπε [Murphy, 2002]. 

d. Γενετικοί αλγόριθµοι (βλέπε [Mitchell, Forrest, 94]) 
e. ∆ένδρα Αποφάσεων. 
f. Case-Based-Reasoning. Βλέπε [Aha, Wettschereck, 97]. 
g. Fuzzy Cognitive Maps (FCM). 
h. Λοιπές µέθοδοι προσέγγισης συναρτήσεων. 

2. Μέθοδοι που λειτουργούν χωρίς επιτήρηση (unsupervised methods) 
a. Hebbian µάθηση. Βλέπε [Haykin, 99]. 
b. Μέθοδοι ελαχιστοποίησης εντροπίας. [Haykin, 99]. 
c. Μέθοδοι SOM (Self-Organized-Maps). Βλέπε [Haykin, 99]. 
d. Άλλες µέθοδοι. 

3. Μέθοδι Ενισχυτικής-Μάθησης: (η οποία µπορεί να χρησιµοποιεί τις 
υπόλοιπες µεθόδους εσωτερικά για να υλοποιεί τη συνάρτηση αξιών της) 
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a. MDP µέθοδοι ή PO-MDP µέθοδοι ή H-PO-MDP µέθοδοι (βλέπε π.χ. 
[Theocharous, Rohanimanesh, Mahadevan, 2001]). 

b. Αναδραστικές µέθοδοι (π.χ. Q-learning) ή µέθοδοι µε προσχεδιασµό 
(π.χ. Dyna-Q [Sutton, 1991b], [Atkeson & Santamaria, 1997], 
[Atkeson, Moore, 1993]) 

4. Ολόκληρες αρχιτεκτονικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως υποπράκτορες: 
a. Οι περισσότερες από αυτές που αναφέραµε στο 3ο κεφάλαιο. 
b. Άλλες, που παραλείψαµε στο 3ο κεφάλαιο, λόγω χρονικών 

περιορισµών. 
c. Η αρχιτεκτονική που περιγράφουµε στην παρούσα εργασία. 

 
Λόγω της ύπαρξης αυτής της µεγάλης ποικιλίας µεθόδων δηµιουργίας υποπρακτόρων 
προκύπτουν κάποια συµπεράσµατα: 

1. Οι δυνατότητες της αρχιτεκτονικής που παρουσιάσαµε, όταν 
χρησιµοποιούνται ισχυρότεροι υποπράκτορες θα είναι περισσότερες. 

2. Η διαβαθµισιµότητα της αρχιτεκτονικής εξαρτάται από τις ιδιότητες των 
υποπρακτόρων που χρησιµοποιεί. Πολύπλοκοι και ισχυροί υποπράκτορες θα 
µπορούν να αντιµετωπίσουν δυσκολότερα προβλήµατα και να συνεργαστούν 
πιο αποδοτικά. 

3. Η δηµιουργία στατικών, αλλά και δυναµικών πρακτόρων, µε τη χρήση της 
κατάλληλης µεθόδου µπορεί να γίνει πιο γρήγορα, αποδοτικά και 
αυτοµατοποιηµένα. 

8.2 Απολογισµός ως προς τις δυνατότητες 
αντιµετώπισης ενός σύνθετου προβλήµατος 

Για να µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η προτεινόµενη αρχιτεκτονική είναι 
διαβαθµίσιµη, κάτι που είναι και ένας από τους βασικούς στόχους της εργασίας, θα 
πρέπει να µπορεί να αντεπεξέλθει στα χαρακτηριστικά  ενός σύνθετου προβλήµατος. 
Οι παράµετροι που ορίζουν ένα σύνθετο πρόβληµα είναι οι εξής: 

1. Μεγάλος χώρος καταστάσεων (large state-space): Ο χώρος που σχηµατίζουν 
οι µεταβλητές – παράµετροι του προβλήµατος ενδέχεται να είναι εξαιρετικά 
µεγάλος. Κατά συνέπεια, η εύρεση αποτελεσµατικής πολιτικής δράσης 
ανάλογα µε τις παραµέτρους του προβλήµατος µπορεί να είναι δύσκολη, αλλά 
και η έκφρασή της µπορεί να απαιτεί απαγορευτικούς υπολογιστικούς πόρους. 

2. Κρυφή κατάσταση (hidden state): Υπάρχουν περιβάλλοντα στα οποία 
εµφανίζονται µεγέθη που ο πράκτορας δεν προσλαµβάνει µε τους αισθητήρες 
του και τα οποία επηρεάζουν σε κάποιο προσοστό τους στόχους που 
προσπαθεί να αντιµετωπίσει. Κατά συνέπεια, ο πράκτορας θα πρέπει να 
διαθέτει συναρτήσεις αξιών που να µπορούν να µοντελοποιήσουν τις 
αλληλεπιδράσεις που προκαλούνται από τέτοια µεγέθη. 

3. Καθυστερηµένες αµοιβές (delayed reward): Τα ενισχυτικά σήµατα τα οποία 
προσλαµβάνονται από το περιβάλλον µπορεί να προκαλούνται από πράξεις οι 
οποίες απέχουν χρονικά στο παρελθόν. Αντίστροφα, οι πράξεις του πράκτορα 
επηρεάζουν την κατάσταση και τα ενισχυτικά σήµατα που θα δεχθεί σε όχι 
απαραίτητα άµεσες στιγµές στο µέλλον. 

4. ∆υναµικό περιβάλλον (dynamic environment): Οι συνθήκες του 
περιβάλλοντος, οι κανόνες µε τους οποίους εξελίσσεται και ο τρόπος που 
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αλληλεπιδρά µε τον πράκτορα µπορούν να µεταβάλλονται χρονικά. Κατά 
συνέπεια, ο πράκτορας πρέπει να διαθέτει µηχανισµούς καθορισµού της 
πολιτικής ελέγχου του που να επιδυκνύουν προσαρµοστικότητα. 

5. Πολλαπλοί στόχοι (multiple goals), πιθανώς αντικρουόµενοι και ίσως χρονικά 
µεταβαλλόµενοι: Ένα σύνθετο πρόβληµα συνήθως θέτει πολλούς στόχους 
στον πράκτορα. Ακόµα όµως και να υπάρχει ένας µοναδικός αντικειµενικός 
στόχος, συνήθως υπάρχουν πολλά κριτήρια ή περιορισµοί οι οποίοι πρέπει να 
ικανοποιούνται οι οποίοι λειτουργούν ως πολλαπλοί στόχοι που πρέπει να 
πετύχει ο πράκτορας. 

6. Πολλαπλά ενισχυτικά σήµατα (multiple rewards): Η ύπαρξη πολλαπλών 
στόχων συνεπάγεται συνήθως την ύπαρξη διαφορετικών καναλιών 
ενισχυτικών σηµάτων τα οποία αφορούν τους στόχους του πράκτορα. Κατά 
συνέπεια, ο πράκτορας πρέπει να διαθέτει µηχανισµούς συνδυασµού των 
καναλιών ή, ακόµα καλύτερα, µηχανισµούς αξιοποίησης της πληροφορίας 
που εµπεριέχουν τα ανεξάρτητα κανάλια πληροφορίας. (Βλέπε παράγραφο 4.7 
για την αναλυτική εξήγηση του πως επηρεάζουν και τι σηµαίνουν τα 
πολλαπλά ενισχυτικά σήµατα) 

7. Μεγάλος χώρος δράσεων (large action-space): Σε πολλά προβλήµατα (κυρίως 
ροµποτικής) έχουµε συστήµατα µε πολλούς βαθµούς ελευθερίας. Ο χειρισµός 
των συστηµάτων αυτών ορίζει µεγάλους χώρους δράσεων και κατά συνέπεια, 
δηµιουργεί µεγάλη πολυπλοκότητα, δηµιουργώντας συγκεκριµένους 
περιορισµούς και απαιτώντας κατάλληλες µεθόδους. 

 
Από τις παραπάνω παραµέτρους ενός σύνθετου προβλήµατος, κάποιες 
αντιµετωπίζονται µε τη χρήση κατάλληλων υποπρακτόρων, οι οποίοι διαθέτουν 
κατάλληλα χρακτηριστικά και δυνατότητες (κάτι που αναφέραµε και στην 
προηγούµενη παράγραφο). Για παράδειγµα, ο µεγάλος χώρος καταστάσεων 
αντιµετωπίζεται µε υποπράκτορες οι οποίοι χρησιµοποιούν µεθόδους προσέγγισης 
(function approximation) των συναρτήσεων αξιών τους. Η προσέγγιση συναρτήσεων 
χρησιµοποιεί διαφόρων ειδών γενικεύσεις οι οποίες επιτρέπουν την την κατά πολύ 
οικονοµικότερη έκφραση των συναρτήσεων που προσεγγίζονται. Τέτοιες µέθοδοι 
όπως προαναφέραµε είναι τα νευρωνικά δίκτυα, locally-weighted-regression, δέντρα 
αποφάσεων κ.λ.π. Τα προβλήµατα των καθυστερηµένων αµοιβών και κρυφής 
κατάστασης αντιµετωπίζονται επίσης µε τη χρήση κατάλληλων υποπρακτόρων. Για 
παράδειγµα, το q-learning το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, 
αντιµετωπίζει προβλήµατα καθυστερηµένων αµοιβών, αλλά δεν αντιµετωπίζει 
απαραίτητα το πρόβληµα της κρυφής κατάστασης. Μέθοδοι που εργάζονται στο 
πλαίσιο των PO-MDP (Partially Observable Markov Decision Process) µπορούν να 
αντιµετωπίζουν τέτοια προβλήµατα. Είναι ρόλος του κατασκευαστή να 
χρησιµοποιήσει τους κατάλληλους υποπράκτορες για το πρόβληµά του. 

Παρόλα αυτά, στην αντιµετώπιση του θέµατος των καθυστερηµένων αµοιβών 
µπορούν να εµφανιστούν προβλήµατα, όπως φάνηκε και στα πειράµατα, λόγω της 
απλοϊκής µεθόδου ενισχυτικής µάθησης (reinforcement comparison) η οποία 
χρησιµοποιείται από την αρχιτεκτονική και υπολογίζει το DR, για να µεταβάλλει τα 
βάρη των υποπρακτόρων (βλέπε παράγραφο 4.5.1). Αυτή η απλοϊκή µέθοδος 
χρησιµοποιήθηκε, διότι κάθε άλλη πιο σύνθετη µέθοδος, όταν χρησιµοποιείται σε 
επίπεδο αρχιτεκτονικής (δηλαδή στο συνολικό πρόβληµα) θεωρήσαµε ότι θα έχει 
απαγορευτικές απαιτήσεις, καθώς θα χρειαστεί να αντιµετωπίσει το συνολικό χώρο 
των αισθητηριακών µεγεθών και µεταβλητών ελέγχου του συστήµατος. Τα 
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ελαττώµατα της απλοϊκής µεθόδου µπορούν να αντιµετωπιστούν εν µέρει µε 
κατάλληλη χρήση των ιχνών υπευθυνότητας. 
 
Ο ρόλος της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής  λοιπόν που αποµένει, προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί ένα πολύπλοκο πρόβληµα, είναι να αντιµετωπίσει κυρίως τα 
προβλήµατα που πηγάζουν από τις παρακάτω προαναφερθείσες παραµέτρους: 

1. ∆υναµικό περιβάλλον: Αυτό αντιµετωπίζεται µέσω της δυναµικής 
προσαρµογής των βαρών που λαµβάνει χώρα σε επίπεδο αρχιτεκτονικής (η 
προσαρµοστικότητα σε επίπεδο υποπράκτορα δε µας αφορά στο 
συγκεκριµένο σηµείο, καθώς εδώ θέλουµε να περιγράψουµε τις ευθύνες και 
ιδιότητες της αρχιτεκτονικής), µε βάση την κατανοµή ευθύνης στους 
χρησιµοποιούµενους υποπράκτορες. Το ζήτηµα της προσαρµοστικότητας έχει 
αναλυθεί και προηγουµένως, ανακεφαλαιώνεται και σε επόµενη παράγραφο 
(8.4). Φυσικά, αν δεν χρησιµοποιηθούν υποπράκτορες µε µαθησιακές 
ιδιότητες, οι δυνατότητες της αρχιτεκτονικής περιορίζονται, καθώς η 
αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί ένα βάρος ανά υποπράκτορα και έτσι ο 
κατάλληλος προγραµµατισµός των στατικών υποπρακτόρων, ώστε να 
ισορροπούν σε όλες τις καταστάσεις γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος καθώς το 
πρόβληµα που αντιµετωπίζεται γίνεται πιο σύνθετο. Παράλληλα, η 
προσαρµοστικότητα της αρχιτεκτονικής είναι περιορισµένη σε τέτοιες 
περιπτώσεις, καθώς η παραγόµενη συµπεριφορά είναι αναγκαστικά 
συνδυασµός των προκαθορισµένων συµπεριφορών των χρησιµοποιούµενων 
υποπρακτόρων. 

2. Μεγάλος χώρος δράσεων: Η πολυπλοκότητα λειτουργίας της αρχιτεκτονικής 
σε κάθε επίπεδο είναι: Ο(Α* N * logN), όπου Α είναι ο αριθµός των πράξεων 
και Ν ο αριθµός των υποπρακτόρων που συνδυάζονται. Ο αριθµός των 
πράξεων όµως αυξάνεται εκθετικά µε την άυξηση των βαθµών ελευθερίας του 
πράκτορα µε αποτέλεσµα, χωρίς τη χρήση πιο σύνθετων µεθόδων χειρισµού – 
συνδυασµού των πράξεων (που θα εµφανίζουν όµως µικρότερη 
αποτελεσµατικότητα, λόγω γενικεύσεων που θα εισάγουν) να καθίσταται 
απαγορευτική η λειτουργία της αρχιτεκτονικής σε µεγάλους χώρους πράξεων. 
Αυτό το πρόβληµα επιλύεται πιο αποτελεσµατικά µε το συνδυασµό της 
αρχιτεκτονικής κατανεµηµένου ελέγχου µε την αρχιτεκτονική ειδίκευσης – 
γενίκευσης, που παρουσιάσαµε στην παράγραφο 4.8 και τεστάραµε στην 
παράγραφο 7.3. Παρόλα αυτά, όπως φάνηκε στα πειράµατα, χρειάζονται 
περεταίρω προσθήκες στην αρχιτεκτονική, για να δουλέψει αυτός ο 
συνδυασµός. Αυτό µπορεί να γίνει στο µέλλον. 

3. Πολλαπλοί στόχοι: Οι πολλαπλοί στόχοι που µπορεί να τίθενται, 
αντιµετωπίζονται µε την ύπαρξη διαφορετικών υποπρακτόρων, ο καθένας από 
τους οποίους χειρίζεται το στόχο που του αντιστοιχεί. Κατά συνέπεια, η 
αρχιτεκτονική που προτείνουµε ταιριάζει σε προβλήµατα πολλαπλών στόχων, 
αλλά και σε προβλήµατα µε πολλές οπτικές γωνίες δράσης ή πολλά κριτήρια 
που πρέπει να πληρούνται. Το καθένα από τα παραπάνω µπορεί να 
αντιπροσωπεύεται από έναν υποπράκτορα και η προτεινόµενη αρχιτεκτονική 
αναλαµβάνει το συνδυασµό των προτιµήσεων των υποπρακτόρων. 

4. Πολλαπλά ενισχυτικά σήµατα: Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική διαχειρίζεται 
µε φυσικό τρόπο τα πολλαπλά ενισχυτικά σήµατα, καθώς σε κάθε επίπεδο της 
σύνθεσης ιεραρχήσεων, αλλά και σε κάθε χρησιµοποιούµενο υποπράκτορα 
µπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε υποσύνολο των ενισχυτικών σηµάτων επιθυµεί 
ο σχεδιαστής για να χρησιµοποιήσει στη διαδικασία προσαρµογής στο 
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υποπρόβληµα που αντιµετωπίζει. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε κανάλι ενισχυτικών 
σηµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφ’ εαυτού σε συγκεκριµένα 
υποσυστήµατα της αρχιτεκτονικής, χωρίς να συνδυαστεί µε τα υπόλοιπα, 
διατηρώντας έτσι αυτούσια και ακέραια την πληροφορία που µεταφέρει. Ο 
συνδυασµός των ενισχυτικών σηµάτων γίνεται µόνο στην περίπτωση που το 
θεωρήσει θετικό ο κατασκευαστής (για την επίτευξη στόχων που εξαρτώνται 
ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός είδη ενισχυτικών σηµάτων), αλλά και 
πάλι µε ξεχωριστό τρόπο σε κάθε υποπράκτορα (συµπεριλαµβανοµένων και 
των ιδεατών υποπρακτόρων σε υψηλά επίπεδα της ιεραρχίας που ορίζονται 
από τη σύνθεση υποπρακτόρων).¨ 

 
Χρησιµοποιώντας την αρχιτεκτονική που προτείνουµε λοιπόν, κάποιος µπορεί εν 
δυνάµει να αντιµετωπίσει οποιουδήποτε είδους πρόβληµα, κάθε ρεαλιστική 
εφαρµογή στα όρια πολυπλοκότητας που τίθεται στις µέρες µας. Είναι στο χέρι του 
κατασκευαστή να σχεδιάσει το κατάλληλο σύστηµα, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα 
εργαλεία και µεθόδους. Πρέπει να χρησιµοποιήσει κατάλληλους υποπράκτορες, να 
εισάγει κατάλληλα την πρότερη γνώση του προβλήµατος που αντιµετωπίζει και να 
οργανώσει τη δοµή της αρχιτεκτονικής ανάλογα µε τις ιδιότητες των υποπρακτόρων 
που χρησιµοποιεί και τους στόχους που τίθενται στον πράκτορα που κατασκευάζει. 

8.3 Απολογισµός ως προς τα είδη στόχων που µπορούν 
να αντιµετωπιστούν 

Στην παράγραφο 2.1.5 παρουσιάσαµε µια κατηγοριοποίηση προβληµάτων, σύµφωνα 
µε τον [Tyrell, 92], τα οποία µπορεί να αντιµετωπίσει ένας αυτόνοµος πράκτορας. 
Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε στα 
προηγούµενα κεφάλαια καλύπτουν όλο το εύρος των κατηγοριών προβληµάτων. 
Κατά συνέπεια, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η προτεινόµενη αρχιτεκτονική µπορεί 
να χειριστεί οποιοδήποτε είδος στόχου  τεθεί στον πράκτορα. Πιο συγκεκριµένα, 
αναφέρουµε παρακάτω την κατηγοριοποίηση των στόχων και τους αντίστοιχους για 
κάθε κατηγορία στόχους που δοκιµάσαµε στην παρούσα εργασία και αντιστοιχούν σε 
κάθε κατηγορία. Ανάλογα µε τη φύση του στόχου [Tyrell, 1992]: 

• Οµοιοστατικά (homeostatic): ∆ιατήρηση φαγητού σε συγκεκριµένα επίπεδα το 
στοµάχι του πράκτορα. 

• Επίτευξης επιθυµητών καταστάσεων (prescriptive): Αποθήκευση φαγητού στη 
φωλιά. Ο στόχος (του να κρατά ο πράκτορας φαγητό, να βρίσκεται στη φωλιά 
και να επιλέξει την πράξη της απόθεσης φαγητού) δεν είναι τετριµένος, όπως 
δείξαµε στην παράγραφο 6.2. 

• Αποφυγής οδυνηρών καταστάσεων (proscriptive): Αποφυγή εµποδίων, 
αποφυγή κυνηγών, αποφυγή συγκρούσεων µε φίλιους πράκτορες. 

Ανάλογα µε τον χρονισµό της εµφάνισής τους: 
• Προβλήµατα συνεχή: Αποφυγή εµποδίων. Κάθε χρονική στιγµή, ο πράκτορας 

πρέπει να δρα, λαµβάνοντας υπόψη του την αποφυγή των εµποδίων. 
• Προβλήµατα περιοδικά: Αποθήκευση φαγητού στη φωλιά, καθώς η ανάγκη 

για αποθήκευση προκύπτει περιοδικά. Η κατανάλωση φαγητού επίσης, καθώς 
υπάρχει ένας ρυθµός µείωσης φαγητού σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

• Προβλήµατα περιστασιακά: Αποφυγή κυνηγών. Κυνηγοί µπορεί να 
εµφανιστούν ξαφνικά και χωρίς συγκεκριµένη περιοδικότητα εµφάνισης. 
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Επειδή, µπορεί να είναι αποµακρυσµένοι για αρκετό χρονικό διάστηµα, το 
πρόβληµα δεν είναι συνεχές, αλλά περιστασιακό. Όταν εµφανίζεται ωστόσο, 
απαιτεί την κατά προτεραιότητα αντιµετώπισή του. 

8.4 Απολογισµός ως προς την αντιµετώπιση των 
ελαττωµάτων στις υπάρχουσες µεθόδους της 

βιβλιογραφίας 

Οι αιτίες για την ανάπτυξη της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής είναι η αντιµετώπιση 
των προβληµάτων που παρουσιάζονται στις υπάρχουσες µεθοδολογίες µάθησης και 
τις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές επιλογής πράξεων - δηµιουργίας πρακτόρων: 
 
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα ελαττώµατα των µεθόδων µάθησης είναι: 

1. Η αδυναµία εισαγωγής πρότερης γνώσης. 
2. Η αδυναµία χρήσης ανεξάρτητων πηγών ενισχυτικών σηµάτων.  
3. Η αδυναµία διαίρεσης ενός προβλήµατος σε απλούστερα υποπροβλήµατα. 

Όπως πρέπει να έχει γίνει φανερό µέχρι τώρα, αυτά τα ελαττώµατα έχουν 
αντιµετωπιστεί σε ικανοποιητικό βαθµό: 

1. Όσον αφορά την εισαγωγή πρότερης γνώσης: Με την προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική, οποιοσδήποτε αριθµός από υποπράκτορες µπορούν να 
εισαχθούν και να οργανωθούν µε πολλούς τρόπους και σε διάφορα επίπεδα. 
Ακόµα περισσότερο, είναι δυνατό να εισαχθούν υποπράκτορες κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του συστήµατος, υπό το πρίσµα της σταδιακής 
ανάπτυξης της συµπεριφοράς του πράκτορα (developmental approach). Έτσι, 
η πρότερη γνώση µπορεί να εισαχθεί πολύ εύκολα µε τη δηµιουργία ενός ή 
περισσοτέρων υποπρακτόρων των οποίων η πολιτική ελέγχου θα δηµιουργεί: 

a. Ένα F.A.P. (fixed-action-pattern), δηλαδή ενός προκαθορισµένου 
µοτίβου αντίδρασης σε συγκεκριµένες καταστάσεις που µπορεί να 
βρεθεί ο πράκτορας, το οποίο στην απλούστερη περίπτωση µπορεί να 
αποτελεί ένα ανακλαστικό (reflex). 

b. Μια ολοκληρωµένη προδιαγεγραµµένη συµπεριφορά, η οποία θα 
λειτουργεί ως προκατάληψη (bias) για τον πράκτορα, καθοδηγώντας 
τον προς την απόκτηση χρήσιµων ικανοτήτων ή την αποφυγή 
κινδύνων και εν γένει την εξερεύνηση χρήσιµων υποχώρων του 
προβλήµατος που αντιµετωπίζει. Πρόκειται για την περίπτωση των 
στατικών υποπρακτόρων που χρησιµοποιήσαµε κατά κύριο λόγο στα 
προηγούµενα κεφάλαια. 

c. Μια ολοκληρωµένη προδιαγεγραµµένη συµπεριφορά µε παραµέτρους 
οι οποίες καθορίζονται από την αλληλεπίδραση µε το πρόβληµα, µε 
τρόπο που εκφράζει την πρότερη γνώση για το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζεται. Η δυναµική ρύθµιση κάποιων παραµέτρων µιας 
στατικής συµπεριφοράς είναι δυνατή (παρόλο που δεν δοκιµάστηκε), 
καθώς η αρχιτεκτονική µπορεί να παρέχει σε κάθε υποπράκτορα τα 
ενισχυτικά σήµατα που λαµβάνονται από το περιβάλλον. 

Πρέπει να τονιστεί, ότι η παρούσα αρχιτεκτονική µεγιστοποιεί τα 
αποτελέσµατα που µπορεί να παράγει κανείς µε την εκµετάλλευση της 
πρότερης γνώσης. Αυτό συµβαίνει, διότι ο σχεδιαστής µπορεί να υλοποιήσει 
µια ολόκληρη αρχιτεκτονική αποκλειστικά µε στατικούς προ-
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προγραµµατισµένους υποπράκτορες, υλοποιώντας αποκλειστικά σταθερές 
πολιτικές δράσης που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι είναι επιτυχείς, και 
παρόλα αυτά να παράγεται ένα σύστηµα το οποίο να διαθέτει ικανότητες 
αυτοοργάνωσης και προσαρµογής. Βέβαια, όπως είναι λογικό, στην 
περίπτωση αυτή τίθενται περιορισµοί αποτελεσµατικότητας που 
ανακεφάλαιώνονται παρακάτω (παράγραφος 8.5, περίπτωση 1). Τέλος, 
υπάρχουν πολλά συστήµατα τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν, πέρα από 
τη χρήση µιας συνήθους γλώσσας προγραµµατισµού για την υλοποίηση µιας 
πολιτικής δράσης σε ένα στατικό υποπράκτορα, όπως αναφέραµε στην 
παράγραφο 8.1. Η χρήση της κατάλληλης µεθόδου µπορεί να ελαχιστοποιήσει 
τα σφάλµατα, να αυτοµατοποιήσει και να διευκολύνει τη διαδικασία 
υλοποίησης των υποπρακτόρων. 

2. Όσον αφορά τη χρήση ανεξάρτητων πηγών ενισχυτικών σηµάτων: Όπως 
προαναφέραµε σε αυτό το κεφάλαιο (παράγραφος 8.2, παράµετρος 6), αυτό το 
θέµα αντιµετωπίζεται ικανοποιητικότατα. 

3. Όσον αφορά τη διαίρεση ενός προβλήµατος σε απλούστερα 
υποπροβλήµατα: Είναι φυσικά πολύ δύσκολο να προγραµµατίσει κανείς 
κατευθείαν έναν πράκτορα που θα πετυχαίνει όλους τους στόχους ενός 
σύνθετου προβλήµατος µαζί. Επίσης, είναι ακόµα πιο δύσκολο να είναι αυτός 
ο πράκτορας προσαρµοζόµενος στις συνθήκες του περιβάλλοντος και στις 
τιµές των ενισχυτικών σηµάτων που δέχεται. Υλοποιώντας υποπράκτορες που 
πετυχαίνουν έναν στόχο ο καθένας και αφήνοντας την αρχιτεκτονική να τους 
συνδυάσει αποφεύγουµε να αντιµετωπίσουµε τα παραπάνω προβλήµατα και 
επιτυγχάνουµε µια λύση στο σύνθετο πρόβληµά µας. Αυτό είναι το µεγάλο 
κέρδος που µας προσφέρει η αρχιτεκτονική. Η υποστήριξη πολλών µεθόδων 
σύνθεσης των προτιµήσεων των υποπρακτόρων και πολλών επιπέδων 
σύνθεσης προτιµήσεων τείνει να εξασφαλίσει ότι ο τελικός παραγόµενος 
υπερπράκτορας θα µπορεί να αντιµετωπίσει το σύνολικό σύνθετο πρόβληµα 
κατά το δυνατόν µε επιτυχία.  

Ακόµα περισσότερο, µε τη διαίρεση του δοθέντος προβλήµατος σε 
απλούστερα και µε την αντιµετώπιση καθενός εξ αυτών από εξειδικευµένο 
και απλούστερο υποπράκτορα επιτυγχάνουµε πολύ µεγάλη οικονοµία πόρων. 
Η βασική ιδέα που  χρησιµοποιείται είναι ότι αποσυνθέτοντας ένα πρόβληµα 
σε µικρότερα υποπροβλήµατα, µπορούµε να τα αναθέσουµε σε πολύ πιο 
απλούς υποπράκτορες οι οποίοι µπορούν να εργάζονται σε απλούστερα 
σύνολα αισθητηριακών µεγεθών και ενισχυτικών σηµάτων καθώς και 
µικρότερα σύνολα δράσεων. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε στα 
προηγούµενα κεφάλαια, θα ήταν αδύνατο να επιλυθούν σε διακριτό χώρο 
καταστάσεων από µονολιθικό πράκτορα, χωρίς χρήση προσέγγισης 
συναρτήσεων (function approximation), δεδοµένων περιορισµών µνήµης ενός 
µέσου σύγχρονου µηχανήµατος. Με την ιεραρχική οργάνωση των 
υποπρακτόρων που προσφέρει η προτεινόµενη αρχιτεκτονική, το πρόβληµα 
της αποσύνθεσης / διαίρεσης ενός προβλήµατος σε απλούστερα 
αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά και µε φυσικό τρόπο. 

 
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα ελαττώµατα των συνήθων αρχιτεκτονικών επιλογής 
πράξεων είναι: 

1. Ο ελλιπής βαθµός αυτοοργάνωσης και προσαρµοστικότητας. 
2. Η δυσκολία στην εκµετάλλευση της πρότερης γνώσης. 
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Όσον αφορά την αντιµετώπιση του προβλήµατος της εκµετάλλευσης της πρότερης 
γνώσης µε την προτεινόµενη αρχιτεκτονική, αναφερθήκαµε παραπάνω. Όσον αφορά 
την ικανότητα προσαρµοστικότητας, έχουµε παρουσιάσει στα κεφάλαια των 
πειραµάτων (κεφ. 6, 7) αρκετές από τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής. Τα 
συµπεράσµατα, οµαδοποιηµένα ως προς το είδος των χρησιµοποιούµενων 
υποπρακτόρων παρουσιάζονται στην επόµενη παράγραφο. Οι περιορισµοί που 
παρατηρήθηκαν είναι εν γένει οι εξής: 

1. Φαινόµενο «συνήθειας»: Αν µια ζητούµενη ισορροπία βαρών απαιτεί να γίνει 
µεγάλη αλλαγή στην τιµή κάποιου βάρους, και τα ενισχυτικά σήµατα που 
λαµβάνονται δεν εµφανίζουν διακυµάνσεις, τότε οι µεταβολή των βαρών 
µπορεί να µειώνεται σταδιακά και να µηδενιστεί πριν τα βάρη φτάσουν στις 
επιθυµητές τιµές. 

2. Πρόβληµα, λόγω του χρησιµοποιούµενου κανόνα συνδυασµού των µεγεθών 
υπευθυνότητας. Ο αδύναµος υποπράκτορας σε κάποιες περιπτώσεις δεν 
µπορεί να ισχυροποιηθεί, διότι δεν µπορεί να συµµετάσχει στις αποφάσεις 
δράσεων και άρα να συµµετάσχει στα αποτελέσµατα της συµπεριφοράς. Σε 
κάποιες περιπτώσεις λοιπόν, οι δηµιουργούµενες από την αρχιτεκτονική 
ισορροπίες βαρών (αν προκαλούν µεγάλη ισχυροποίηση κάποιων 
υποπρακτόρων έναντι των υπολοίπων, λόγω του προβλήµατος που 
αντιµετωπίζει ο πράκτορας) είναι µη αναστρέψιµες, ως προς κάποιους 
υποπράκτορες, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν όλες οι θεωρητικές 
δυνατότητες προσαρµοστικότητας. Το ίδιο µπορεί να γίνει λόγω µη 
ικανοποιητικής αρχικοποίησης των βαρών των υποπρακτόρων (και µη 
ύπαρξης κατάλληλων εξειδικευµένων biases). Αν λοιπόν το περιβάλλον 
µεταβληθεί, µπορεί κάποιος διαφορετικός υποπράκτορας να είναι καλύτερος 
από αυτούς που υπερισχύουν, αλλά να µην υπάρχει ποτέ η δυνατότητα να το 
δείξει αυτό και µάλλιστα να µικραίνει το βάρος του. 

3. Προβλήµατα λόγω της µεθόδου κατανοµής των αµοιβών και τιµωριών. Σε 
κάποιες περιπτώσεις µπορεί να οδηγούν σε απόκλιση των βαρών των 
υποπρακτόρων. 

4. Όταν δεν έχουµε αρνητικά ή θετικά σήµατα, τότε δεν υπάρχει µάθηση σε 
επίπεδο αρχιτεκτονικής, δηλαδή δεν µεταβάλλονται τα βάρη των 
υποπρακτόρων (βέβαια, οι ίδιοι οι πράκτορες εσωτερικά µπορεί να 
µαθαίνουν). Αυτό σηµαίνει, ότι µε τον παρόντα τρόπο υλοποίησης, µπορεί σε 
κάποια σηµεία να µην µπορούµε να ξεφύγουµε από µια δυσχερή κατάσταση 
των βαρών επίδρασης των πρακτόρων, αν αυτή µας οδηγεί σε καταστάσεις 
που δεν υπάρχουν αµοιβές. 

Παρόλους τους περιορισµούς, πιστεύουµε ότι ο βαθµός προσαρµοστικότητας είναι 
ικανοποιητικός. Επίσης, δεν είναι απίθανο κάποιοι από τους παραπάνω περιορισµούς 
να είναι αναπόφευκτοι σε κάποιο βαθµό σε ένα µαθησιακό σύστηµα, όπως το ότι η 
αρχιτεκτονική δεν µπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιεσδήποτε µεταβολές του 
περιβάλλοντος ή το ότι η αρχιτεκτονική εξαρτάται από την αρχικοποίηση. 

8.5 Απολογισµός των δυνατοτήτων σε σχέση µε τα είδη 
των χρησιµοποιούµενων υποπρακτόρων 

1. Στατικοί υποπράκτορες µόνο: 
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Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι για να υπάρχει η δυνατότητα να 
συνεργαστούν αποδοτικά κάποιοι στατικοί υποπράκτορες, πρέπει να εξαρτούν τις 
τιµές των αξιών πράξεων που προωθούν από συγκεκριµένα αισθητηριακά µεγέθη που 
αφορούν το πρόβληµά τους (και µε κόστος στην αποδοτικότητά τους προς την 
επίτευξη του στόχου τους), ώστε οι παραγόµενες τιµές αξιών να αντικατοπτρίζουν 
την αναγκαιότητα προώθησης του στόχου που αντιπροσωπεύεται από κάθε 
υποπράκτορα. Με αυτή την προϋπόθεση, µπορούν να συντονιστούν οι υποπράκτορες 
από την αρχιτεκτονική µε τη χρήση µοναδικού βάρους που να σταθµίζει τον κάθε 
πράκτορα. Στην αντίθετη περίπτωση, απαιτείται διαφορετική στάθµιση των 
υποπρακτόρων, σε διαφορετικές καταστάσεις που µπορεί να βρεθεί ο πράκτορας, 
κάτι που συνεπάγεται ύπαρξη πολλαπλών βαρών να αντιστοιχούν σε κάθε 
υποπράκτορα και να εξαρτώνται από το χώρο καταστάσεων του προβλήµατος, κάτι 
που στην παρούσα µορφή της αρχιτεκτονικής δεν υποστηρίζεται. Αυτό καταδεικνύει 
έναν περιορισµό ως προς το πόσο µικρότερο από το συνολικό χώρο καταστάσεων 
µπορούµε να δώσουµε στους ανεξάρτητους υποπράκτορες για να σχηµατίσουν την 
στρατηγική δράσης τους και να µπορεί το αποτέλεσµα να είναι διαβαθµίσιµο ως προς 
την ύπαρξη άλλων στόχων. Προκειµένου παράλληλα να υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία 
και θετικότερα αποτελέσµατα της αρχιτεκτονικής προς την κατεύθυνση του 
συντονισµού στατικών αποκλειστικά πρακτόρων, απαιτείται (κατά συνέπεια) να 
υπάρξει υποστήριξη πολλαπλών βαρών ανά πράκτορα. 
 
2. Υποπράκτορες βελτιστοποίησης + εξερεύνησης µόνο: 
Η χρήση αποκλειστικά µεθόδων βελτιστοποίησης και εξερεύνησης, παρόλο που 
συνηθίζεται, δείχνει να είναι ανεπαρκής για την αντιµετώπιση πολύπλοκων 
προβληµάτων. Με µόνη την µη-κατευθυνόµενη, αλλά και µε την κατευθυνόµενη 
εξερεύνηση, δεν µπορεί να διερευνηθεί αποδοτικά στην πράξη ο χώρος καταστάσεων 
ενός πολύπλοκου ρεαλιστικού προβλήµατος. Ενδεικτικός είναι ο υπολογισµός που 
κάναµε για το πρόβληµα της αποθήκευσης φαγητού στη φωλιά. Κατά συνέπεια, ο 
πράκτορας θα χρειάζεται πάρα πολλές πράξεις (και άρα χρόνο) για να πάρει θετικά 
ενισχυτικά σήµατα µε τα οποία θα µεταβάλλει τη συνάρτηση αξιών του και ακόµα 
περισσότερο χρόνο, για να συγκλίνει η συνάρτηση αξιών του. Επειδή συνήθως 
υπάρχουν πρακτικοί περιορισµοί χρόνου, λόγω των αναγκών του πράκτορα και λόγω 
περιορισµών που µπορεί να θέτει ο στόχος που προσπαθεί να πετύχει, η χρησιµότητα 
ενός σχήµατος µε υποπράκτορες βελτιστοποίησης και εξερεύνησης αποκλειστικά 
φαίνεται να είναι περιορισµένη. 
 
3. Υποπράκτορες βελτιστοποίησης + εξερεύνησης + F.A.P: 
Καθώς ένα πρόβληµα γίνεται πιο πολύπλοκο απαιτεί την εξισορρόπηση 
ανταγωνιστικών στόχων. Απαιτείται λοιπόν η εξάρτηση των χρησιµοποιούµενων 
υποπρακτόρων προδιάθεσης από αρκετά αισθητηριακά µεγέθη, προκειµένου να µην 
κυριαρχούν τη συµπεριφορά του πράκτορα. Παρατηρούµε λοιπόν ότι αναγκαζόµαστε 
να δηµιουργούµε προδιαθέσεις που προκαλούν όλο και πιο σύνθετες συµπεριφορές 
και έτσι έχουµε σταδιακά µετάβαση από F.A.P. προς όλο και πιο ολοκληρωµένες 
συµπεριφορές που ταιριάζουν όλο και περισσότερο προς τους στατικούς 
υποπράκτορες που µελετάµε εξαρχής. Γι’ αυτό συµπεραίνουµε ότι καθώς τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζονται θα γίνονται πιο πολύπλοκα, θα χρειάζονται 
ολοκληρωµένους στατικούς υποπράκτορες να παίζουν το ρόλο των τάσεων 
προδιάθεσης, ενώ τα F.A.P. δεν θα είναι πλέον αρκετά ή θα απαιτούν πάρα πολύ 
προσεκτική µελέτη και σχεδιασµό για να υλοποιηθούν. 
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4. Υποπράκτορες βελτιστοποίησης + εξερεύνησης + στατικοί υποπράκτορες: 
• Αντιµετώπιση των αδυναµιών του πράκτορα µέσω της παρατήρησης των 

αρνητικών συνεπειών τους. Κατά συνέπεια, βελτιστοποίηση των ικανοτήτων 
που διαθέτουν οι στατικοί υποπράκτορες, µέσω της παρατήρησης της 
αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον. Οι στατικοί υποπράκτορες όµως, πρέπει 
να επιτρέπουν το divergence. Παράδειγµα: ο υποπράκτορας βελτιστοποίησης 
qEater, σε συνεργασία µε τον searchFood, έµαθε δια του αποτελέσµατος, 
χωρίς να υπάρχει αισθητήρας εµποδίων, την κατάλληλη πολιτική ελέγχου που 
αντιµετωπίζει το πρόβληµα. Ανάλογα µε την περίπτωση (διότι υπάρχει ο 
παράγων της τυχαιότητας) ο υποπράκτορας βελτιστοποίησης µαθαίνει να 
προτιµά κάποια από τις πράξεις rest, grasp, drop και όχι πράξεις µετακίνησης. 
Κατ’αυτό τον τρόπο, όταν δεν είναι ενεργός ο foodEater, ο υποπράκτορας 
βελτιστοποίησης παίρνει τον έλεγχο και κρατάει τον πράκτορα στην ίδια 
θέση, αποφεύγοντας έτσι τις συγκρούσεις µε εµπόδια. 

• Προσαρµογή στις ιδιότητες του περιβάλλοντος και εκµετάλλευσή τους. 
Επίλυση προβληµάτων στα οποία η συνεργασία µεταξύ υποπρακτόρων που 
εξυπηρετούν διαφορετικούς στόχους δεν αρκεί για να βρει την κατάλληλη 
πολιτική ελέγχου. Αποφυγή των κύκλων συµπεριφοράς. Παράδειγµα εύρεσης 
δρόµου προς τη φωλιά και υπερκερασµός εµποδίου. 

• Συµπέρασµα είναι, τουλάχιστον στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ότι πράκτορες 
µε ικανότητα προσαρµογής δεν αρκούν για να επιλύσουν το πρόβληµα της 
αυτοοργάνωσης του συστήµατος και να παράγουν ικανοποιητική 
συµπεριφορά, κάτι που επιτυγχάνεται στη συγκεκριµένη περίπτωση µε τη 
χρήση της διαδικασίας µάθησης σε επίπεδο αρχιτεκτονικής. Η δυσκολία της 
αυτοοργάνωσης αυξάνεται όσο περισσότεροι υποπράκτορες υπάρχουν. 
Παράλληλα, µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι η επίδραση της διαδικασίας 
προσαρµογής της αρχιτεκτονικής φέρνει θετικά αποτελέσµατα. 

• Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι µε κατάλληλο συνδυασµό στατικών 
και µαθησιακών υποπρακτόρων καταφέραµε να αντιµετωπίσουµε 
αποτελεσµατικά ένα αρκετά πολύπλοκο πρόβληµα επίτευξης τεσσάρων, 
αντιφατικών ως επί το πλείστον, στόχων. Παράλληλα, παρατηρήσαµε ότι 
βοηθάει και ίσως είναι καθοριστική η σταδιακή έκθεση του πράκτορα στο 
πλήρες πρόβληµα, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους µαθησιακούς πράκτορες 
να αποκτήσουν αρκετή εµπειρία από µεγάλο µέρος του χώρου του 
προβλήµατος και να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες βασικές ικανότητες, 
ώστε να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις αυξηµένες αργότερα απαιτήσεις 
του προβλήµατος που θα απαιτούν πλέον την επίδειξη των βασικών 
ικανοτήτων. 

8.6 Πρωτοτυπία 

Στην παρούσα εργασία προσθέσαµε έναν αριθµό από χαρακτηριστικά, σε σχέση µε 
την αρχιτεκτονική στην οποία βασιστήκαµε, µε στόχο την καλύτερη αντιµετώπιση 
της δυναµικής επιλογής πράξεων, του στόχου της διαβαθµισιµότητας σε πιο 
πολύπλοκα προβλήµατα και της εισαγωγής πρότερης γνώσης. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά αποτελούν την συνεισφορά της παρούσας εργασίας στο πρόβληµα υπό επίλυση 
και είναι τα εξής: 

1. Υποστήριξη πολλαπλών µεθόδων σύνθεσης ιεραρχήσεων των υποπρακτόρων. 
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2. Υποστήριξη πολλών επιπέδων σύνθεσης ιεραρχήσεων. 
3. Πρώτα βήµατα για το συνδυασµό δύο ειδών ιεραρχίας υποπρακτόρων: 

Ιεραρχίας «κατανεµηµένου ελέγχου» και ιεραρχίας «ειδίκευσης-γενίκευσης». 
Ο συνδυασµός αυτός πολλαπλασιάζει τη διαβαθµισιµότητα της παραγόµενης 
αρχιτεκτονικής. 

4. Μηχανισµοί διάκρισης πραγµατικά βέλτιστων επιλογών όταν έχουµε 
πολλαπλές ισάξιες εκ πρώτης άποψης πράξεις. Παράλληλα, εξειδικευµένοι 
µηχανισµοί κατανοµής ευθύνης σε τέτοιες περιπτώσεις επιλογής πράξεων. 

5. ∆υναµική προσαρµογή των βαρών των υποπρακτόρων, βασισµένη στα 
αποτελέσµατα της συµπεριφοράς του πράκτορα. Μηχανισµοί κατανοµής 
ευθύνης στα ανεξάρτητα υποσυστήµατα της αρχιτεκτονικής µε τα οποία 
καθιστούµε δυνατή την αυτο-οργάνωση του συστήµατος. Ως αποτέλεσµα, 
δηµιουργείται ένας δυναµικός – προσαρµοστικός πράκτορας, ο οποίος µπορεί 
να βελτιώνεται και να είναι λειτουργικός σε δυναµικά περιβάλλοντα. 

6. Υποστήριξη εισαγωγής και χρήσης ανεξάρτητων και πιθανώς πολλαπλών 
στατικών υποπρακτόρων. Χρήση της αρχιτεκτονικής µε µαθησιακούς αλλά 
και µε στατικούς υποπράκτορες. Με το συνδυασµό αυτών των ειδών 
υποπρακτόρων και κατάλληλο σχεδιασµό αυτών το παραγόµενο σύστηµα 
µπορεί να επιλέγει πολύ πιο αποδοτικά τις δράσεις του και να είναι πιο 
εναρµονισµένο µε το περιβάλλον του. Ταυτόχρονα, γίνεται πολύ πιο εύκολη η 
εισαγωγή και εκµετάλλευση της πρότερης γνώσης για το πρόβληµα υπό 
επίλυση. 
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9 Παράρτηµα Α - Υποπράκτορες 

9.1 Στατικοί υποπράκτορες 

9.1.1  Αποφυγή συγκρούσεων µε εµπόδια & φίλιους πράκτορες 

Όπως αναφέραµε στην παράγραφο 5.2, ο πράκτορας, για να αποφεύγει την 
πρόσκρουση σε εµπόδια, διαθέτει έναν αισθητήρα (near_objects) ο οποίος ανιχνεύει 
πανοραµικά την ύπαρξη εµποδίων, αλλά µόνο σε απόσταση 1, δηλαδή εµπόδια τα 
οποία είναι γειτονικά στη θέση του πράκτορα. Για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα 
της αποφυγής εµποδίων, σχεδιάσαµε οκτώ τοµεακούς πράκτορες, ο καθένας από τους 
οποίους επιτηρεί µια από τις 8 γειτονικές κατευθύνσεις προς τις οποίες µπορεί να 
προσπαθήσει να κινηθεί ο πράκτορας ενώ µπορεί να έχει εµφανιστεί εµπόδιο. 
 

 
Σχήµα 9.1: Η δοµή του πράκτορα αποφυγής εµποδίων. 

 
Κάθε τοµεακός πράκτορας, εφόσον ανιχνεύσει εµπόδιο στην κατεύθυνση που 
επιτηρεί, µειώνει την επιθυµία του να µετακινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και σε 
ένα βαθµό προς τις γειτονικές της, σύµφωνα µε Γκαουσιανή καµπύλη µε κέντρο την 
κατεύθυνση που ανιχνεύεται το εµπόδιο. Η επιθυµία του πράκτορα για τις πράξεις 
που δεν τον µετακινούν (όπως: rest, grasp-food, drop-food, eat-food) είναι η µισή της 
µέγιστης, µε το σκεπτικό ότι το να µην µετακινηθεί είναι στη µέση µεταξύ µέγιστης 
και ελάχιστης ευαρέσκειας οι οποίες εµφανίζονται όταν µετακινείται αντίθετα από το 
εµπόδιο ή προς την κατεύθυνση του εµποδίου αντίστοιχα. 

Η σύνθεση των προτιµήσεων των τοµεακών υποπρακτόρων δηµιουργεί µια 
ιεράρχηση των πράξεων που αντιµετωπίζει συνολικά το πρόβληµα. Μετά από δοκιµή 
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των διαθέσιµων σχηµάτων σύνθεσης ιεραρχήσεων, βλέπε παράγραφο 6.1.1, η 
µέθοδος minimize-worst-unhappiness αποδείχθηκε η καλύτερη για το συγκεκριµένο 
πρόβληµα. Ο συνολικός πράκτορας OBSTACLE_AVOIDANCE που αποτελείται 
από τους 8 τοµεακούς υποπράκτορες και τη µέθοδο σύνθεσης, σε κάποια από τα 
προβλήµατα παρουσιάζεται ως ενιαίος για απλοποίηση των σχηµάτων. 

Η ίδια ακριβώς δοµή που χρησιµοποιείται στον πράκτορα αποφυγής εµποδίων 
χρησιµοποιείται και στον πράκτορα αποφυγής συγκρούσεων µε φίλιους πράκτορες 
(ANT_AVOIDANCE). Η µόνη διαφορά είναι ότι χρησιµοποιείται διαφορετικός 
αισθητήρας (χρησιµοποιείται ο near_agents αντί του near_objects). Κάθε τοµεακός 
υποπράκτορας θεωρεί ότι υπάρχει εµπόδιο σε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, όταν ο 
αισθητήρας near_agents επιστρέφει 1, τιµή που υποδηλώνει παρουσία φίλιου 
πράκτορα. Χρησιµοποιούµε διαφορετικό πράκτορα για την αποφυγή σύγκρουσης µε 
φίλιους πράκτορες και την αποφυγή σύγκρουσης µε εµπόδια, διότι πρόκειται για δύο 
διαφορετικούς στόχους που µπορεί να αποκτήσουν και διαφορετική βαρύτητα (και 
άρα διαφορετικά w). 

9.1.2  Εύρεση τροφής 

Ένας άλλος στόχος που αντιµετωπίζουµε είναι η εύρεση τροφής. O πράκτορας 
FOOD_EAT προσπαθεί να εντοπίσει και να καταναλώσει φαγητό, έτσι ώστε η 
ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του να είναι µεγαλύτερη του µηδενός και µικρότερη 
ή ίση µιας µέγιστης τιµής. Ειδάλλως, υφίσταται αρνητικό ενισχυτικό σήµα, είτε 
πείνας, είτε κορεσµού, όπως περιγράφηκε µε περισσότερες λεπτοµέρειες στην 
παράγραφο 5.1. Εφόσον χρησιµοποιούµε προγραµµατισµένη συµπεριφορά, 
υλοποιήσαµε τον παρακάτω αλγόριθµο14:  
 

1. Για κάθε πράξη α, αρχικοποιούµε: 0][ =apreference . 
2. Υπολογίζουµε τις ποσότητες Α και Β: 

1η έκδοση του αλγορίθµου (FOOD_EAT_1): 

⎩
⎨
⎧

−<  
−≥  

=
1
1,0

tomachmaxFoodInSachfoodInStom1,
tomachmaxFoodInS achfoodInStom

A
εαν
εαν

 

⎩
⎨
⎧

−<  
−≥  

=
1
1,0

rymaxFoodCarodcarryingFo1,
rymaxFoodCar odcarryingFo

B
εαν
εαν

 

2η έκδοση του αλγορίθµου (FOOD_EAT_2): 
( )achFoodInStomachfoodInStomA max/1max −⋅=  

FoodCarryodcarryingFoB max/1−=  
Η ποσότητα Α µεγιστοποιείται όταν το στοµάχι του πράκτορα είναι άδειο και 
ελαχιστοποιείται όταν το στοµάχι του πράκτορα είναι γεµάτο. Το max είναι 
ένας συντελεστής στάθµισης της µέγιστης τιµής (max=2). Η ποσότητα Β 
µεγιστοποιείται όταν ο πράκτορας δεν κρατάει καθόλου φαγητό, ενώ 
ελαχιστοποιείται όταν κρατάει όσο φαγητό µπορεί να κρατήσει. 

3. Εάν ο πράκτορας µπορεί να κρατήσει παραπάνω φαγητό και βλέπει φαγητό 
και δεν είναι γεµάτο το στοµάχι του, τότε υπολογίζουµε την ευαρέσκεια των 

                                                 
14 Σηµειώνουµε ότι ο αλγόριθµος, όπως και οι υπόλοιποι αυτού του κεφαλαίου, παραµένει αποδοτικός 
σε περίπτωση µετάβασης σε κόσµο µε µη διακριτές καταστάσεις ή σε πραγµατικό περιβάλλον. Αυτό 
που δυσκολεύει σε τέτοια περίπτωση είναι ο υπολογισµός των σύνθετων αισθητηριακών µεγεθών που 
χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα. 
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πράξεων που τον µετακινούν προς κάποια κατεύθυνση (περίπτωση 1 ή 2). 
Αλλιώς, ορίζουµε µέση ευαρέσκεια στις πράξεις 1-8, δηλώνοντας αδιαφορία 
µετακίνησης: { }8,7,6,5,4,3,2,1,2max][ ∈∀= aapreference  
Περίπτωση 1 – αν ο πράκτορας πατάει πάνω στο φαγητό. Κάθε πράξη 
µετακίνησης προκαλεί µηδενική ευαρέσκεια: 

  { }8,7,6,5,4,3,2,1,0][ ∈∀= aapreference
Περίπτωση 2 – ο πράκτορας δεν πατάει στο φαγητό και εκφράζει Γκαουσιανή 
καµπύλη επιθυµίας των πράξεων µετακίνησης (πράξεις 1-8) µε κέντρο την 
πράξη κίνησης προς το foodDirection και τυπική απόκλιση που καθορίζεται 
από τις παραµέτρους αρχικοποίησης του πράκτορα. Η καµπύλη σταθµίζεται 
µε την ποσότητα Α·Β. Έτσι έχουµε: 

 ( ) { 8,7,6,5,4,3,2,1,,,][ ∈ }∀=⋅⋅= aionfoodDirectagaussianBAapreference σµ  
4. Η ευαρέσκεια της πράξης που δράττει το φαγητό υπολογίζεται ως εξής: 

Εάν ο πράκτορας πατάει πάνω σε φαγητό, τότε: 
[ ] BAgrasppreference ⋅=  

αλλιώς: 
[ ] 0=grasppreference  

5. [ ] 0=droppreference . Το να αφήνουµε φαγητό κάτω δεν είναι επιθυµητό. 
6. [ ] 0=restpreference . Η ανάπαυση δε συνεισφέρει στους δοθέντες στόχους. 
7. Εάν ο πράκτορας κρατάει φαγητό (carryingFood > 0), τότε: 

a. , εάν foodInStomach > maxFoodInStomach – 1. [ ] 0=eatpreference
b. [ ] max23 ⋅=eatpreference , εάν foodInStomach = 0. 
c. , αλλιώς. [ ] Aeatpreference =
Η περίπτωση (a) συµβαίνει όταν το στοµάχι του πράκτορα έχει τόσο φαγητό, 
ώστε αν φάει κι’άλλο, θα ξεπεράσει τη χωρητικότητα του στοµαχιού του. 
Στην περίπτωση (b) αυξάνουµε παραπάνω από το κανονικό (=2) την 
ευαρέσκεια του πράκτορα για την πράξη αυτή, καθώς είναι πλέον επιτακτική 
ανάγκη. 

9.1.3 Αποφυγή κυνηγών 

Η αποφυγή κυνηγών-πρακτόρων δηµιουργείται από 2 υποπράκτορες: Τον πράκτορα 
NEAR_PREDATOR_AVOIDANCE που βασίζεται στον αισθητήρα nearAgents (ο 
οποίος ανιχνεύει πράκτορες σε απόσταση 1 µόνο) και τον πράκτορα 
FAR_PREDATOR_AVOIDANCE που ανιχνεύει τον πιο κοντινό κυνηγό µέχρι 
κάποια µέγιστη απόσταση (βασίζεται στα µεγέθη predatorDirection, 
predatorDistance). Ο λόγος που χρειάζεται ο πρώτος πράκτορας είναι ότι µπορεί να 
υπάρχουν περισσότεροι του ενός κυνηγοί σε γειτονικές θέσεις και είναι πολύ 
σηµαντικό να αποφύγουµε όσους περισσότερους µπορούµε και όχι απλά έναν από 
αυτούς. 
 Στην αποφυγή πολλαπλών κυνηγών πρακτόρων δεν µπορούµε να έχουµε 
πάντα επιτυχία, λόγω ατελειών των αισθητηριακών πληροφοριών: δεν βλέπουµε τους 
κυνηγούς που είναι πιο µακριά από άλλους, όπως και δεν βλέπουµε όλους τους 
κυνηγούς που τυχόν είναι στην ίδια απόσταση από εµάς, παρά µόνο έναν από αυτούς. 
Μόνο σε απόσταση 1 βλέπουµε τα πάντα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, διότι µπορεί 
µε την κίνηση που θα κάνει ο πράκτορας να έρθει πιο κοντά σε έναν πράκτορα τον 
οποίο δεν έβλεπε πριν. 

 158



 
FAR_PREDATOR_AVOIDANCE: 

1. Εάν κανένας κυνηγός δεν είναι ορατός, τότε ο πράκτορας έχει µέση 
ευαρέσκεια για κάθε πράξη (δηλαδή αδιαφορία): aapreference ∀= ,2max][  

2. Στην περίπτωση που κάποιος κυνηγός είναι ορατός, τότε: 
Υπολογίζεται η κατεύθυνση διαφυγής fleeDirection η οποία είναι αντίθετη 
προς την κατεύθυνση από την οποία έρχεται ο κυνηγός. Ο πράκτορας 
εκφράζει Γκαουσιανή καµπύλη επιθυµίας µετακίνησης (πράξεις 1-8) µε 
κέντρο την πράξη κίνησης προς το fleeDirection και τυπική απόκλιση που 
καθορίζεται από τις παραµέτρους αρχικοποίησης του πράκτορα. Η καµπύλη 
σταθµίζεται µε τη συνάρτηση F η οποία φαίνεται στο σχήµα 9.2 και αυξάνει 
όσο πιο κοντά είναι ο κυνηγός στον πράκτορα. { }8,7,6,5,4,3,2,1∈∀a  έχουµε: 

( ) ( )σµ ,,1tan][ ionfleeDirectagaussiancespredatorDiFapreference =⋅−=  
Ενώ  έχουµε: { 11,10,9∈∀a }

 ( ){ }1tan2,2max][ −−= cespredatorDiFminimumapreference  
Η παραπάνω ευαρέσκεια αυξάνεται καθώς αποµακρύνεται ο κυνηγός και έχει 
µέγιστη τιµή τη µισή της µέγιστης δυνατής ευαρέσκειας, η οποία υποδηλώνει 
αδιαφορία για το αν οι πράξεις αυτές θα επιλεγούν ή όχι. 

 

 
Σχήµα 9.2: Η συνάρτηση στάθµισης F της ευαρέσκειας αποφυγής ενός ορατού 

κυνηγού σε συνάρτηση µε την απόσταση του από τον πράκτορα. 

 
NEAR_PREDATOR_AVOIDANCE: 
Η ίδια ακριβώς δοµή που χρησιµοποιείται στον πράκτορα αποφυγής εµποδίων 
(OBSTACLE_AVOIDANCE) και τον πράκτορα αποφυγής συγκρούσεων µε φίλιους 
πράκτορες (ANT_AVOIDANCE). Χρησιµοποιείται ο αισθητήρας near_agents. Κάθε 
τοµεακός υποπράκτορας θεωρεί ότι υπάρχει εµπόδιο σε µια συγκεκριµένη 
κατεύθυνση, όταν ο αισθητήρας near_agents επιστρέφει 2, τιµή που υποδηλώνει 
παρουσία εχθρικού πράκτορα. Χρησιµοποιούµε διαφορετικό πράκτορα για την 
αποφυγή κυνηγών από τους πράκτορες αποφυγής σύγκρουσης µε φίλιους πράκτορες 
και αποφυγής σύγκρουσης µε εµπόδια, διότι πρόκειται για διαφορετικούς στόχους 
που µπορεί να αποκτήσουν διαφορετική βαρύτητα (και άρα διαφορετικά w). 
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9.1.4  Κατάθεση φαγητού στη φωλιά 

Ο πράκτορας κατάθεσης φαγητού (DEPOSIT_FOOD) υλοποιείται ως εξής: 
 

1. Πρώτα, υπολογίζουµε τις ποσότητες Α, B, C: 
1η έκδοση του αλγορίθµου (DEPOSIT_1): 

 
1
max

=
=

B
A  

 ( )rymaxFoodCarodcarryingFoC =  
2η έκδοση του αλγορίθµου (DEPOSIT_2): 

( )( )2emaxDistanccenestDistanA +−⋅= 1max  
( )ountermaxSocialCtersocialCounB =  
( )rymaxFoodCarodcarryingFoC =  

Η ποσότητα A µεγαλώνει όσο πιο κοντά είναι ο πράκτορας στη φωλιά του. Το 
max είναι ένας συντελεστής στάθµισης της µέγιστης τιµής (max=2). Η 
ποσότητα Β αυξάνεται ανάλογα της διάρκειας από την τελευταία απόθεση 
φαγητού στη φωλιά. Κατά συνέπεια, το A · B εκφράζει ένα είδος επιθυµίας 
επίσκεψης της φωλιάς. Λόγω του +2, η επιθυµία να επιστρέψει στη φωλιά ο 
πράκτορας δεν µηδενίζεται όσο µακριά και να πάει. Η ποσότητα C αυξάνεται 
όσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα φαγητού στο στοµάχι του πράκτορα. 

2. Υπολογίζουµε την ευαρέσκεια του πράκτορα για τις πράξεις µετακίνησης: 
Εάν ο πράκτορας δεν κρατάει φαγητό (carryingFood<1) και βλέπει κάποιο 
αντικείµενο φαγητού (foodDirection ≠ 9), επιθυµεί να το προσεγγίσει: 

( ) { 8,7,6,5,4,3,2,1,,,max][ ∈ }∀=⋅⋅= aionfoodDirectagaussianBapreference σµ
Αλλιώς, εάν κρατάει φαγητό και βλέπει τη φωλιά ενώ δεν είναι µέσα σε αυτή, 
τότε εκδηλώνει επιθυµία να την επισκεφτεί: 

( ) { 8,7,6,5,4,3,2,1,,,][ ∈ }∀=⋅⋅⋅= aionfoodDirectagaussianCBAapreference σµ
Αλλιώς, δεν έχουµε κίνητρο να µετακινηθούµε: Εκδηλώνουµε µέση 
ευαρέσκεια για τις πράξεις µετακίνησης, δηλαδή αδιαφορία για αυτές: 

{ }8,7,6,5,4,3,2,1,2max][ ∈∀= aapreference  
3. Η ευαρέσκεια της πράξης που δράττει το φαγητό υπολογίζεται ως εξής: 

Εάν ο πράκτορας πατάει πάνω σε φαγητό, τότε: 
[ ] ( )CAgrasppreference −⋅= 1  

Αλλιώς: 
[ ] 0=grasppreference  

4. [ ] 0=restpreference . Η ανάπαυση δε συνεισφέρει στους δοθέντες στόχους. 
5. Η κατανάλωση φαγητού αντιτίθεται στον στόχο της αποθήκευσής της. Κατά 

συνέπεια: 
[ ] 0=eatpreference  

6. Εάν ο πράκτορας είναι µέσα στη φωλιά και κρατάει φαγητό, τότε: 
[ ] max=droppreference  

Αλλιώς, το να αφήνουµε φαγητό κάτω δεν είναι επιθυµητό: 
[ ] 0=droppreference  
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9.1.5  Τυχαία περιπλάνηση 

Ο πράκτορας τυχαίας περιπλάνησης υλοποιείται µε την τυχαία επιλογή, κάθε χρονική 
στιγµή, µιας κατεύθυνσης µετακίνησης 1-8 και την εξαγωγή προτιµήσεων µε 
γκαουσιανή καµπύλη ευαρέσκειας, µε κέντρο την επιλεγόµενη κατεύθυνση 
µετακίνησης (και µέγιστη τιµή 1 στο κέντρο της γκαουσιανής). Στις πράξεις που δεν 
οδηγούν σε µετακίνηση, τίθεται µηδενική ευαρέσκεια. Κατά συνέπεια, ο πράκτορας 
αυτός, αν έχει τον έλεγχο, οδηγεί σε τυχαία µετακίνηση. 

9.1.6  ∆υσκολίες στον προγραµµατισµό πρακτόρων 

1. Για αποδοτική υλοποίηση, πρέπει τα µεγέθη ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας που 
υπολογίζει ο στατικός αλγόριθµος να συσχετιστούν κατάλληλα µε αρκετά 
αισθητηριακά µεγέθη, προκειµένου να παράγεται ιεράρχηση πράξεων που να 
επιτρέπει τη συνεργασία του υποπράκτορα µε άλλους υποπράκτορες. Η 
εξάρτηση από διάφορα µεγέθη είναι δύσκολο να προβλεφθεί χωρίς να υπάρχει 
εξοικείωση του σχεδιαστή µε το πρόβληµα που αντιµετωπίζεται. 

2. Μικρή αλλαγή στους αλγορίθµους µπορεί να επιφέρει δραµατική αλλαγή στις 
ισορροπίες των διαφόρων πρακτόρων και µπορεί να καθορίσει την 
επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη συµπεριφορά. Π.χ.: Κανονικά θα ταίριαζε 
preference[rest] = 0.5 στους περισσότερους υποπράκτορες, αλλά 
παρατηρήσαµε ότι αυτό οδηγούσε αρκετές φορές να υπερισχύει η πράξη αυτή 
έναντι άλλων που είναι µεν χρήσιµες, αλλά ανταγωνιστικές µεταξύ τους. 
Κατά συνέπεια, ο πράκτορας αναπαυόταν και έτσι κανένας από τους στόχους 
του δεν εξυπηρετείτο.  Οπότε θέσαµε  preference[rest] = 0. Με αυτή την 
αλλαγή πολλά προβλήµατα αντιµετωπίστηκαν, ενώ πριν οι αλγόριθµοι 
αποτύγχαναν. 

3. Είναι δύσκολο να εντοπιστεί η αιτία µιας προβληµατικής συµπεριφοράς. 
Σφάλµατα στη λογική του προγράµµατος ανακαλύπτονται και 
αντιµετωπίζονται δια του πειράµατος. Καθώς τα προβλήµατα γίνονται πιο 
πολύπλοκα, είναι ακόµα πιο δύσκολο να βρεθούν οι αιτίες που τα προκαλούν, 
διότι δεν είναι εύκολα παρατηρήσιµα στην παραγόµενη  συµπεριφορά. 

4. Γραµµικές συναρτήσεις µεταβολής επιθυµίας ως προς παράµετρο (π.χ. ως 
προς αισθητηριακή πληροφορία») µπορεί να µην είναι αρκετές, βλέπε ένα 
παράδειγµα στην περίπτωση του υποπράκτορα αποφυγής κυνηγών. Οι µη 
γραµµικές συναρτήσεις κάνουν πιο δύσκολο το σχεδιασµό των πρακτόρων. 

5. Οι τιµές των µεγίστων: (π.χ. maxFoodCarry, maxFoodInStomach, 
maxPredatorDistance): Η µία έκδοση, αυτή που ταιριάζει σε στατικούς 
αλγορίθµους, θεωρεί ότι οι τιµές αυτών των µεταβλητών είναι δεδοµένες 
εξαρχής. Αυτό δεν είναι δυνατό πάντα, όπως π.χ. σε µέγεθος όπως «µέγιστη 
απόσταση από τη φωλιά», διότι δεν είναι δεδοµένο, αλλά καθορίζεται από το 
περιβάλλον. Σε µια τέτοια περίπτωση βέβαια, µπορεί να δοθεί εκ των 
προτέρων µια πρόβλεψη της τιµής του µεγίστου, η οποία να ικανοποιεί τις 
περισσότερες περιπτώσεις του προβλήµατος που αντιµετωπίζεται. Η άλλη 
έκδοση τις υπολογίζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πράκτορα. Αυτό 
γίνεται ως εξής: (α) ∆ίνεται στην µεταβλητή µια ελάχιστη τιµή και η τιµή 
αυτή αυξάνει µόλις παρατηρείται ότι µπορεί να πάρει µεγαλύτερες τιµές. Για 
παράδειγµα, αρχικά θεωρούµε ότι η µέγιστη ποσότητα φαγητού στο στοµάχι 
είναι 1, αλλά αν παρατηρήσουµε µεγαλύτερη ποσότητα από 1, αναθεωρούµε 
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την τιµή του µεγίστου.  Το ελάττωµα αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν µπορεί 
να δουλέψει χωρίς να έχει προβλεφθεί κατάλληλη συµπεριφορά του 
υποπράκτορα. Π.χ. πώς να παρατηρηθεί µεγαλύτερη τιµή φαγητού στο 
στοµάχι από την τρέχουσα µέγιστη αν δεν την επιθυµήσει ο πράκτορας και 
πως θα την επιθυµήσει αν νοµίζει ότι είναι µέγιστη και άρα ότι θα υποστεί 
σήµατα κορεσµού αν δοκιµάσει να την αυξήσει. Πρέπει να προβλέπεται η 
περίπτωση το πραγµατικό µέγιστο να είναι µεγαλύτερο από το τρέχων και να 
δοκιµάζεται από τον πράκτορα η δυνατότητα αύξησής του. 

9.2  ∆υναµικοί υποπράκτορες 

9.2.1  Πράκτορες βελτιστοποίησης 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της δυναµικής επιλογής πράξεων µε τη 
χρήση δυναµικών υποπρακτόρων, δηµιουργήσαµε έναν τύπο υποπράκτορα ο οποίος 
βασίζεται στον αλγόριθµο q-learning, βλέπε παράγραφο 3.4.1, για να µαθαίνει να 
δηµιουργεί και να βελτιστοποιεί πολιτική ελέγχου προς επίλυση των υποστόχων που 
του καθορίζει ο κατασκευαστής (µε τα αισθητηριακά µεγέθη που του ορίζει) χωρίς να 
πρέπει να εισαχθεί πληροφορία στον υποπράκτορα για το πως πρέπει να επιτευχθούν 
οι στόχοι. 

Ο αλγόριθµος q-learning βέβαια, δεν χρησιµοποιεί προσχεδιασµό για να 
ενηµερώσει πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά τις τιµές της συνάρτησης αξιών του. 
Χρειάζεται να υποστεί επανειλληµένως την ίδια εµπειρία προκειµένου να γίνει 
ενηµέρωση της συνάρτησης αξιών και διάδοση της πληροφορίας.  Αντίθετα, µέθοδοι 
που υποστηρίζουν προσχεδιασµό θα είναι πολύ  πιο αποτελεσµατικοί. Παρόλα αυτά, 
για λόγους απλότητας, αλλά και λόγω χρονικών περιορισµών, υλοποιήσαµε ένα 
συνήθη και απλό αλγόριθµο όπως ο Q-learning. Μπορούν λοιπόν κάλλιστα να 
κατασκευαστούν και να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι προσχεδιασµού, όπως αυτοί που 
αναφέρουµε στην παράγραφο 10.3. 
 Μια δεύτερη κατηγορία πρακτόρων βελτιστοποίησης που δεν 
χρησιµοποιήσαµε, αντιµετωπίζει προβλήµατα στα οποία υπάρχει πληροφορία του 
περιβάλλοντος που παίζει ρόλο στο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν και δεν την 
προσλαµβάνουν (Partially Observable Markov Decision Processes –  P.O.M.D.P.). 
Αυτοί οι αλγόριθµοι έχουν µεγαλύτερη υπολογιστική πολυπλοκότητα και γι’αυτό και 
δεν τους χρησιµοποιήσαµε. Παρόλα αυτά, υποπράκτορες βελτιστοποίησης µε τέτοια 
χαρακτηριστικά, θα µπορούν να αντιµετωπίσουν µεγαλύτερη ποικιλία προβληµάτων, 
αλλά και θα µπορούν να αντιµετωπίσουν καλύτερα τους υπόλοιπους υποπράκτορες 
µε τους οποίους θα συνυπάρχουν στην ίδια αρχιτεκτονική και που η λειτουργία τους 
µπορεί να προκαλεί προβλήµατα ανάλογα µε την κρυφής κατάσταση στο περιβάλλον 
του πράκτορα. 

9.2.2  Η εξερεύνηση 

Η σηµασία µιας σωστής στρατηγικής εξερεύνησης (αναφέρεται και ως real time 
search) είναι εξαιρετικά σηµαντική όταν τα δεδοµένα που χρειάζεται κανείς είναι 
δύσκολο να αποκτηθούν, όπως επίσης και όταν το περιβάλλον είναι πολύπλοκο ή 
επικίνδυνο. Είναι γνωστό επίσης, ότι όταν οι δράσεις επιλέγονται κατάλληλα, τα 
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δεδοµένα που χρειάζονται για διάφορα προβλήµατα µειώνονται δραστικά και κάποια 
NP-πλήρη προβλήµατα γίνονται πολυωνυµικά όσον αφορά στο χρόνο υπολογισµών 
[Angluin, 1988], [Baum & Lang, 1991]. Ειδικότερα στα προβλήµατα ενισχυτικής 
µάθησης, όπου έχουµε εξάρτηση της επιλογής επόµενων δράσεων από το ποιες 
καταστάσεις – πράξεις έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής, η σηµασία της 
εξερεύνησης είναι καθοριστική.  
 Το πρόβληµα της εξερεύνησης / εκµετάλλευσης µέχρι πρότινος 
αντιµετωπιζόταν µε τον απλό τρόπο της διαρκούς εκµετάλλευσης η οποία περιοδικά 
διακόπτεται από δράσεις εξερεύνησης. Αυτή η λύση όµως, απλά προσπερνάει το 
πρόβληµα και δεν το επιλύει στην πραγµατικότητα, γι’ αυτό και πρόσφατες 
προσεγγίσεις αντιµετωπίζουν ξεχωριστά το πρόβληµα της αποδοτικής εξερεύνησης. 

Η εξερεύνηση αντιµετωπίζει έναν υπάρχοντα στόχο από τη δική της οπτική 
γωνία και διαφέρει ανάλογα µε τους στόχους που έχουν τεθεί στον πράκτορα, 
οριζόµενη σε ξεχωριστό χώρο καταστάσεων, ενισχυτικών σηµάτων και πιθανώς και 
δράσεων. Αυτό είναι λογικό, διότι οι ζητούµενοι στόχοι εντέλει καθορίζουν τις 
αναζητούµενες καταστάσεις και δράσεις και κατά συνέπεια η εξερεύνηση διαθέτει ή 
δηµιουργεί τη δική της συνάρτηση αξιών. Κατά συνέπεια, η εξερεύνηση έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά ενός αυτόνοµου (υπο)πράκτορα, ο οποίος αντιµετωπίζει ένα δοθέν 
πρόβληµα από τη δική του οπτική γωνία, και ταιριάζει να αντιµετωπίζεται ως τέτοιος. 
Αυτό είναι κάτι το οποίο επιχειρούµε στην παρούσα εργασία, εντάσσοντάς στο 
σύνολο των διαθέσιµων πρακτόρων έναν αριθµό από πράκτορες εξερεύνησης που 
µπορούν να οριστούν µε βάση κάποιο ενισχυτικό σήµα και χώρους καταστάσεων και 
δράσεων. 
Οι διαθέσιµες µέθοδοι εξερεύνησης από τις οποίες προκύπτουν τα είδη των 
πρακτόρων εξερεύνησης που δηµιουργήσαµε παρουσιάζονται στη συνέχεια, 
χωριζόµενες σε κατευθυνόµενες (directed) και µη κατευθυνόµενες (undirected) 
µεθόδους. Ο στόχος όλων των µεθόδων είναι να κάνουν ένα διακανονισµό µεταξύ της 
εκµετάλλευσης της υπάρχουσας γνώσης (που εκφράζεται µέσω της συνάρτησης 
αξιών των στόχων του πράκτορα στην τρέχουσα µορφή της) και της εξερεύνησης 
νέων πράξεων / καταστάσεων. Αυτό γίνεται µε το να µην κάνουµε πάντοτε αυτό που 
θεωρούµε βέλτιστο, αλλά µε κάποια στρατηγική ή ευρετικές µεθόδους ή κάποια 
στατιστικά µεγέθη να αποφασίζουµε και επιλέγουµε διαφορετικές πράξεις. 
 Το σύνηθες φαινόµενο είναι να µην υπάρχει µια µέθοδος που να υπερτερεί 
των άλλων καθολικά, αλλά σε κάθε πρόβληµα, ανάλογα µε το περιβάλλον, τους 
στόχους, το αν υπάρχουν άλλοι πράκτορες µε τους οποίους συνεργαζόµαστε ή 
αντίπαλοι που πρέπει να νικήσουµε ή να αποφύγουµε κ.λ.π., η καλύτερη µέθοδος 
είναι διαφορετική. Το σύνηθες φαινόµενο πάντως, είναι να υπερτερούν οι 
κατευθυνόµενες µέθοδοι έναντι των µη κατευθυνόµενων, παρόλο που οι δεύτερες 
είναι πολύ πιο συνηθισµένες. 

9.2.2.1 Μη-κατευθυνόµενες µέθοδοι (undirected methods) 

ε-greedy [ή semi-uniform]: 
Με πιθανότητα ε (συνήθως 0.1 έως 0.3) επιλέγεται τυχαία κάποια πράξη. Με 
πιθανότητα 1 – ε επιλέγεται η βέλτιστη (greedy) πράξη. Ως βέλτιστη θεωρούµε 
εκείνη για την οποία µεγιστοποιείται η συνάρτηση αξιών του πράκτορα ή µια τυχαία 
επιλεγµένη µεταξύ εκείνων των πράξεων που µεγιστοποιούν τη συνάρτηση αξιών. 
Επιλέγοντας κατάλληλα την παράµετρο ε µπορεί κανείς να πετύχει οποιαδήποτε 
συµπεριφορά από την πλήρως τυχαία (ε = 1) µέχρι την πλήρως ωφελιµιστική (ε = 0). 
Ένα θεωρητικό καλό αυτής της µεθόδου είναι ότι µετά από άπειρες δράσεις του 
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πράκτορα, όλες οι καταστάσεις θα έχουν επισκεφτεί άπειρες φορές και άρα όλες οι 
τιµές της συνάρτησης αξιών θα έχουν την απαραίτητη θεωρητικά προϋπόθεση για να 
συγκλίνουν. Πρόκειται βέβαια για ασυµπτοτικές εγγυήσεις. 
ε-soft: 
Αυτή την µέθοδος είναι πολύ παρόµοια µε την ε-greedy. Η µόνη διαφορά είναι ότι µε 
πιθανότητα ε δεν επιλέγεται µια τυχαία πράξη, αλλά µια τυχαία πράξη µεταξύ όλων 
των άλλων πράξεων εκτός από τη βέλτιστη. 
soft-max (ή Boltzmann): 
Οι προηγούµενες µέθοδοι δεν διακρίνουν τις πράξεις µεταξύ τους, εκτός από τη 
βέλτιστη, όσον αφορά το τι πιθανότητα θα τους δώσουν. Έτσι, όταν γίνεται 
εξερεύνηση, µια καταστροφική πράξη είναι το ίδιο πιθανό να επιλεγεί όσο και η 
επόµενη σε αξία µετά τη βέλτιστη. Υπάρχουν όµως περιβάλλοντα στα οποία η αξία 
των χειρότερων πράξεων είναι πολύ χαµηλή σε σχέση µε τις καλές πράξεις, οπότε οι 
προηγούµενες µέθοδοι, µπορεί να µην είναι ικανοποιητικές. Η τρέχουσα µέθοδος, 
χρησιµοποιεί την αξία µιας πράξης για να αποφασίσει την πιθανότητα να την 
επιλέξει. Όσο µεγαλύτερη η αξία της πράξης µεγαλώνει και η πιθανότητα επιλογής 
της. Χρησιµοποιείται η κατανοµή Boltzmann για τον ακριβή υπολογισµό των 
πιθανοτήτων, ως εξής: 

∑=
ai

TaiQTaQ eeaP /)(/)()(
 

Στην παραπάνω εξίσωση Τ είναι µια παράµετρος που ονοµάζεται θερµοκρασία: Όσο 
µεγαλύτερο το Τ, οι πράξεις τείνουν να είναι ισοπίθανες, ενώ όσο µικρότερο το Τ, 
όλο και µεγαλύτερη είναι η διαφορά στην πιθανότητα επιλογής που προκύπτει για 
δύο πράξεις που διαφέρουν όσον αφορά την αξία τους. Στο όριο, καθώς το Τ 
µικραίνει, η µέθοδος πλησιάζει την ωφελιµιστική προσέγγιση (επιλογής µόνο της 
βέλτιστης πράξης). 
Εάν ο πράκτορας διατηρεί ένα µοντέλο µεταβάσεων, τότε αντί για την αξία µιας 
πράξης Q(α) (δεδοµένης της τρέχουσας κατάστασης του πράκτορα), µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η αναµενόµενη αξία της κατάστασης V(s) που µπορεί να βρεθεί ο 
πράκτορας αν εκτελέσει την πράξη. 
Από παρατηρήσεις στη βιβλιογραφία [Thrun 92], η soft-max µέθοδος εµφανίζεται 
χειρότερη από την e-greedy, παρόλο που είναι πιο διαδεδοµένη από όλες τις µεθόδους 
ως έχοντας διαισθητικά πιο σωστό µηχανισµό λειτουργίας. Βέβαια, οι παρατηρήσεις 
αφορούν συγκεκριµένα περιβάλλοντα. ∆εν έχουν γίνει, απ’όσο ξέρουµε προσεκτικές 
συγκρίσεις µεταξύ τους. 

9.2.2.2 Kατευθυνόµενες µέθοδοι (directed methods) 

Στις κατευθυνόµενες µεθόδους, σε αντίθεση µε τις µη κατευθυνόµενες µεθόδους, 
αποθηκεύεται πληροφορία εξειδικευµένη στην εξερεύνηση. ∆ηµιουργείται λοιπόν, µε 
διάφορους τρόπους και µεγέθη, µια συνάρτηση αξιών που αφορά την εξερεύνηση 
καταστάσεων Vsearch(s) ή πράξεων σε καταστάσεις Qsearch(s,α). H συνάρτηση αξιών 
χρησιµοποιείται συνδυαζόµενη µε την ήδη ορισµένη συνάρτηση αξιών του πράκτορα 
(που έχει να κάνει µε τους υπόλοιπους στόχους του), για να ληφθεί η απόφαση του τι 
να πράξει ο πράκτορας. Ο συνδυασµός αυτός µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους οι 
οποίοι θα αναλυθούν και σε άλλα σηµεία, όπως µε µεθόδους fusion ή arbitration, W-
learning κ.λ.π. ... Η πιο απλή περίπτωση όµως, που ευρέως χρησιµοποιείται είναι να 
επιλέγεται η πράξη µε την µεγαλύτερη αξία Qtotal(a), όπου Qtotal(a) = Qexploit(a) + α * 
Qsearch(a), όπου το α είναι µια παράµετρος βάρους. 
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Όταν δεν έχεις µοντέλο µεταβάσεων (Ps,s’(a)), τότε απλά συγκρίνεις τις αξίες 
των άµεσων πράξεων που έχει στη διάθεσή του ο πράκτορας. Όταν έχεις µοντέλο των 
µεταβάσεων τότε µπορείς να λάβεις υπόψη σου και πιθανές πράξεις / επισκέψεις από 
καταστάσεις γειτονικές σε αυτήν που άµεσα επισκέπτεσαι (σχεδιασµός µε βάση το 
πιθανό µέλλον) κ.λ.π. κ.λ.π. Άρα, µπορείς να χρησιµοποιήσεις τη συνάρτηση αξιών 
σε µια γειτονιά γύρω από την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι ή χρησιµοποιώντας 
ένα ή περισσότερα µονοπάτια µεταβάσεων µε αρχή την εκάστοτε παρούσα 
κατάσταση δηµιουργώντας µια πολύ πιο πληροφορηµένη και αποδοτική απάντηση 
για την αξία µιας πράξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πολύ πιο δύσκολη παγίδευση 
σε τοπικά ελάχιστα, την πιο γρήγορη και αποτελεσµατική εξερεύνηση, αλλά και τη 
µόνη ίσως προσέγγιση όπου µπορεί πραγµατικά να υπολογιστεί το utility of 
exploration µε βάση Bayesian networks κλπ.  

Στις κατευθυνόµενες µεθόδους δεν υπάρχει τυχαιότητα. Χρησιµοποιείται 
µόνο για την επίλυση της απόφασης µεταξύ ισάξιων πράξεων. Μεταβαίνουµε λοιπόν 
σε ντετερµινιστικές στρατηγικές / τακτικές (policies). Υπάρχει λοιπόν το πιθανό 
θεωρητικά πρόβληµα να κολλήσει ο πράκτορας σε µια κατάσταση, ειδικά αν είναι το 
περιβάλλον τέτοιο που να ευνοεί µια τέτοια περίπτωση ... ίσως. Επίσης, ίσως να 
συµπεριφέρονται χειρότερα όταν εφαρµόζονται σε προβλήµατα όπου έχουµε 
ανταγωνισµό µεταξύ agents, οπότε οι ντετερµινιστικές τακτικές είναι πιο 
προβλέψιµες. 

Υπάρχουν διάφορες ευρετικές µέθοδοι για να κατευθύνουµε την εξερεύνηση 
καθώς µαθαίνουµε. Κάποιες από αυτές, όχι απαραίτητα παρµένες από το πεδίο της 
ενισχυτικής µάθησης, είναι: Να ψάχνουµε εκεί που δεν έχουµε δεδοµένα [Whitehead, 
1991], εκεί που περιµένουµε να µεταβληθεί το µοντέλο που χρησιµοποιούµε [Cohn, 
Atlas & Ladner, 1990, 1994], εκεί όπου δεν αποδίδουµε καλά [Linden & Weber, 
1993], εκεί που έχουµε αβεβαιότητα για αυτά που ξέρουµε [Thrun & Moller, 1992], 
εκεί που παλαιότερα βρήκαµε δεδοµένα που οδήγησαν σε µάθηση [Schmidhuber & 
Storck, 1993]. Οι κυριότερες µέθοδοι που ταιριάζουν µε τη µεθοδολογία που 
χρησιµοποιούµε παρουσιάζονται παρακάτω και παραδείγµατα χρήσης τους µπορούν 
να βρεθούν στις εργασίες [Tadepalli, P. and Ok, D, 1998] και [Marco Wiering, Jürgen 
Schmidhuber, 1998]. 

 
Counter-based µέθοδος [Thrun 1992] 
N(s,α) = #φορών που η πράξη α επιλέχτηκε στην κατάσταση s 
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Σε περίπτωση που ένα µοντέλο µεταβάσεων είναι διαθέσιµο, τότε µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε ως µέγεθος τον αριθµό επισκέψεων µιας κατάστασης (Ν(s)), αντί 
τον αριθµό επιλογών της κάθε πράξης σε κάθε κατάσταση. Η µορφή της συνάρτησης 
ανανέωσης γίνεται: 
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ή γενικότερα: 
],|[)(),( asNEsNasQsearch =  

όπου Ε[Ν|s,α] είναι η αναµενόµενη τιµή του Ν που θα συναντήσει ο πράκτορας στο 
µέλλον δεδοµένης της επιλογής της πράξης α στην κατάσταση s. Η αναµενόµενη τιµή 
µπορεί να υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη όσες και όποιες γειτονικές καταστάσεις – 
πράξεις θέλουµε. Όσες περισσότερες, τόσο πιο βαθύ και πλήρες θα είναι το 
αποτέλεσµα που θα επιστρέψουµε. 
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Counter-based with decay [Thrun 1992] 
Σε αυτή τη µέθοδο, χρησιµοποιούνται κανονικά οι εξισώσεις της counter-based 
µεθόδου, απλά, σε κάθε χρονική στιγµή, όλοι οι µετρητές Ν, είτε αναφέρονται σε 
καταστάσεις είτε σε πράξεις που γίνονται σε καταστάσεις, πολλαπλασιάζονται µε µια 
decay παράµετρο λ. Συνεπώς, Ν(s,α)  λ Ν(s,α), ∀(s,a) µε λ∈(0,1]. 

Αυτή η µέθοδος φαίνεται να συµπεριφέρεται καλύτερα από την απλή έκδοση 
µε την κατάλληλη τιµή για το λ [Thrun 92], εκτός φυσικά από τις περιπτώσεις που 
µας συµφέρει µακροπρόθεσµα να ξέρουµε ποιες καταστάσεις επισκεφτήκαµε, χωρίς 
να µας νοιάζει τόσο να τις ξαναεπισκεφτούµε. ∆ιότι η προσθήκη της decay 
παραµέτρου προσφέρει στο να κάνει πιο πιθανό να εξερευνώνται οι καταστάσεις 
επανειληµµένα σε βάθος χρόνου, ενώ στην αρχική µέθοδο η τάση για εξερεύνηση 
φθίνει καθώς περνάει ο χρόνος και µεγαλώνουν οι αριθµοί Ν. Λογικά λοιπόν, όσο πιο 
δυναµικό είναι το περιβάλλον του πράκτορα η παράµετρος λ πρέπει να γίνεται πιο 
µικρή. 
 
Counter / Error-based [Thrun and Moller, 1992] 
Κατά τη διάρκεια της µάθησης του πράκτορα, κάποιες τιµές της συνάρτησης αξιών 
των στόχων του πράκτορα µεταβάλλονται, καθώς το σύστηµα προχωράει προς τη 
σύγκλιση. Επίσης, όταν το περιβάλλον είναι δυναµικό, ορισµένες περιοχές της 
συνάρτησης αξιών µεταβάλλονται ανταποκρινόµενες στην αλλαγή του 
περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, όταν σε µια κατάσταση έχει γίνει αλλαγή της 
συνάρτησης αξιών, τότε είναι πιθανό να συνεχιστεί η αλλαγή ή να συµβεί αλλαγή σε 
γειτονικές καταστάσεις, καθώς αυτές οι αλλαγές διαδίδονται από κατάσταση σε 
κατάσταση και εξαπλώνονται. Έτσι, είναι διαισθητικά και πρακτικά σωστό να έχουν 
τέτοιες καταστάσεις µεγαλύτερη αξία επανα-εξερεύνησης. Αυτό εκφράζει η µέθοδος 
που εξετάζουµε, προσθέτοντας έναν όρο στη συνάρτηση αξιών Qsearch της counter-
based µεθόδου. Έτσι είναι: 
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όπου β είναι µια παράµετρος-βάρος και  είναι το ποσό της τελευταίας 
αλλαγής στη συνάρτηση αξιών των στόχων του πράκτορα για την πράξη α στην 
κατάσταση s. Φυσικά, εάν υπάρχει διαθέσιµο µοντέλο µεταβάσεων, τότε ο παραπάνω 
όρος µπορεί να γίνει 
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exp  ή επίσης να χρησιµοποιηθεί συνάρτηση αξιών 
καταστάσεων και όχι πράξεων σε καταστάσεις. 
 
Recency-based [Thrun 1992] 
Αυτή η µέθοδος αποθηκεύει για κάθε κατάσταση ή πράξη σε κατάσταση τον αριθµό 
των πράξεων που έγιναν από τότε που την επισκέφθηκε ο πράκτορας για τελευταία 
φορά (ρ(s,a)). Πρακτικά, αυτό που αποθηκεύεται είναι η χρονική στιγµή της 
τελευταίας επίσκεψης και το ζητούµενο µέγεθος είναι η διαφορά της τρέχουσας µε 
την αποθηκευµένη χρονική τιµή. Έτσι η συνάρτηση αξιών της εξερεύνησης είναι: 

),(),( asasQsearch ρ=  ή γενικότερα: [ ]asEasQsearch ,|),( ρ=  
 
Έρευνα όπου έχουµε χαµηλή εµπιστοσύνη [Thrun and Moller, 1992] 
Στη µέθοδο αυτή, ο πράκτορας διατηρεί ένα µοντέλο των µεταβάσεων και 
ταυτόχρονα αποθηκεύει τη µέση απόκλιση των προβλέψεων που κάνει το µοντέλο 
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από τις πραγµατικές τιµές που προκύπτουν από τις εµπειρίες από το περιβάλλον. 
Έτσι, κάθε φορά που µπορούµε να επισκεφτούµε κάποια κατάσταση, υπάρχει µια 
πρόσθετη αξία εξερεύνησης η οποία είναι υψηλότερη όσο µεγαλώνει η µέση 
απόκλιση του µοντέλου στην κατάσταση αυτή. 
 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει µοντέλο µεταβάσεων, τότε η µέθοδος αυτή 
µπορεί να εφαρµοστεί αν µοντελοποιούµε το ενισχυτικό σήµα που λαµβάνει ο 
πράκτορας για κάθε πράξη σε κάθε κατάσταση. Η µέση απόκλιση του µοντέλου 
αυτού µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη θέση της απόκλισης του µοντέλου µεταβάσεων. 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το µοντέλο των ενισχυτικών σηµάτων για κάθε πράξη σε 
κατάσταση είναι της ίδιας διάστασης πολύ πιο µικρής διάστασης (state x action 
space) από το µοντέλο µεταβάσεων (state x action x state space). 
 
Bayesian methods [Dearden, Friedman, Andre, 1999], [Chalkiadakis & Boutilier, 
2003] 
Αυτές οι µέθοδοι χρησιµοποιούν µοντέλα µεταβάσεων µε τα οποία προσπαθούν να 
προσεγγίσουν τη βέλτιστη πράξη µε βάση την a-posteriori πιθανότητα που ορίζει ο 
νόµος του Bayes για πιθανοκρατικά περιβάλλοντα, δεδοµένης της κατάστασης του 
πράκτορα (ή της κατανοµής στις δυνατές καταστάσεις εάν πρόκειται για µερικώς 
αντιληπτά περιβάλλοντα). Λόγω βέβαια της πολυπλοκότητας που προκύπτει 
πρόκειται για προσεγγίσεις. Πρόκειται για βελτιώσεις στην έννοια του «επιδόµατος 
εξερεύνησης» (exploration bonus) [Sutton, 1990]. Συγκεκριµένα, οι µέθοδοι 
χρησιµοποιούν τον όρο «αξία της πληροφορίας» (value of information) 
προσπαθώντας να ζυγίσουν το κόστος που εισάγει η εξερεύνηση υπό τη µορφή µη 
αξιοποιηµένων ευκαιριών ή αρνητικών ενισχυτικών σηµάτων που µπορεί να δεχθεί ο 
πράκτορας µε το αναµενόµενο όφελος που προσφέρει η πληροφόρηση. Η αξία της 
πληροφόρησης περιλαµβάνει στοιχεία όπως η αναµενόµενη επίδραση που θα έχει 
στην στις µελλοντικές πράξεις και αµοιβές του πράκτορα, οι γνώσεις που θα 
προσφέρει για τη δυναµική του περιβάλλοντος, την κατάσταση που βρισκόµαστε (αν 
πρόκειται για µερικώς αντιληπτά περιβάλλοντα) κλπ. 

9.2.2.3 Βιβλιογραφία για την εξερεύνηση 

Η βιβλιογραφία που αφορά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της εξερεύνησης, το 
οποίο είναι ένα εξειδικευµένο τµήµα της όλης εργασίας, παρατίθεται ξεχωριστά – 
στην παρούσα παράγραφο – για να µην διασπάσει την προσοχή του αναγνώστη, αλλά 
και για να είναι συγκεντρωµένη και ευσύνοπτη, και είναι η εξής: 
 
[Angluin, 1988] Angluin, D. (1988). Queries and concept learning. Machine 
Learning, 2, 319-342. 
 
[Sutton, 1990] Sutton, R. S. (1990). “Integrated architectures for learning, planning, 
and reacting based on approximating dynamic programming” Machine Learning: 
Proceedings of the Seventh International Conference, 216-224. 
 
[Cohn, et. al. 1990] Cohn, D., Atlas, L., & Ladner, R. (1990). Training connectionist 
networks with queries and selective sampling. In Touretzky, D. (Ed.), Advances in 
Neural Information Processing Systems 2. Morgan Kaufmann. 
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[Baum & Lang, 1991] Baum, E., & Lang, K. (1991). Neural network algorithms that 
learn in polynomial time from examples and queries. IEEE Trans. Neural Networks, 
2. 
 
[Whitehead, 1991] Whitehead, S. (1991). A study of cooperative mechanisms for 
faster reinforcement learning. Technical report CS-365, University of Rochester, 
Rochester, NY. 
 
[Thrun, Moller, 1992] Thrun, S., & Moller, K. (1992). Active exploration in dynamic 
environments. In Moody, J., Hanson, S., & Lippmann, R. (Eds.), Advances in Neural 
Information Processing Systems 4. Morgan Kaufmann. 
 
[Thrun, 1992] Thrun S. (1992) “Efficient exploration in reinforcement learning” 
Technical Report CMU-CS-92-102, Carnegie Mellon University, Computer Science 
Department, Pittsburgh, PA. 
 
[Schmidhuber & Storck, 1993] Schmidhuber, J., & Storck, J. (1993). Reinforcement 
driven information acquisition in nondeterministic environments. Tech report, 
Fakultat fur Informatik, Technische Universitat Munchen. 
 
[Linden & Weber, 1993] Linden, A. & Weber, F. (1993). Implementing inner drive 
by competence reection. In Roitblat, H. (Ed.), Proceedings of the 2nd International 
Conference on Simulation of Adaptive Behavior. MIT Press, Cambridge, MA. 
 
[Cohn, Atlas & Ladner, 1994] Cohn, D., Atlas, L., & Ladner, R. (1994). Improving 
generalization with active learning. Machine Learning, 5 (2), 201{221. 
 
[Tadepalli & Ok, 1998] Tadepalli, P. and Ok, D (1998). “Model-based Average 
Reward Reinforcement Learning” Artificial Intelligence, 100, 177--224. 
 
[Wiering & Schmidhuber, 1998] Marco Wiering, Jürgen Schmidhuber (1998) 
“Learning Exploration Policies with Models”. 
 
[Dearden, Friedman & Andre, 1999] R. Dearden, N. Friedman, and D. Andre (1999) 
“Model-based bayesian exploration” In Proceedings of the Fifteenth Conference on 
Uncertainty in Artificial Intelligence, pages 150–159, Stockholm. 
 
[Chalkiadakis & Boutilier, 2003] Georgios Chalkiadakis, Craig Boutilier (2003) 
“Coordination in Multiagent Reinforcement Learning: A Bayesian Approach”, 2nd 
Intl. Conf. on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-03) 
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10 Παράρτηµα Β - Υπόβαθρο στην 
ενισχυτική µάθηση 

Στις επόµενες παραγράφους θα παρουσιάσουµε τις βασικές ιδέες της ενισχυτικής 
µάθησης. Περισσότερα για την ενισχυτική µάθηση µπορούν να βρεθούν στο πολύ 
καλό βιβλίο [Sutton and Barto, 1998], ενώ πολύ καλές εποπτικές µελέτες του χώρου 
είναι οι [Kaelbling, Littman, Moore, 1996] και [Harmon & Harmon, 1996]. Επίσης, 
µια πιο θεωρητική µατιά στην ενισχυτική µάθηση παρέχει το βιβλίο [Bertsekas & 
Tsitsiklis, 1996]. 

Αλλά, ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή: Μέσω των ενισχυτικών 
σηµάτων, ο πράκτορας συνειδητοποιεί τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να πετύχει, όχι 
πως µπορεί να το πετύχει. Με άλλα λόγια, στην ενισχυτική µάθηση, ο πράκτορας δε 
διδάσκεται ποιες πράξεις να κάνει, όπως στις περισσότερες µορφές µηχανικής 
µάθησης, αλλά αντίθετα πρέπει να ανακαλύψει ποιες πράξεις αποφέρουν 
περισσότερα θετικά ενισχυτικά σήµατα, δοκιµάζοντάς τες. Στη συνηθισµένη µάλιστα 
περίπτωση οι πράξεις δεν επηρεάζουν µόνο τα ενισχυτικά σήµατα που θα 
προσληφθούν άµεσα, αλλά εν µέρει και µελλοντικά ενισχυτικά σήµατα, το λεγόµενο 
“delayed reward”. Αυτή η µορφή µάθησης είναι διαφορετική από τη συνήθη µάθηση 
µε επίβλεψη ή µάθηση µέσω παραδειγµάτων (supervised learning) η οποία δεν 
ταιριάζει για τη µάθηση µέσω αλληλεπίδρασης. ∆ιότι σε τέτοια προβλήµατα δεν 
υπάρχει πάντα ένας εξωτερικός επόπτης και γνώστης του προβλήµατος ούτε είναι 
πρακτικό να αποκτήσει κανείς παραδείγµατα της επιθυµητής συµπεριφοράς τα οποία 
είναι ταυτόχρονα σωστά και πρακτικά για όλες τις καταστάσεις που θα αντιµετωπίσει 
ο πράκτορας. Αυτό που χρειάζεται και είναι επιθυµητό είναι να µαθαίνει ο πράκτορας 
µε βάση τη δική του εµπειρία. Αυτό είναι το αντικείµενο της ενισχυτικής µάθησης.  

Με αυτή την έννοια η ενισχυτική µάθηση δεν χαρακτηρίζει κάποιους 
αλγορίθµους, αλλά ένα πρόβληµα προς επίλυση, εκείνο του συνολικού πράκτορα που 
προσπαθεί να πετύχει κάποιους στόχους αλληλεπιδρώντας µε το περιβάλλον, το 
οποίο περιγράψαµε στην παράγραφο 2.1.6. Οποιοσδήποτε αλγόριθµος ταιριάζει για 
να επιλύσει το συγκεκριµένο πρόβληµα θεωρείται ένας αλγόριθµος ενισχυτικής 
µάθησης. Ένα παράδειγµα τέτοιου αλγορίθµου, γνωστός και ως Q-learning, 
αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.4.1. 

10.1  Πολιτική ελέγχου και µακροπρόθεσµες αµοιβές 

Η ενισχυτική µάθηση θεωρεί ότι οποιοσδήποτε πράκτορας µπορεί να ελεγχθεί 
αποδοτικά εφόσον χρησιµοποιηθεί η κατάλληλη πολιτική ελέγχου (control policy) 
και έχει ως στόχο τον υπολογισµό αυτής. Ως πολιτική ελέγχου νοείται µια συνάρτηση 
που αντιστοιχεί τις καταστάσεις σε πράξεις: π(x) : S  A, όπου π(x) ∈ A είναι η 
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πράξη που καθορίζει ως προτιµητέα η συγκεκριµένη πολιτική ελέγχου στη 
συγκεκριµένη κατάσταση x ∈ S που βρίσκεται ο πράκτορας. Ο στόχος του πράκτορα 
είναι να ανακαλύψει τη βέλτιστη πολιτική ελέγχου για το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει και η ενισχυτική µάθηση αναλαµβάνει να το υλοποιήσει αυτό µέσω 
διαφόρων µεθόδων που προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν µεγέθη σχετιζόµενα µε τα 
ενισχυτικά σήµατα που δέχεται ο πράκτορας, προβαλλόµενα στο χρόνο. 

Στη συνήθη περίπτωση, για την κλασική ενισχυτική µάθηση όπου έχουµε 
βαθµωτό ενισχυτικό σήµα, τα µεγέθη που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό και 
την αξιολόγηση της πολιτικής ελέγχου είναι το αναµενόµενο µέσο ενισχυτικό σήµα 
Rmean (mean reward) ή το αναµενόµενο άθροισµα των ενισχυτικών σηµάτων µε 
χρονική έκπτωση Rdiscounted (discounted reward). Αυτά τα µεγέθη, των οποίων η 
έκφραση φαίνεται στις εξισώσεις 10.1 και 10.2 αντίστοιχα, για τα οποία στη 
βιβλιογραφία χρησιµοποιείται ο όρος “Return”, θα τα καλούµε µακροπρόθεσµες 
αµοιβές. ∆ιαχωρίζουµε τις µακροπρόθεσµες αµοιβές από το r(t) που είναι το 
στιγµιαίο ενισχυτικό σήµα που λαµβάνει ο πράκτορας τη χρονική στιγµή t. Η 
παράµετρος γ ∈ (0,1] που χρησιµοποιείται στην έκφραση του δεύτερου είδους 
µακροπρόθεσµης αµοιβής είναι ο παράγοντας χρονικής έκπτωσης ο οποίος αυξάνει 
τη συµµετοχή µελλοντικών ενισχυτικών σηµάτων στο µέγεθος αξιολόγησης καθώς η 
τιµή του µεγαλώνει και αντίστροφα. Ο παράγοντας γ δηλαδή, καθορίζει πόσο 
βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα θα βελτιστοποιεί τις ενέργειές του ο πράκτορας. 
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Πίνακας 10.1: Οι εκφράσεις των µεγεθών µακροπρόθεσµων αµοιβών για την 
αξιολόγηση πολιτικών ελέγχου. 

10.2  Συναρτήσεις αξιών 

 Στην ενισχυτική µάθηση υπάρχουν τρεις βασικές συναρτήσεις-µοντέλα που 
υπολογίζονται και χρησιµοποιούνται µε τη σειρά τους για την υλοποίηση της 
κατάλληλης πολιτικής ελέγχου: 

• Οι συναρτήσεις αξιών πράξεων σε καταστάσεις Q(s,a), όπου το Q(s,a) 
ορίζεται ως η αναµενόµενη µακροπρόθεσµη αµοιβή που θα λάβει ο 
πράκτορας αν βρεθεί στην κατάσταση s και επιλέξει την πράξη a και 
συνεχίσει να δρα µε την ίδια πολιτική που είχε στο παρελθόν. Μια συνάρτηση 
Q(s,a) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσουµε την πολιτική ελέγχου 
του πράκτορα, θέτοντας:  

( )asQs
Aa

,)( max
∈

=π  10.3

• Οι συναρτήσεις αξιών καταστάσεων Q(s), όπου το Q(s) ορίζεται ως η 
αναµενόµενη µακροπρόθεσµη αµοιβή που θα λάβει ο πράκτορας αν βρεθεί 
στην κατάσταση s, χωρίς να ξέρουµε ποια ακριβώς πράξη θα επιλέξει στη 
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συνέχεια, και συνεχίσει να δρα µε την ίδια (πιθανοκρατική ίσως) πολιτική που 
είχε στο παρελθόν. Μια συνάρτηση Q(s) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
καθορίσουµε την πολιτική ελέγχου του πράκτορα, αν διαθέτουµε (ή 
υπολογίζουµε) ένα µοντέλο µεταβάσεων Pr(s’|s,a), δηλαδή ένα µοντέλο  
πρόβλεψης της πιθανότητας µετάβασης από κατάσταση s σε κατάσταση s’ 
δεδοµένης µιας πράξης a. Τότε, µπορούµε να θέσουµε: 
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• Οι συναρτήσεις αξιών πράξεων Q(a), όπου το Q(a) ορίζεται ως η 

αναµενόµενη µακροπρόθεσµη αµοιβή που θα λάβει ο πράκτορας αν 
χρησιµοποιήσει την πράξη a, χωρίς να λάβουµε υπόψη µας σε ποια 
κατάσταση είναι ο πράκτορας, και συνεχίσει να δρα µε την ίδια πολιτική που 
είχε στο παρελθόν. Έχοντας υπολογίσει µια συνάρτηση Q(a) µπορούµε να 
καθορίσουµε την πολιτική ελέγχου του πράκτορα, θέτοντας:  
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Είναι φανερό ότι καθεµιά από τις τρεις συναρτήσεις µας παρέχει διαφορετικό είδος 
και ποσότητα πληροφορίας. Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας µια συνάρτηση Q(a) 
µπορούµε πολύ εύκολα να αποφασίσουµε ποια πράξη να επιλέξουµε, αλλά η 
συνάρτηση αξιών δεν µπορεί να µας εγγυηθεί ότι έχουµε πάρει τη βέλτιστη απόφαση 
για την συγκεκριµένη κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε. Η συνάρτηση αυτή 
συνήθως µας εξυπηρετεί όταν δεν γνωρίζουµε σε ποια κατάσταση βρισκόµαστε ή σε 
προβλήµατα όπου οι πράξεις µας δεν µεταβάλουν την κατάστασή µας. Η συνάρτηση 
αξιών Q(s) µας δίνει περισσότερα στοιχεία αλλά συνεχίζουµε να χρειαζόµαστε 
επιπρόσθετες πληροφορίες όπως το µοντέλο µεταβάσεων για να µπορούµε να 
προβλέψουµε πιθανές µελλοντικές καταστάσεις, των οποίων η αξία µας παρέχεται 
από τη συνάρτηση. Η συνάρτηση Q(s,a) τέλος, µας δίνει πολύ ακριβείς πληροφορίες, 
διότι παρέχει αρκετά στοιχεία για να προσδιοριστεί επακριβώς η περίπτωση που 
αντιµετωπίζει ο πράκτορας και άρα η αξία της κάθε δράσης. Βέβαια, είναι πιο 
δύσκολο και χρονοβόρο να υπολογιστεί µε ακρίβεια, καθώς έχει αρκετά πιο µεγάλο 
πεδίο ορισµού. Σε περιβάλλοντα όπου η τρέχουσα κατάσταση και επιλογή πράξης 
είναι αρκετά για να προβλέψουµε µε ακρίβεια (στατιστικά) τις µελλοντικές 
καταστάσεις και αµοιβές, γνωστά και ως MDP (Markov Decision Processes), ο 
κατάλληλος υπολογισµός της συνάρτησης αξιών τύπου Q(s,a) µπορεί να οδηγήσει 
θεωρητικά σε βέλτιστες συµπεριφορές. 

Για να υπολογίσει καθεµιά από τις συναρτήσεις, ο πράκτορας πραγµατοποιεί 
δειγµατοληψία της εξόδου της συνάρτησης για όσες τιµές του πεδίου ορισµού της 
µπορεί, χρησιµοποιώντας την ίδια στιγµή την ηµιτελώς υπολογισµένη συνάρτηση 
(που αντιπροσωπεύει την ηµιτελή γνώση του πράκτορα για το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει) για να καθορίσει την πολιτική ελέγχου του. Έτσι ο πράκτορας 
διαδοχικά ενηµερώνει καλύτερα τη συνάρτηση αξιών του η οποία µε τη σειρά της του 
υπαγορεύει µια πιο σωστή πολιτική ελέγχου κ.ο.κ. Αυτή η παράλληλη βελτίωση και 
σύγκλιση σε βέλτιστο συµπεριφοράς και γνώσης του προβλήµατος ονοµάζεται 
γενικευµένη αλληλουχία πολιτικών (Generalized Policy Iteration - GPI) και είναι από 
τις κεντρικές έννοιες της ενισχυτικής µάθησης. 

 171



10.3  Μοντέλα µεταβάσεων και προσχεδιασµός 

Ως µοντέλο του περιβάλλοντος ή µοντέλο των µεταβάσεων εννοούµε ένα µοντέλο µε 
το οποίο ο πράκτορας µπορεί να προβλέψει πιθανοκρατικά σε ποια κατάσταση θα 
βρεθεί, δεδοµένης της τρέχουσας κατάστασής του και µιας επιλεγµένης πράξης. Αυτό 
συγκεκριµενικοποιείται ως: Pr(s,a s’) ή Pr(s’|s,a). Αυτή η γνώση µπορεί να δοθεί 
από τον κατασκευαστή, αλλά µπορεί και να αποκτηθεί εκ πείρας από τον πράκτορα. 
Κάθε χρονική στιγµή ο πράκτορας βρίσκεται σε κάποια κατάσταση s, επιλέγει µια 
πράξη α και µεταβαίνει σε µια νέα κατάσταση s’, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.6. 
Κάθε χρονική στιγµή λοιπόν ο πράκτορας δειγµατοληπτεί τη συνάρτηση πυκνότητας 
πιθανότητας του µοντέλου και διαδοχικά µπορεί να το κατασκευάσει, βελτιώνοντας 
τις εκτιµήσεις του γι’ αυτό. 
Εάν ο πράκτορας διαθέτει ή µαθαίνει µε την εµπειρία του ένα µοντέλο πρόβλεψης 
των µεταβάσεων, τότε οι συναρτήσεις αξιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µε πιο 
πολύπλοκο τρόπο, βλέπε µεθόδους Dyna [Sutton, 1991] και Prioritized Sweeping 
[Moore, Atkeson, 1993] και ως αποτέλεσµα εµφανίζονται τα εξής: 

1. Επιτάχυνση της µάθησης και προσαρµογής στις αλλαγές, µέσω της 
εσωτερικής ανακύκλωσης της γνώσης και της ιδεατής δράσης. Για 
παράδειγµα, 10 έως 20 φορές πιο γρήγορη λύση σε προβλήµατα µε 
λαβυρίνθους, βλέπε [Kaelbling, Littman, Moore, 1996]. 

2. Καλύτερη και βαθύτερη στο χρόνο ενηµέρωση της συνάρτησης αξιών. Τα 
προβλήµατα δειγµατοληψίας που προκαλούνται µε τις απλές µεθόδους δεν 
εµφανίζονται και η ασφάλεια σύγκλισης στις σωστές τιµές µεγιστοποιείται. 

3. Όχι πια trial-and-error µάθηση: Μέσω του µοντέλου, µπορεί να γίνει 
πρόβλεψη ενός λάθους ή µιας αποτυχίας και να αποφευχθεί χωρίς αυτά να 
πρέπει να συµβούν (και να επαναληφθούν πολλές φορές) στην 
πραγµατικότητα. 

4. Μετάβαση από τη διαδραστικότητα στον προσχεδιασµό: Καλύτερη επιλογή 
πράξεων µέσω ιδεατής έρευνας των µελλοντικών καταστάσεων που µπορεί να 
προκύψουν από τη δράση του πράκτορα. 

Ο προσχεδιασµός, όπως λειτουργεί, αποτελεί πόρο του συστήµατος και η ενισχυτική 
µάθηση µπορεί να κάνει χρήση αυτού στο βαθµό που επιτρέπεται από την 
προϋπόθεση να λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο ο πράκτορας. Στην παρούσα εργασία 
χρησιµοποιούµε αναδραστικούς πράκτορες. Όµως, τίποτα δεν εµποδίζει τη χρήση 
πρακτόρων µε προσχεδιασµό συµπληρωµατικά ή στη θέση αυτών που 
χρησιµοποιούνται. Μάλιστα, σε µια αρχιτεκτονική πολλών υποπρακτόρων, το 
µοντέλο αυτό θα είναι κοινό και µπορεί να εξυπηρετεί όλους τους πράκτορες. Και 
είναι γεγονός ότι η µοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον βοηθάει 
όλους τους στόχους του πράκτορα και µπορεί να βοηθήσει και στην ευκολότερη 
µετάβαση του πράκτορα σε νέους στόχους, αν αυτοί είναι µεταβαλλόµενοι. 

10.4  Το δίληµµα µεταξύ εκµετάλλευσης και εξερεύνησης 

Στο πλαίσιο της ενισχυτικής µάθησης, για να αποκτήσει κανείς πολλά ενισχυτικά 
σήµατα ποιοτικά και ποσοτικά, πρέπει να προτιµά πράξεις οι οποίες στο παρελθόν 
δοκιµάστηκαν και αποδείχτηκαν ικανοποιητικές. Για να ανακαλύψει όµως κανείς 
τέτοιου είδους πράξεις, πρέπει να δοκιµάσει νέες που πιθανώς είναι καλύτερες από 
αυτές που ήδη γνωρίζει, κάτι που γίνεται φανερό και από τη διαδικασία παράλληλης 
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βελτίωσης της συνάρτησης αξιών και της συµπεριφοράς του πράκτορα που 
αναφέραµε στην παράγραφο 10.2. Προκύπτει λοιπόν ένα πρόβληµα το οποίο δεν 
υφίσταται σε άλλες µεθόδους µάθησης. Αυτό είναι το δίληµµα µεταξύ της 
εξερεύνησης µη δοκιµασµένων κινήσεων και της εκµετάλλευσης της δοκιµασµένης 
γνώσης (exploration – exploitation tradeoff). ∆εδοµένου ότι ο πράκτορας θα αποτύχει 
τους στόχους του αν ακολουθεί αποκλειστικά κινήσεις εκµετάλλευσης ή 
αποκλειστικά κινήσεις εξερεύνησης, χρειάζεται µια µέθοδος κατάλληλης 
εξισορόπησής τους.  

Η πιο απλή µέθοδος αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι να δοκιµάζονται 
µε κάποια πιθανότητα τυχαίες κινήσεις εξερεύνησης και στο υπόλοιπο χρονικό 
διάστηµα ο πράκτορας να εκµεταλλεύεται την πρότερη γνώση του, 
συµπεριφερόµενος ωφελιµιστικά (greedy). Ωστόσο, υπάρχουν στη βιβλιογραφία και 
χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία διάφορες πιο αποδοτικές µέθοδοι επίλυσης 
του διλήµµατος εξερεύνησης - εκµετάλλευσης. Οι µέθοδοι αυτές µελετώνται στην 
παράγραφο 9.2.2. Χρησιµοποιώντας πάντως αρχιτεκτονική πολλαπλών υποπρακτό-
ρων καθίσταται δυνατό να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα πολλές και διαφορετικές 
τέτοιες µέθοδοι ως υποπράκτορες εξειδικευµένοι στην εξερεύνηση οι οποίοι θα 
προτείνουν ανάλογες πράξεις και ενώ η πολιτική ελέγχου του συνολικού πράκτορα 
θα είναι ωφελιµιστική, το αποτέλεσµα θα είναι να επιλύεται εντέλει το πρόβληµα 
εκµετάλλευσης - εξερεύνησης, µε τη βοήθεια κατάλληλου σχήµατος συντονισµού 
των υποπρακτόρων. 

10.5  Off-policy και on-policy αλγόριθµοι 

Ο αλγόριθµος Q-learning υπολογίζει σταδιακά την αξία που θα έχουν οι πράξεις όταν 
ακολουθείται η βέλτιστη στρατηγική και όχι η στρατηγική που χρησιµοποιεί την 
τρέχουσα χρονική στιγµή ο πράκτορας, η οποία µπορεί να είναι µη-βέλτιστη. Γι’αυτό 
και χρησιµοποιείται στην εξίσωση 3.1 το µέγιστο των αξιών των πράξεων στις 
γειτονικές καταστάσεις s’. Πρόκειται για µια περίπτωση off-policy αλγορίθµου (σε 
αντίθεση µε τους on-policy αλγορίθµους), δηλαδή αλγορίθµου που δεν αξιολογεί την 
πολιτική που ακολουθεί ο πράκτορας, αλλά κάποια άλλη, τη βέλτιστη στην 
προκειµένη περίπτωση. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό χαρακτηριστικό, διότι η 
τρέχουσα πολιτική του πράκτορα µπορεί να είναι µεταβαλλόµενη ή εξαρτώµενη από 
εξωτερικούς παράγοντες, κάτι που στην περίπτωση των on-policy αλγορίθµων 
προκαλεί προβλήµατα σύγκλισης, ενώ στους off-policy αλγορίθµους εµφανίζεται 
αντοχή σε τέτοια θέµατα. 
Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούµε αρχιτεκτονικές µε πολλούς υποπράκτορες να 
συνεργάζονται για να παράγουν την τελική πολιτική ελέγχου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
µόνο off-policy αλγόριθµοι µπορούν να παραµένουν κατά το δυνατόν ανεπηρέαστοι 
από το ποιος τελικά υποπράκτορας ή ποιος συνδυασµός υποπρακτόρων καθόρισε 
εντέλει την πολιτική ελέγχου του πράκτορα και εντέλει να συγκλίνουν σε σωστές 
πολιτικές. Μάλιστα, προκύπτει και ένα θετικό από τέτοιες περιπτώσεις: Όταν κάποιοι 
υποπράκτορες καθορίζουν την πολιτική ελέγχου, ενώ κάποιοι άλλοι δεν συµφωνούν, 
για τους δεύτερους η κίνηση που ακολουθεί αποτελεί κίνηση εξερεύνησης, που 
µπορεί να οδηγήσει τελικά σε πιο αποδοτική γι’ αυτούς µελέτη της συνάρτησης 
αξιών. Αυτό το χαρακτηριστικό (καλείται και “cross-criticism”, βλέπε [Kiguchi et.al., 
2002]), της αξιολόγησης από όλους των αποτελεσµάτων της συµπεριφοράς που 
προκαλείται από µερικούς υποπράκτορες, είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των 
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αρχιτεκτονικών κατανεµηµένου ελέγχου που δε συµβαίνει σε κλασικές µονολιθικές 
προσεγγίσεις. 
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11 Παράρτηµα Γ – Επιπρόσθετα 
δεδοµένα & σχήµατα 

11.1  ∆ιαγράµµατα του ποσοστού εµφάνισης πολλαπλών 
βέλτιστων επιλογών 

(α) (β) 

(γ) (δ) 

Εικόνα 11.1: Το πρόβληµα της παραγράφου (§6.3.1) µε τους υποπράκτορες eat – 
randomTravel. Χρησιµοποιούµενο σχήµα σύνθεσης προτιµήσεων: (α) max-
happiness, (β) max-unhappiness, (γ) sum-happiness, (δ) sum-unhappiness. 
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(α) 
 

(β) 

(γ) 
 

(δ) 

Εικόνα 11.2: Το πρόβληµα της παραγράφου §6.3.1 όταν επιπλέον χρησιµοποιείται ο 
πράκτορας αποφυγής εµποδίων. Χρησιµοποιούµενο σχήµα σύνθεσης προτιµήσεων: 
(α) max-happiness, (β) max-unhappiness, (γ) sum-happiness, (δ) sum-unhappiness. 

 

Εικόνα 11.3: (α) Περίπτωση προβλήµατος µε υποπράκτορες κατανάλωσης και 
αποθήκευσης φαγητού και µε το βάρος του υποπράκτορα κατανάλωσης φαγητού να 

είναι αρκετά µεγαλύτερο. Χρήση max-happiness σύνθεσης ιεραρχήσεων (β) 
Πρόβληµα της παραγράφου §6.3.3 µε χρήση max-unhappiness σύνθεσης 

ιεραρχήσεων. 
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(α) 

 
(β) 

(γ) (δ) 

Εικόνα 11.4: Το πρόβληµα της παραγράφου (§6.3.4) µε χρήση µεθόδων σύνθεσης 
ιεραρχήσεων που εκµεταλλεύονται εξειδικευµένα ενισχυτικά σήµατα. 

Χρησιµοποιούµενο σχήµα σύνθεσης προτιµήσεων: (α) max-happiness, (β) max-
unhappiness, (γ) sum-happiness, (δ) sum-unhappiness. 

 

Εικόνα 11.5: Το πρόβληµα αποφυγής εµποδίων µε τοµεακούς υποπράκτορες της 
παραγράφου (§6.1.1) µε χρήση µεθόδων σύνθεσης (α) max-happiness, (β) max-

unhappiness. (τα σχήµατα επαναλαµβάνονται όµοια για τα αντίστοιχά τους µε χρήση 
µεθόδων sum-happiness, sum-unhappiness). 
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(α) (β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

Εικόνα 11.6: Το πρόβληµα της παραγράφου (§6.3.2). Χρησιµοποιούµενο σχήµα 
σύνθεσης προτιµήσεων: (α) max-happiness, (β) max-unhappiness, (γ) sum-happiness, 

(δ) sum-unhappiness. 
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Εικόνα 11.7: Το πρόβληµα της παραγράφου (§6.3.3). Χρησιµοποιούµενο σχήµα 
σύνθεσης προτιµήσεων: (α) max-happiness, (β) max-unhappiness, (γ) sum-happiness, 

(δ) sum-unhappiness. 

11.2 Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσµάτων ως προς 
τις µεθόδους σύνθεσης προτιµήσεων 

Μέθοδος 
σύνθεσης 

Πρόβληµα 

Max-
happiness 

Max-
unhappiness 

Sum-
happiness 

Sum-
unhappiness 

Αποφυγή 
εµποδίων µε 8 
τοµεακούς 
πράκτορες 

(§6.1.1)   

Κατανάλωση 
τροφής εναντίον 

τυχαίας 
περιπλάνησης 

(§6.1.2)   

Όπως στην 
§6.1.2 συν ένα 
υποπράκτορα 
αποφυγής 
εµποδίων   

Κατανάλωση & 
αποθήκευσή 
φαγητού 

(§6.1.3). (α) 
µεγάλο βάρος 
στον foodEater 

(β) µεγάλο 
βάρος στον 
depositFood 

 

∆εν 
δοκιµάστηκε 

∆εν 
δοκιµάστηκε 

∆εν 
δοκιµάστηκε 

Κατανάλωση 
φαγητού & 
αποφυγή 

εµποδίων χωρίς 
σένσορες 
εµποδίων 
(§6.3.1) 

   

Αποθήκευση 
φαγητού & 
αποφυγή 

εµποδίων σε 
δυναµικό 
περιβάλλον 

(§6.3.2) 
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Κατανάλωση & 
αποθήκευση 
φαγητού και 
αποφυγή 

εµποδίων & 
κυνηγών 
(§6.3.3) 

    

Κατανάλωση & 
αποθήκευση 
φαγητού και 
αποφυγή 
εµποδίων 
(§6.3.4) 

   

Πίνακας 11.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα εφαρµογής των διαφόρων σχηµάτων 
σύνθεσης ιεραρχήσεων σε διάφορα προβλήµατα. Πετυχηµένο αποτέλεσµα έχουµε 
οποτεδήποτε το άθροισµα των λαµβανοµένων ενισχυτικών σηµάτων καταλήγει να 

είναι ανοδικό. 

11.3  Λεξικό βασικών όρων 

πράκτορας (agent) 
πρόβληµα επιλογής πράξεων (action selection problem) 
αισθητηριακές πληροφορίες ή αντιληπτικά µεγέθη (perceptual features) 
περιβάλλον (environment) 
συµπεριφορά (behavior) 
στόχοι (goals) 
δράση / πράξη (action) 
στοιχειώδεις πράξεις (primitive actions) 
καταστάσεις (states) 
χώρος καταστάσεων, σύνολο καταστάσεων (state space) 
χώρος πράξων, σύνολο πράξεων (action space) 
απόδοση (performance) 
διαβαθµήσιµότητα, γενίκευση ως προς πολυπλοκότητα (scalability) 
επεκτασιµότητα (extensibility) 
αντοχή, ανθεκτικότητα σε µεµονωµένες δυσλειτουργίες (robustness) 
σταδιακή µείωση λειτουργικής ικανότητας / απόδοσης (graceful degradation) 
πρότερη γνώση (prior knowledge) 
µάθηση (learning) 
χρονικά συνεχής αντίληψη και δράση (temporal continuous perception and response) 
αυτονοµία (autonomy) 
προ-σχεδιασµός, προαίρεση (pro-activeness, intentionality) 
συνεργατική συπεριφορά (social ability) 
προσαρµοστικότητα (adaptivity) 
δυναµική προσαρµοστικότητα (dynamic adaptation) 
δυναµικός κβαντισµός (adaptive quantization) 
δυναµικός / προσαρµοζόµενος / προσαρµοστικός πράκτορας (adaptive agent) 
αναδυόµενη συµπεριφορά (emergent behavior) 
πρωτεύοντα ενισχυτικά σήµατα (primary reinforcers) 
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δευτερεύοντα ενισχυτικά σήµατα (secondary reinforcers) 
µάθηση χωρίς διδάσκαλο / επίβλεψη (unsupervised learning) 
µάθηση µε διδάσκαλο / επίβλεψη (supervised learning) 
εκµετάλλευση (exploitation) 
εξερεύνηση (exploration) 
επιβραβεύση (reward) 
τιµωρία (penalty) 
εργοδικότητα (ergodicity) 
συνάρτηση αξιών (value function) 
συνάρτηση αξίας καταστάσεων (state value function) 
συνάρτηση αξίας µεταβάσεων (state-action value function) 
ενισχυτική µάθηση (reinforcement learning) 
ενισχυτικά σήµατα (reinforcement signals) 
µεταβάσεις (transitions) 
δειγµατοληψία (sampling) 
προκατάληψη, µεροληψία, προδιάθεση (bias) 

11.4  Κανονικοποίηση συνόλου αριθµών 

Υπάρχουν 4 βασικοί τρόποι να κανονικοποιηθούν Ν θετικοί αριθµοί: 
1. xi’ = xi / xmax   (το άθροισµα των xi’ θα είναι sum(xi) / xmax) 
2. xi’ = xi / sum(xi)  (το άθροισµα των xi’ θα είναι 1) 
3. xi’ = xi / mean(xi)  (το άθροισµα των xi’ θα είναι Ν) 
4. xi’ = exi/T / sumj(exj/T)  (Boltzman θερµοκρασίας Τ: To άθροισµα των 

xi’ θα είναι 1) 
Για να µετατραπεί ένα σύνολο αριθµών σε ένα σύνολο θετικών αριθµών, 
διατηρώντας τις αποστάσεις µεταξύ των αριθµών του συνόλου κάνουµε τον εξής 
µετασχηµατισµό: xi’ = xi – xi min + minnew όπου minnew είναι ο ελάχιστος αριθµός του 
νέου συνόλου αριθµών που θέλουµε να δηµιουργήσουµε. Πρέπει minnew >= 0, για να 
είναι οι νέοι αριθµοί θετικοί. 
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