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 مانند يادگيری،TD  معموال از ترکيب روشهای، برای سرعت بخشيدن به فرآيند يادگيری در مسائل يادگيری تقويتي با ابعاد باال:چکیده
 تالش شده است که، که به تازگي معرفي شده،Q (DQN)  در الگوريتم شبكه عميق. استفاده ميشود، با مكانيزم آثار شايستگي، يا سارساQ
 الگوريتمهای يادگيری تقويتي را قادر سازد که به درک باالتری از دنيای بصری رسيده،Q با استفاده از شبكههای عصبي عميق در يادگيری
 از سرعت، که يک الگوريتم يادگيری تقويتي عميق خوانده ميشودDQN .و به مسائلي گسترش يابند که در گذشته رامنشدني تلقي ميشدند
 در اين مقاله سعي ميشود که از مكانيزم آثار شايستگي که يكي از روشهای پايهای در يادگيری تقويتي به.يادگيری پاييني برخوردار است
 همچنين. در يادگيری تقويتي در ترکيب با شبكههای عصبي عميق استفاده شود تا سرعت فرايند يادگيری بهبود بخشيده شود،حساب ميآيد
 آزمايش انجام شد و نتايج تجربي به دست آمده در آنها،2600  روی تعدادی از بازیهای آتاری،DQN برای مقايسه کارايي با الگوريتم
 به طرز قابل توجهي کاهش داده و سريعتر به مدل مطلوب،DQN  زمان يادگيری را در مقايسه با الگوريتم،نشان ميدهند که روش ارائه شده
.همگرا ميشود
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. يادگيری تقويتي عميق، آثار شايستگي،Deep Q Network (DQN) ، شبكههای عصبي عميق:کلمات کلیدی

Increase the speed of the DQN learning process with the
Eligibility Traces
Seyed Ali Khoshroo, Seyed Hossein Khasteh
Abstract: To accelerate the learning process in high-dimensional learning problems, the
combination of TD techniques, such as Q-learning or SARSA, is usually used with the mechanism of
Eligibility Traces. In the newly introduced DQN algorithm, it has been attempted to using deep neural
networks in Q learning, to enable reinforcement learning algorithms to reach a greater understanding
of the visual world and to address issues Spread in the past that was considered unbreakable. DQN,
which is called a deep reinforcement learning algorithm, has a low learning speed. In this paper, we
try to use the mechanism of Eligibility Traces, which is one of the basic methods in reinforcement
learning, in combination with deep neural networks to improve the learning process speed. Also, for
comparing the efficiency with the DQN algorithm, a number of Atari 2600 games were tested and the
experimental results obtained showed that the proposed method significantly reduced learning time
compared to the DQN algorithm and converges faster to the optimal model.
Keywords: Deep Neural Networks, Deep Q Networks (DQN), Eligibility Traces, Deep
Reinforcement Learning.
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 -1مقدمه
يادگيری تقويتي [ ]2 ،1چهارچوبي مناسب برای مسائلي است که نياز
به تصميمگيری ترتيبي دارند ،مانند مقاطعي که عامل ترتيبي از محيطش
مشاهداتي را دريافت کرده و بر اساس آن تصميم ميگيرد .تا به امروز،
روشهای يادگيری تقويتي بسياری توسعه پيدا کردند [ ]1که از معروفترين
و موفقترين آنها در الگوريتمهای تفاضل موقتي يادگيری تقويتي [،]1
يادگيری  ]3[ Qو سارسا [ ]4ميباشند .اين روشها در مسائل متنوعي از
کنترل گرفته تا رباتيک [ ،]5تخصيص منابع [ ]6و پردازش ابری اعمال
شدهاند .اما بسياری از مسائل دنيای واقعي ،فضای حالت بزرگ با پاداش
مسائل ،ساختار ابتدايي اين روشها خيلي بهينه نبوده و حتي در صورت مفيد
بودن اين الگوريتمها ،فرآيند يادگيری بسيار کندی داشته و نيازمند تعداد
زيادی گام زماني ميباشند.
برای کار با مسائل يادگيری تقويتي که با ابعاد باال سروکار دارند و
برای تسريع فرايند يادگيری در آنها ،راهحلهای زيادی مانند يادگيری
تقويتي سلسلهمراتبي ) ]7[ (HRLو مكانيزم آثار شايستگي [ ]8ارائه شدند.
آثار شايستگي يكي از رايجترين مكانيزمهايي است که در يادگيری تقويتي
استفاده ميشود .استفاده از اين مكانيزم ميتواند به شكل قابل مالحظهای
سرعت يادگيری را افزايش دهد .برای رسيدن به اين سرعت ،يک روش
 TDپايهای با آثار شايستگي ترکيب ميشود که آن را ) ]8[ TD(λمينامند.
ترکيب اين روشها موجب ايجاد پلي بين الگوريتمهای يادگيری  TDو
مونتهکارلو شده و امكان بهره بردن از قدرت هر دو روش را فراهم ميکند.
پارامتر  λکنترل ميکند که پشتيبان پس از چند گام گرفته شود .در واقع،
ميباشد.
اما چيزی که در سال های اخير مشاهده شده است ،ظهور يادگيری
عميق بوده که وابسته به ويژگيهای قدرتمند تخمينگر تابع و يادگيری
ويژگي شبكههای عصبي عميق بوده و ابزاری جديد برای برخورد با اين
مسائل فراهم ميآورد .ظهور يادگيری عميق ،تاثير بسزايي در بسياری از
بخشهای مختلف يادگيری ماشين داشته و آنها را در کارهايي مانند
تشخيص اشياء ،درک گفتار و ترجمه زبان-های مختلف به طور
چشمگيری بهبود بخشيده است [ .]9شبكههای عصبي عميق مي توانند به
طور خودکار يک ويژگي کم بعد از داده-های با ابعاد باال (مانند تصوير،
صدا و متن) بيابند که مهمترين ويژگي يادگيری عميق است .با القا کردن
باياس درون ساختار شبكه عصبي ،مخصوصا شبكه هايي که ويژگي سلسله
مراتبي دارند ،متخصصان يادگيری ماشين ،پيشرفت موثری در برخورد با
الگوريتمهای خود در داخل  ،RLموجب تسريع در پيشرفت آن و ايجاد
حوزه جديد يادگيری تقويتي عميق ( )DRLشده است.
تحقيقات اخير روی يادگيری عميق و يادگيری تقويتي ،موجب معرفي
روشي جديد به نام شبكهی  Qعميق ) ]12 ،11[ (DQNشد که ترکيبي از
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

انساني بهتر عمل کرده و در چندين بازی با يک ساختار شبكه (فراپارامترها)
به عاليترين کارايي دست پيدا کرد .اما اعمال اين روش به مسائل دنيای
واقعي مانند رباتيک ،بسيار چالش برانگيز است .چراکه اجرای تعداد زيادی
قسمتهای يادگيری برای جمعآوری نمونه ،منابع زيادی مصرف کرده و
در بسياری موارد حتي غير ممكن است .به همين علت ،نياز به ترکيبات
ديگری از يادگيری تقويتي و شبكههای عصبي عميق بود تا اين مشكل را
حل کنند.
يكي از مهمترين تعميمهای الگوريتم يادگيری  Qساده (تکگام)،
يادگيری ) Q(λميباشد که ترکيبي از يادگيری  Qو ) TD(λاست [.]15 ،3
اين الگوريتم در تعدادی از فعاليتها ،بسيار بهتر از يادگيری  Qابتدايي
عمل ميکند [ .]8 ،1علت آن است که مكانيزم آثار شايستگي ،کارايي آن
را با در نظر گرفتن تاريخچه تعامالت ،حالتهای مشاهده شده و عملهای
انجام شده ،تقويت ميکند.
در اين مقاله ،روی همين ايدهی استفاده از مكانيزم آثار شايستگي کار
ميشود ،به خصوص الگوريتم يادگيری ) .Q(λاين روش با استفاده از
شبكههای عصبي عميق به عنوان تخمينگر تابع (همانند  ،)DQNبه ساختار
جامعتری توسعه داده ميشود .اين شبكهی عصبي عميق ،برای تخمين
مقادير  Qاستفاده ميشود تا سرعت يادگيری افزايش يابد .الگوريتمي که
در نهايت ارائه خواهد شد در تعدادی از بازیهای آتاری  ،2600مورد
ارزيابي قرار ميگيرد.
در ادامه مقاله به معرفي ساختار مسئله و پيشزمينه فني يادگيری تقويتي
و يادگيری  Qعميق پرداخته خواهد شد .سپس ،الگوريتم پيشنهادی معرفي
شده و نحوه عملكرد آن شرح داده خواهد شد .پس از آن نشان داده خواهد
شد که روش ارائه شده در تعدادی از بازیهای آتاری  2600از  DQNبهتر
عمل ميکند .بر اساس نتايج به دست آمده نيز نتيجهگيری نهايي انجام
ميشود.

 -2پیش زمینه
هدف عامل يادگيری تقويتي تخمين سياست بهينه يا تابع ارزش بهينه يک
فرايند تصميمگيری مارکوف ( )MDPدر يک محيط ناشناس است .در
صورت محدود بودن فضای حالت و عمل ،مسئله يک  MDPمحدود
خوانده ميشود و در اينجا نيز همانند بسياری از کارهای مشابه که محيط
يک  MDPمحدود فرض ميشود ،مسئله در يک  MDPمحدود مورد
بررسي قرار ميگيرد.
مسئله RLی که به شكل يک فرايند تصميمگيری مارکوف مدل ميشود،
به اين صورت تعريف ميشود :عامل يادگيرنده با محيط توسط حسگرهای
خود تعامل داشته و با انجام عمل ،مشاهدات و پاداش دريافت ميکند.
تعامالت تا زماني که به حالت پاياني برسد يا يک شرط خاتمه مشاهده شود،
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مشكل ابعاد باال داشتند [ .]10يادگيری عميق نيز به طور مشابه با استفاده از

آتاری  2600آزمايش شد و در بسياری از بازیها ،استراتژی آن از بازيكن

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.10.4

مقدار  λبرای آثار شايستگي ،تعيين کنندهی تعادل بين  TDو مونتهکارلو

نوعي از شبكههای عصبي عميق ميباشد) است DQN .در محيط بازیهای

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

تاخيری دارند ،مانند مسائل با ابعاد باال و پاداشهای پراکنده .برای اين

الگوريتمهای يادگيری  ]13[ Qو شبكهی عصبي کانولوشنال [( ]14که
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ادامه خواهد داشت .يک  MDPيک پنجتايي ( )S,A,γ,T,Rاست که

واضح است که 𝑆 𝜖 ’𝑠  𝑠,و 𝐴 𝜖 ’𝑎  𝑎,ميباشند .اين تكرار در صورتي که
∗

∞ → 𝐼 به تابع ارزش بهينه 𝑄 همگرا شده و الگوريتم تكرار ارزش

پارامترهای آن به شرح زير خواهند بود:

خوانده ميشود.

•

 Sمجموعهای از حاالت در فضای حالت

•

 Aمجموعهای از عملها در فضای عمل

سياست داده شده ،الگوريتم يادگيری  Qاست که توسط واتكينس []3

•

 γ ≤ 1 ≤ 0نرخ نزول

معرفي شد .در بسياری از فعاليتها در دنيای واقعي ،فضاهای حالت و عمل

•

 Tتابع گذار (به اين صورت که )’ T(s,a,sبيانگر
احتمال رسيدن به حالت  ’sاز حالت  sبا انجام عمل a
است)

بسيار بزرگ بوده و استفاده از يک جدول برای کل مقادير )𝑎 𝑄(𝑠,

ناکارآمد است .برای حل اين مشكل از تكنيک تخمين تابع استفاده ميشود
که تابع ارزش را تخمين ميزند [ .]16بنابراين تابع ارزش به شكل
)𝑤 ;𝑎  𝑄(𝑠,با بردار پارامتر 𝑤 پارامتری سازی ميشود .معموال روش-

 Rتابع پاداش () R(s,aبيانگر مجموع پاداش مورد انتظار

های گراديان نزولي ،برای يادگيری پارامترها با تالش برای کمينه کردن

با انجام عمل  aدر حالت  sدر زمان  tاست)

تابع زيان خطای ميانگين مربعات که در معادله  5آمده است ،در مقادير 𝑄

هدف عامل يادگيرنده ،يادگيری سياست بهينه  πاست که احتمال انتخاب
عمل  aرا در حالت  sرا تعيين کرده و با دنبال کردن آن ،مجموعه پاداش
نزولي دريافت شده در طول زمان بيشينه ميشود .اميد رياضي پاداش

استفاده ميشوند:
()5

′

2

′

] ))𝑤 ;𝑎 𝐿(𝑤) = 𝐸[(𝑟 + 𝛾𝑚𝑎𝑥𝑎′ 𝑄(𝑠 , 𝑎 ; 𝑤) − 𝑄(𝑠,

′ ′
)𝑤 ; 𝑎 ′ 𝑄(𝑠 ,

𝑎𝑥𝑎𝑚𝛾  𝑟 +مقدار هدف ميباشد .معموال برای

بازگشتي نزولي  ،R_tدر زمان  ،tبه شكل معادله  1که در زير آمده است،

که

تعريف ميشود.

بهينه سازی تابع زيان باال از روش گراديان نزولي تصادفي استفاده ميشود.

] 𝑘𝛾 𝑘 𝑟𝑡+

()1

∞
𝑘=0

∑[𝐸 = } ⋯ 𝑅𝑡 = 𝐸{𝑟𝑡 , 𝛾𝑟𝑡+1 , 𝛾 2 𝑟𝑡+2 +

که در آن ]  𝐸[.اميد رياضي با توجه به توزيع پاداش بوده و 𝑅 𝜖 𝑡𝑟 پاداش

به همين خاطر در الگوريتم يادگيری  ،Qپارامترها به شكل معادله  ،6بروز
رساني ميشوند:
()6

) 𝑖𝑤 ;𝑎 𝜕𝑄(𝑠,
𝑖𝑤𝜕

)) 𝑖𝑤 ;𝑎 𝑤𝑖 = 𝑤𝑖−1 + 𝛼(𝑦𝑖 − 𝑄(𝑠,

اسكالر دريافت شده در گام 𝑡 است .با در نظر داشتن تابع گذار و اميد

مشخص است که )  𝑦𝑖 = 𝑟 + 𝛾𝑚𝑎𝑥𝑎′ 𝑄(𝑠 ′ , 𝑎′ ; 𝑤𝑖−1مقدار هدف

رياضي نزولي پاداش لحظهای ،که عناصری ضروری برای معين کردن

برای تكرار 𝑖 بوده و 𝛼 نرخ يادگيری اسكالر است.

ديناميک يک  MDPمحدود هستند ،تابع عمل-ارزش )𝑎  𝑄𝜋 (𝑠,به اين
= ]𝑎 = 𝑡𝑎 𝑄𝜋 (𝑠, 𝑎) = 𝐸𝜋 [𝑅𝑡 | 𝑠𝑡 = 𝑠,

()2

]𝑎 = 𝑡𝑎 𝛾 𝑘 𝑟𝑡+𝑘 | 𝑠𝑡 = 𝑠,

∞

𝑘=0

∑[ 𝜋𝐸

)( TD(λيادگيری  TDبا مكانيزم آثار شايستگي) [ ]8با الگوريتم يادگيری
 Qترکيب ميشود که نتيجهی آن يادگيری ) Q(λخواهد بود .آثار
شايستگي ،يک تاريخچهی موقت از مجموعهی گذارها مانند حالتهای

تابع ارزش-عمل )𝑎  𝑄𝜋 (𝑠,برای يک عامل ،اميد رياضي پاداش قابل

مشاهده شده و اعمال انتخاب شده را در نظر ميگيرد .در ) TD(λساخت

دريافت از حالت 𝑠 ،𝑠 𝜖 𝑆 ،و اجرای عمل 𝑎 ،𝑎 𝜖 𝐴 ،و سپس دنبال کردن

پشتيبان پس از هر گام انجام نشده و پس از مقدار مشخص  nگام تهيه

سياست 𝜋 است ،که 𝜋 نگاشتي از حالتها به عملها يا توزيع روی عمل-

ميشود .مقدار  nتوسط پارامتر ] 𝜆 𝜖 [0, 1کنترل ميشود (برای مثال در

هاست .به خاطر ويژگي بازگشتي معادله  ،2ميتواند به شكل معادله 3

) TD(0تهيه پشتيبان بعد از هر گام انجام ميشود) .مقدار اثر شايستگي،

بازنويسي شود:
()3

برای هر جفت حالت-عمل در فرآيند يادگيری عمل-ارزش ،پس از بر
∞

𝜋 (𝑠,
𝑄𝑖+1
∑ 𝛾 𝑎) = 𝐸𝜋 [𝑟𝑡 +

خورد با جفت حالت-عمل مربوطه بزرگتر شده و در صورت برخورد

]𝑎 = 𝑡𝑎 = 𝐸𝜋 [𝑟𝑡 + 𝛾𝑄𝑖𝜋 (𝑠𝑡+1 = 𝑠′, 𝑎𝑡+1 = 𝑎′)|𝑠𝑡 = 𝑠,

نداشتن با آن کوچكتر ميشود .هنگامي که از تخمينگر تابع برای تخمين

]𝑎 = 𝑡𝑎 𝛾 𝑘 𝑟𝑡+𝑘+1 | 𝑠𝑡 = 𝑠,

𝑘=0

که به عنوان قانون بروز رساني تخمين تابع ارزش در تكرار 𝑖ام استفاده مي-

مقادير  Qبه جای جدول  Qاستفاده ميشود ،يک اثر برای هر جزء بردار

شود.

پارامتر 𝑤 در نظر گرفته ميشود و برای يک حالت ،تنها يک اثر نيست که

آن تابع ارزش بهينه )𝑎  𝑄∗ (𝑠,خواهد بود .معادله بروز رساني تكراری برای

بروزرساني ميکند:

تخمين تابع ارزش بهينه به شكل معادله  4تعريف ميشود:
()4

()7

𝑖𝑒 𝑖𝛿𝛼 𝑤𝑖 = 𝑤𝑖−1 +

]𝑎 𝑄𝑖+1 (𝑠, 𝑎) = 𝐸𝜋 [𝑟𝑡 + 𝛾𝑚𝑎𝑥𝑎′ 𝑄𝑖 (𝑠 ′ , 𝑎′ )|𝑠,
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سياست بهينه ∗ 𝜋 ،سياستي است که )𝑎  𝑄𝜋 (𝑠,را بيشينه ميکند و نتيجهی

به آن مربوط ميشود .بنابراين ) TD(λبردار 𝑤 را به صورت معادله ،7

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.10.4

صورت (معادله  )2تعريف ميشود.

برای افزايش سرعت فرآيند يادگيری در يادگيری تقويتي ،روشهای

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

•

يک شكل معروف يادگيری تفاضل موقتي [ ]8برای تخمين 𝜋𝑄 يک

افزايش سرعت فرايند يادگيری  DQNبا مكانيزم آثار شايستگي
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سيد علي خوشرو ،سيد حسين خواسته

که در آن ) 𝑖𝑤 ;𝑎  𝛿𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑄(𝑠,خطای  TDبوده و
) 𝑖𝑤 ;𝑎𝜕𝑄(𝑠,
𝑖𝑤𝜕

 𝑒𝑖 = 𝛾𝜆𝑒𝑖−1 +مقدار اثر شايستگي آن ميباشد .بايد توجه

که در آن  ،𝑤 −پارامتر شبكه هدف است.

 -3کارهای مرتبط

داشت که در صورتي که  𝜆 = 0باشد ،بروز رساني ) TD(λبه بروز

از زمان ارائه  ،DQNتالشهای بسياری جهت تقويت سرعت و پايداری

رساني ) TD(0تبديل ميشود.

آن انجام شد .از بين روشهای ارائه شده برای بهبود اين الگوريتم ،ميتوان

دو رويكرد اصلي در ترکيب آثار شايستگي ،با يادگيری  Qوجود دارند

مواردی همچون يادگيری  Qدوگانه ،تكرار تجربه با اولويت ،شبكههای

که تفاوت آنها در برخورد با بحث اکتشاف در اعمال (غير حريصانه)

رقابتي ،يادگيری از هدفهای چندگام ،يادگيری  Qتوزيعي و DQN

حريصانه انجام شود ،مقدار اثر شايستگي به صفر تغيير مييابد (يادگيری،

يادگيری  Qمرسوم ،به علت وجود گام بيشينه سازی در معادلهی خود با

پس از هر انتخاب عمل غير حريصانه ،متوقف ميشود) ،و دوم ) Q(λپنگ

يک باياس بيشبرآورد 1روبروست که ميتواند برای فرايند يادگيری

[ ]15است که تفاوتي بين اعمال حريصانه و غير حريصانه قايل نميشود.

مشكل ايجاد کند .در مقاله ارائه شده توسط  Hasseltو همكاران [ ]19نشان

شبكهی يادگيری  Qعميق [ ]12 ،11از مزايای ساخت ويژگي مجرد

داده شده است که ايده الگوريتم يادگيری  Qدوگانه ،که ابتدا در قالب

يادگيری عميق ،در يادگيری سياست بهينه بهرهمند است .الگوريتم DQN

جدولي ارائه شد ،ميتواند به تخمينگرهای تابع دلخواه تعميم يابد که

يک شبكهی عصبي عميق به عنوان تخمينگر تابع در خود جای داده و

شامل شبكه عصبي عميق نيز ميشود .با استفاده از اين ايده ،الگوريتمي

برای يک حالت داده شده ،مقدار ارزش عمل آن را خروجي ميدهد.

جديد به نام  DQNدوگانه 2ساخته شد که نه تنها تخمينهای دقيقتری

استفاده از الگوريتمهای يادگيری تقويتي بدون مدل ،مثل الگوريتم

محاسبه ميکند ،بلكه امتيازات باالتری نيز در چندين بازی به دست آورد.

يادگيری  Qبا يک تخمينگر تابع غير خطي ،ناپايدار بوده و ممكن است

يادگيری  Qدوگانه [ ،]19اين باياس را با جداسازی انتخاب يک عمل از

موجب واگرايي [ ]17شود .داليلي که باعث بوجود آمدن اين مشكالت

ارزيابي آن از بين ميبرد .اين تغيير نشان داده شد که ميتواند بيش-

ميشوند به اين قرار ميباشند:

برآوردهای زيانآوری را که در  DQNوجود داشتند ،کاهش داده و در

)1
)2

حالتهای متوالي در مسائل يادگيری تقويتي عميق به هم

نتيجه کارايي را افزايش دهد.

مرتبط هستند.

در مقاله ارائه شده توسط  Schaulو همكاران [ ]20به بررسي اين ايده

سياست عامل به علت تغييرات کوچک در مقادير  Qهمواره

پرداخته شده است که اولويت بندی اينكه تكرار چه تجربهای نسبت به

در حال تغيير است.

تكرار يكنواخت ،موجب بهينهتر و موثرتر شدن تكرار تجربه ميشود .ايده

حالتهای مرتبط DQN ،از تكرار تجربه [ ]18استفاده ميکند .در اين

آنالين را از پردازش تجربهها به ترتيبي که روی دادند ،آزاد ميکند .اما

روش ،در هر گام زماني DQN ،تجربه عامل )  (s𝑡 , a𝑡 , r𝑡 , s𝑡+1را در يک

تكرار تجربه با اولويت ،]20[ 3عاملها را از اينكه تجربهها را با همان نرخي

پايگاه داده ذخيره ميکند که در آن 𝑡 a𝑡 ،sو 𝑡 rبه ترتيب حالت ،عمل

که روی دادند ،ببينند ،رهايي ميبخشد.

انتخاب شده و پاداش دريافت شده ميباشند و  s𝑡+1حالت در گام بعدی

به طور دقيقتر ،اين ايده ارائه شد که تجربههايي بيشتر تكرار شوند که

است .برای بروزرساني شبكه DQN ،در زمان يادگيری از بروزرسانيهای

پيشرفت يادگيری آنها ،که توسط اندازه خطای TDشان محاسبه ميشود،

دستهای تصادفي استفاده ميکند که به طور تصادفي يكنواخت ،از حافظه

بيشتر باشد .برای انجام اين کار ،تجربهها با احتمال  ptکه با آخرين خطای

تكرار تجارب (گذارهای قبال مشاهده شده) نمونهبرداری ميشوند .اين کار

مطلق  TDمشاهده شده نسبت دارند ،انتخاب ميشوند .البته بايد توجه شود

موجب کاهش تاثير ارتباط قوی بين نمونههای متوالي ميشود .مشكل

که گذارهای تصادفي نيز امكان دارد که ترجيح داده شوند ،حتي اگر چيز

ناپايداری سياست با شبكهی  Qهدف حل ميشود .شبكه به وسيلهی شبكه

زيادی برای يادگيری نداشته باشند .الگوريتمي که در نهايت به دست آمد،

 Qهدف برای به دست آوردن اهداف يادگيری  Qمناسب ،آموزش ميبيند

مقياسپذير بوده و نشان داده شد که در بازیهای آتاری  ،2600يادگيری

به اين صورت که پارامترهای وزن  𝑤 −استفاده شده در يادگيری  Qهدف،

سريعتری انجام داده و کارايي بهتری دارد.

ثابت نگه داشته شده و به صورت دورهای در هر  Nگام با پارامترهای شبكه

در کاری که توسط  Wangو همكاران [ ]21ارائه شده است ،تالش شده

اصلي 𝑤 بروزرساني ميشوند .مقادير هدف  DQNبه صورت معادله 8

است بجای استفاده از شبكههای عصبي استاندارد مانند شبكههای

نمايش داده ميشوند:

کانولوشنال ،پرسپترونهای چنداليه ( ،)MLPحافظههای طوالني کوتاه-

()8

) −
𝑦𝑖 = 𝑟 + 𝛾𝑚𝑎𝑥𝑎′ 𝑄(𝑠 ′ , 𝑎′ ; 𝑤𝑖−1

Overestimation
Double Deep Q Network
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مدت ( )LSTMو اتوانكودرها در  ،RLرويكردی تكميلي در طراحي

Prioritized Experience replay

3

2
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مي شوند کارايي الگوريتم به طرز قابل توجهي افزايش يابد .برای مشكل

ديگر گذارها يادگيری انجام دهد .تكرار تجربه ،عاملهای يادگيرنده

] [ DOI: 10.52547/joc.14.4.13

 DQNبرای مقابله با اين مشكالت ،راهحلهايي ارائه ميدهد که باعث

کليدی اين بود که يک عامل  RLبهتر ميتواند از برخي گذارها نسبت به

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

است :نخست ) Q(λواتكينس [ ]3است که بيان ميکند هرجا که عملي غير

نويزی و  ...را برشمرد.
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شبكهای در پيش گرفته شود که برای  RLبدون مدل ،مناسبتر باشد.

اين حقيقت رسيد که تكرار عمل به صورت پويا ،راهي مهم برای توسعه

معماری شبكه ارائه شده که معماری رقابتي 1ناميده شد ،نمايش ارزش

قابليتهای عاملهای هوش مصنوعي است.

حالت را از مزيت عمل [ ]23 ،22جدا ميکند .اين معماری از دو جريان که
نماينده توابع ارزش و مزيت هستند ،تشكيل ميشود که يک ماژول
يادگيری ويژگي کانولوشنال را به اشتراک ميگذارند .اين دو جريان با
يک اليه تجميع خاص ترکيب ميشوند تا تخميني از تابع حالت-عمل Q

توليد کنند.
در مقاله ارائه شده توسط  Hesselو همكاران [ ]24مطالعهای انجام شد که
سعي مي کرد با ترکيب تمام بهبودهايي که تا به آن روز روی الگوريتم

 -4روش پیشنهادی
با وجود انواع مختلف يادگيری ) Q(λمانند پنگ برای ترکيب با يادگيری
عميق ،ما در اينجا يک نوع ساده از واتكينس را در نظر ميگيريم .اين نوع
ساده ،شبيه ) Q(λواتكينس بوده ،اما اثر شايستگي در عملهای غير
حريصانه صفر نميشوند .با توجه به ) TD(λقانون بروزرساني برای بردار
 wدر الگوريتم ارائه شده به شكل معادله  9ميباشد:

 DQNدادهشده بود به عاملي پايدارتر و قدرت بيشتر دست پيدا کند .از
آنجايي که اين بهبودها روی قسمتهای مختلفي انجام ميگيرند و روی
يک چهارچوب پياده ميشوند ،نشان داده شد که اين امكان وجود دارد که

که در آن:

بتوانند با هم ترکيب شوند .در نهايت ،الگوريتم مرکب به دست آمده که

()10

) 𝑖𝑤 ;𝑎 𝜕𝑄(𝑠,
𝐸𝑖 = 𝛾𝜆𝐸𝑖−1 +
𝑖𝑤𝜕

رنگينکمان 2خوانده شد ،بهترين نتايج را هم از نظر بهينگي استفاده از داده
و

و هم کارايي ،در محيط آتاری  2600در بر داشت.
يكي از فراپارامترهايي که در چهارچوب  DQNاز آن استفاده شد ،نرخ
پرش فريم 3است که بيانگر تعداد دفعاتي است که عمل انتخاب شده توسط

()11

) 𝑖𝑤 ;𝑎 𝛿𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑄(𝑠,

عامل ،بايد تكرار شود .اگر اين نرخ پايين باشد ،نرخ انتخاب عمل عامل

−
 𝑦𝑖 = 𝑟 + 𝛾𝑚𝑎𝑥𝑎′ 𝑄(𝑠 ′ , 𝑎′ ; 𝑤𝑖−1مقدار هدف است
و در آن )

بيشتر ميشود ،که نتيجهی آن سياستهايي است که نسبت به زمان و فضای

که همانند  DQNمحاسبه ميشود.

حالت با نوسان بااليي تغيير ميکنند .سياستهايي که با نرخ پرش فريم باال
آموزش ديدهاند ،دنبالهی عمل کمتری خواهند داشت که نشان دهندهی
عكسالعملهای فرا-انساني در مقايسه با پرش فريم پايين ( DQNکه از
نرخ پرش  4استفاده ميکند) است.
در مقاله ارائه شده توسط  Braylanو همكاران [ ]25نشان داده شد که
قسمتهای آموزشي ،از آنهايي که هيچ پرش فريمي ندارند ،يادگيری
سريعتری داشته باشند .همچنين به طور تجربي نشان دادند که پارامتر پرش
فريم ،فاکتوری مهم در تعيين کارايي عاملشان در حوزه آتاری  2600است.
برای مثال نشان داده شد که استفاده از نرخ  180برای پرش فريم در بازی
سيكوئست بهترين نتيجه را به دست خواهد آورد.
در مقاله ارائه شده توسط  Lakshminarayananو همكاران [ ]26اولين
گام در جهت تجريدهای زماني در فضای سياست ،با بررسي يک مدل
پرش فريم پويا که روی معماری  DQNپيادهسازی ميشود ،برداشته شده
است .در اين مدل که  DQNبا پرش فريم پويا ( )DFDQNخوانده شد،
عامل ميتواند برای بازی از بين عملهای ماکرو که ميتوانند دو مقدار
متفاوت (اما ثابت) نرخ پرش فريم که در هر حالت بازی موجود هستند،
برای بازی انتخاب کند .آنها نشان دادند که سياستهای ياد گرفته شده
(با نرخ فريم ثابت) ،تاثيرگذارتر ميباشند .نتايج آزمايشات تجربي آنها به

Dueling network architecture
Rainbow
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

1

−
 𝑤𝑖−1در محاسبه مقدار هدف با هم شباهت دارند .شبكهی هدف به طور

دورهای بر پايهی شبكهی اصلي بروزرساني ميشود .برای جلوگيری از
واگرايي در پارامترها ،مكانيزم تكرار تجربه اعمال ميشود [.]12
Algorithm. Deep Q Network with Eligibility Traces
1: initialize 𝒘 with random values
2: initialize replay memory 𝑴 with capacity N
3: for each episode repeat:
4:
𝟎 = 𝑬 initialize
5:
𝒔 initialize
6:
for each step in episode repeat:
7:
choose action 𝒂 according to 𝝐-greedy policy
8:
’𝒔 take action 𝒂, observe reward 𝒓 and next state
9:
𝑴 store transition (𝐬, 𝐚, 𝐫, 𝐬’) in
10:
’𝒔 ← 𝒔
11:
𝒃 ← sample a sequence of transitions from replay
𝑴 memory,
12:
if 𝒔𝒃 (as the last state in the sequence) == terminal:
13:
𝟎 ← 𝒚
14:
else:
15:
) 𝒚 ← 𝒎𝒂𝒙𝒂 𝑸(𝒔𝒃 , 𝒂; 𝒘−
16:
)for each transition (𝒔𝒋 , 𝒂𝒋 , 𝒓𝒋 , 𝒔′𝒋 ) in reverse(b
repeat:
17:
𝒚𝜸 𝒚 ← 𝒓𝒋 +
)𝒘; 𝒋𝒂𝝏𝑸(𝒔𝒋 ,

𝑬 ← 𝜸𝝀𝑬 +
𝒘𝝏
)𝒘 ; 𝒋𝒂 𝜹 ← 𝒚 − 𝑸(𝒔𝒋 ,
𝑬𝜹𝜶 𝒘 ← 𝒘 +
until 𝒔 is terminal

18:
19:
20:
21

شكل  :1شبه کد الگوريتم ارائه شده

Frame skipping
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2
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توسط همچين مدلهايي ،نسبت به آنهايي که توسط  DQNآموخته شدند

مشخص ميشود .اين دو رويكرد با استفاده از شبكهی هدف و وزنهای

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.10.4

عاملهايي که با پرشهای فريم باال کار ميکنند ،ميتوانند به نسبت تعداد

با مقايسه معادله  9با معادله  ،7تفاوت کليدی بين اين روش و DQN

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

()9

𝑡𝐸 𝑡𝛿𝛼 𝑤𝑖 = 𝑤𝑖−1 +
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شبه کد الگوريتم روش ارائه شده در شكل  1خالصه ميکند که در آن

نميکنند ،دشوار خواهند بود .در مقاله  ]12[ DQNنيز ،برخي جزئيات مهم

بردار 𝑒 شامل بردار اثر برای هر جزء بردار پارامتر 𝑤 مربوط به آثار

سطح پايين الگوريتم ،به طور واضح و مشخص بيان نشدهاند که برای به

شايستگي ميشود .برای  λ = 0الگوريتم مشابه  DQNعمل خواهد کرد.

دست آوردن اين جزئيات کليدی ،نياز به بررسي کد اصلي منتشر شده مي-
باشد[.]29
هر قسمت ،با تعدادی تصادفي (بين  0تا  )30از عمل سطح پايين no-op

 -4-1پياده سازی
کار مستقيما با فريمهای خام آتاری که تصاوير  160 * 210پيكسلي در
 128رنگ ميباشند ،از لحاظ محاسباتي و حافظهای ،بسيار سنگين خواهند
بود ،به همين دليل ،يک پيشپردازش ساده انجام ميگيرد تا ابعاد ورودی
کاهش يافته و برنامه با شبيهساز آتاری  2600بهتر کار کند .برای اين کار،
ابعاد  84 * 110نمونهبرداری کاهشي ميشوند .در نهايت ورودی با
استخراج يک ناحيه  84 * 84از تصوير که با تقريب خوبي ناحيه بازی را
شامل ميشود ،به دست ميآيد .برش نهايي انجام شده به علت پيادهسازی
کانولوشن  2Dبرای  GPUبوده که نياز به ورودی مربعي دارد.
روشهای مختلفي برای پارامترسازی  Qدر شبكههای عصبي وجود دارد.
از آنجايي که  Qجفت تاريخچه-عمل را به مقادير  Qتخمين زده شده آنها
نگاشت ميکند ،رويكردهای گذشته ،تاريخچه و عمل را به عنوان ورودی
شبكه عصبي استفاده کردهاند [ .]28 ،27اشكال اصلي اين نوع معماری ،نياز
به يک گذر جداگانه برای محاسبه مقدار  Qبرای هر عمل ميباشد ،که
هزينهای را نتيجه خواهد داد که با تعداد عملها به صورت خطي رشد مي-
کند .به جای اين کار از معماری استفاده ميکنيم که در آن برای هر عمل
ممكن ،يک واحد خروجي جداگانه خواهد داشت و حالت تنها ورودی
شبكه عصبي خواهد بود .خروجيها ،مرتبط با مقادير  Qپيشبيني شده برای
محاسبه مقادير  Qبرای تمام عملهای ممكن در حالت ورودی داده شده،
تنها با يک گذر در شبكه ميباشد.
ورودی شبكه عصبي که برای آزمايش در بازیها استفاده ميشود ،شامل
يک تصوير  4 * 84 * 84که در مرحله پيشپردازش توليد شده ،ميباشد.
اولين اليه مخفي شامل  32فيلتر  8 * 8با گام 4 1بوده که تصوير ورودی را
دريافت کرده و تابع فعالسازی غيرخطي يكسوساز را به آن اعمال ميکند.
اليه مخفي دوم از  64فيلتر  4 * 4با گام  2تشكيل شده است که مانند اليه
قبل ،يک تابع فعالسازی غيرخطي يكسوساز را به دنبال خواهد داشت.
سومين اليه مخفي 64 ،فيلتر  3 * 3با گام  1را شامل ميشود که از يک
يكسوکننده به عنوان تابع فعالساز بهره خواهد برد .اليه مخفي پاياني که
کامال متصل است ،از  512واحد يكسوساز تشكيل ميشود .اليه خروجي،
يک اليه کامال متصل خطي است که يک يک خروجي برای هر عمل ،که
پيادهسازی سيستمهای بزرگي مانند  ،DQNمعموال به علت اينكه مقاله
اصلي ،به جزئيات مهم تنظيمات پارامترها و راهحل مهندسي نرمافزار اشاره
Stride
Lives
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399
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که به عنوان ورودی  CNNاستفاده ميشود ،آخرين  mفريمي است که
عامل ميبيند نه آخرين  mفريم آتاری .همچنين قبل از هر گام گراديان
نزولي ،يک سياست تصادفي برای  50000گام اجرا ميشود تا با به دست
آوردن تجاربي کافي ،از بيشبرازش روی تجارب اوليه جلوگيری شود.
پارامتر ديگری که بايد مورد توجه قرار بگيرد ،فرکانس بروزرساني شبكه
است ،پيادهسازی اصلي  DQNبه جای اينكه گراديان نزولي را در هر گام
محيط ،همانطور که در الگوريتم بيان شدهاست انجام دهد ،هر چهار گام
اين بروزرساني را انجام ميداد .اين کار نه تنها سرعت آموزش را بسيار
افزايش ميدهد (به علت اينكه گامهای يادگيری روی شبكه بسيار هزينه-
برتر از گذرهای رو به جلو هستند) ،بلكه موجب ميشود حافظه تجارب،
بيشتر به توزيع حالتهای سياست فعلي شباهت داشته باشد (چراکه چهار
فريم جديد بين گامهای يادگيری به جای يكي ،به حافظه اضافه ميشوند)
و ممكن است از بيشبرازش شبكه جلوگيری کند.
در بسياری از بازیهای آتاری ،مولفهای به نام فرصت 2برای بازيكن وجود
دارد که بيانگر تعداد دفعاتي است که بازيكن ميتواند ،بدون پايان يافتن
بازی ،شكست بخورد .برای افزايش کارايي ]12[ ،اين از دست دادن
فرصتها را به عنوان حالت پاياني  MDPدر طول آموزش در نظر گرفت
که برای رسيدن به کارايي آنها الزم است ،اما جزئيات آن در مقاله شرح
داده نشد .اين اطالعات به ما کمک کرد تا از مزايای آموزشهای اوليه و
پايداری بهره برده و در بازیهای پيچيدهتر ،کارايي کلي را افزايش دهيم.
حالت پاياني در يک  ،MDPبرای عامل مشخص ميکند که پاداش بيشتری
قابل دريافت نيست .تقريبا تمام بازیهای آتاری پاداش مثبت برميگردانند
و اين دانش به عامل اطالع ميدهد که از دست دادن يک فرصت بايد به
هر قيمتي اجتناب شود .دادن اين اطالعات اضافي به عامل منطقي به نظر
ميرسد چراکه بسياری از بازيكنان انساني از بد بودن از دست دادن فرصت
در همان ابتدای بازی کردن ،اطالع دارند.
اما به هر حال ،چند مسئله تئوری در اجبار اين محدوديت وجود دارند .اولين
آن ،مارکوفي نبودن اين فرايند به خاطر وابستگي توزيع اوليه حالت به
سياست فعلي است .برای مثال اگر عامل در بازی اسپيس اينويدرز ،3خوب
عمل کرده و چندين دشمن را قبل از کشته شدن ،از بين ببرد ،حالت ابتدايي
جديد برای فرصت بعدی ،دشمنان بسيار کمتری نسبت به حالت ابتدايي
قبلي خواهد داشت .مسئله بعدی ،اطالعات اضافي مهمي است که اين
Space invaders
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بين  4تا  18برای بازیهای مختلف متغير ميباشد ،به همراه خواهد داشت.

عامل هر چهار فريم آتاری را خواهد ديد .به طور مشابه ،تاريخچه  mفريمي

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.10.4

هر عمل در حالت ورودی خواهند بود .مزيت اصلي اين معماری ،قابليت

ميشوند) تا تعادلي بين فريمهايي که عامل ميبينيد برقرار شود ،چراکه

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

فريمهای خام ابتدا از قالب  RGBبه سياه و سفيد تبديل شده و سپس به

آتاری شروع ميشود (بر خالف عملهای عامل که در چهار فريم تكرار
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سيگنال به شبكه ميدهد و تعميم آن را به دامنههايي که اين سيگنال

کتابخانه شبكه عصبي عميق انويديا کودا ( )cuDNNيک کتابخانه

قدرتمند وجود ندارد ،بسيار چالش برانگيز ميکند (مانند رباتيک در دنيای

اختصاصي انويديا برای گذرهای رو به جلو و عقب در اليههای پرکاربرد

واقعي يا بازیهای ويدئويي بدون انتها).

شبكههای عصبي است که به طور خاص برای کارتهای گرافيک انويديا

يكي از الگوريتمهای استفاده شده در پياده سازی روش پيشنهادی که در
پياده سازی الگوريتم اصلي  DQNنيز استفاده شده است ،الگوريتم بهينه
سازی  ]30[ RMSPropاست RMSProp ،يک الگوريتم بهينهسازی
است که برای بروزرساني تمامي وزنهای شبكه عصبي از آن استفاده شده
است .يكي از مشكالتي که در استفاده از فراپارامترهای ارائه شده توسط

بهينهسازی شده است.
 cuDNNبرای کتابخانه ديپلرنينگ4جي در دسترس ميباشد ،اما به
صورت پيشفرض استفاده نميشود .پس از تنظيمات کوچكي در کتابخانه
ديپلرنينگ4جي ،ميتوان محاسبات پسزمينه جبری را به راحتي با استفاده
از  cuDNNبه کارت گرافيک منتقل کرد.

کتابخانههای مختلف يادگيری عميق ارائه ميدهند .الگوريتم بهينهسازی

حافظه قبل از آموزش بود که در کد اصلي  DQNنيز انجام داده شده بود.

گراديان نزولي  ،RMSPropتوسط جفری هينتون معرفي شد.

تخصيص حافظهای بزرگ ،عمليات پرهزينهای است ،به همين علت ،پيش-

 RMSPropهينتون ،يک ميانگين از گراديان برای هر پارامتر نگه مي-

تخصيص حافظه برای بردارهای بزرگ ،مانند حافظه تجربه و گروههای

دارد .قانون بروزرساني برای اين ميانگين به شكل معادله  12نوشته ميشود:

کوچک داده و استفاده مجدد از آنها در هر تكرار ،اين هزينه زماني را بسيار
کاهش ميدهد.

= )𝑡 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒(𝑤,

()12

𝐸𝜕
(𝑡))2
𝑤𝜕

()𝛾 𝛾𝑀𝑒𝑎𝑛𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒(𝑤, 𝑡 − 1) + (1 −

 -5ارزیابی

که در آن  ،wتک پارامتری از شبكه 𝛾 ،فاکتور نزولي و  Eخطا ميباشد.
پارامترها سپس به شكل معادله  13بروزرساني ميشوند:
𝛼

𝐸𝜕
)𝑡(
𝑤𝜕
𝜀 √𝑀𝑒𝑎𝑛𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒(𝑤, 𝑡) +

()13

𝑤𝑡 = 𝑤𝑡−1 −

شدهی بازیهای آتاری  2600را فراهم ميآورد .اين محيط برای يادگيری

هستند.
اگرچه [ ]12به  RMSPropهينتون ارجاع ميدهد ،آن را با يک تغيير
مشاهده است ،يک فاکتور مومنتوم به الگوريتم  RMSPropاضافه ميکند
که به صورت معادله  14بروزرساني ميشود.

تقويتي بسيار چالش برانگيز است چراکه ورودی ديداری با ابعاد بااليي
داشته و به طور کامل نيز قابل مشاهده نيست .با داشتن يک سری بازیهای
جذاب ،محيط مناسبي برای آزمايش روشهای جديد ميباشد .برای اين
آزمايش دو بازی آتاری کيوبرت 3و اسپيس اينويدرز همانطور که در شكل
 2قابل مشاهده هستند ،انتخاب شدند .هدف الگوريتم  ،RLيادگيری يک
سياست بهينه خاص ،تنها با استفاده از فريمهای پيكسلي خام به عنوان
ورودی ،برای بازی در هر يک از اين بازیهاست.

= )𝑡 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚(𝑤,
)𝜂 𝜂𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚(𝑤, 𝑡 − 1) + (1 −

در اين معادله ،𝜂 ،فاکتور نزولي مومنتوم است .به اين ترتيب قانون
بروزرساني پارامتر به شكل معادله  15تغيير مييابند.
= 𝑡𝑤

()15

)𝑡(

𝐸𝜕

𝛼

𝑤𝜕 𝜀 √𝑀𝑒𝑎𝑛𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒(𝑤, 𝑡) − (𝑀𝑒𝑎𝑛𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒(𝑤, 𝑡))2 +

𝑤𝑡−1 −

سختافزاری که تستهای نهايي روی آن انجام شد ،از يک کارت
گرافيک  GTX 1080و پردازنده اينتل  i7تشكيل شده است.
در پيادهسازی ،از کتابخانه ديپلرنينگ4جي ]31[ 1کمک گرفته شدهاست.
های يادگيری و برنامهريزی مهم را فراهم آورده و اجازه ساخت الگوريتم-
های جديدتر را نيز ميدهد.
Deeplearning4j
Arcade Learning Environment
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

1

اينويدرز (سمت راست)
معماری شبكه استفاده شده همانند [ ]12ميباشد که از سه اليهی مخفي
کانولوشنال و يک اليهی مخفي کامال متصل تشكيل شدهاست .اليهی
خروجي ،يک اليهی کامال متصل خطي بوده که در آن برای هر عمل در
بازی يک نورون در نظر گرفته شده است .شبكه مقادير  Qهر عمل حالت
Q*bert

3

2
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اين کتابخانه تعريف ساختار  MDPرا آسان کرده و بسياری از الگوريتم-

شكل  :2دو فريم از بازیهای آتاری  :2600کيوبرت (سمت چپ) و اسپيس
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کوچک در الگوريتم استفاده ميکنند .پيادهسازی آن که در کد اصلي قابل

()14

که در سرعت يادگيری از  DQNبهتر عمل ميکند .روش ارائه شده با دو
بازی آتاری  2600در  ]32[ 2ALEارزيابي ميشود ALE .محيط شبيهسازی

که 𝛼 ،نرخ يادگيری و 𝜀 ،ثابتي کوچک برای جلوگيری از تقسيم بر صفر

𝐸𝜕
)𝑡(
𝑤𝜕

در اين قسمت با ارائه نتايج کارايي الگوريتم ارائه شده ،نشان داده ميشود

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-08

[ ]12وجود دارد ،استفاده نكردن آنها از تعريف از  RMSPropاست که

روش ديگری که موجب افزايش سرعت پيادهسازی ميشد ،پيشتخصيص
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ورودی را بهطور جداگانه محاسبه کرده که در آن هر حالت يک پشته از

در اين مقاله نيز همانند  ،DQNکمترين دانش اوليه برای محيط

آخرين چهار فريم مشاهده شده ميباشند.

آزمايش فراهم شده است :دادههای ورودی از تصاوير تشكيل شدهاند (که

يک شبكه جداگانه برای هر بازی آموزش ميبيند که از يک معماری،

علت استفاده از شبكههای کانولوشنال عميق را توجيه ميکند) و تعداد

الگوريتم يادگيری و تنظيمات فراپارامتری يكسان در آنها برای همه بازیها

عملها.

استفاده ميشود .اين امر نشان ميدهد که اين رويكرد با داشتن کمترين
دانش ممكن ،پايداری کافي برای کار کردن با بازیهای مختلف را دارد.
با اينكه ارزيابي عامل روی بازیهای بدون تغيير انجام گرفته است ،برای
برقراری شرايط يكسان بين روش ارائه شده و  ،DQNساختار پاداشها تنها
در زمان آموزش تغيير يافتند به شكلي که پاداشهای مثبت به  1و پاداش-
برش پاداشها ،مقياس مشتق خطاها را محدود کرده و استفاده از يک نرخ
يادگيری يكسان بين تمامي بازیها را آسانتر ميکند .اما اين کار روی
کارايي عامل تاثيرگذار خواهد بود ،چراکه توانايي تمايز قايل شدن بين

برای بررسي معتبر بودن نتايج اين رويكرد ،آن را با شبكه  Qعميق
مقايسه ميکنيم .نتايج ارائه داده شده در شكلهای پايين نتايج کارايي
الگوريتم ارائه شده و  DQNرا نشان ميدهند .شكل 3شكل 1و شكل ،4
ميانگين کل پاداشهای جمعآوری شده را به ترتيب در  2بازی کيوبرت و
اسپيس اينويدرز نشان ميدهند.

میانگین امتیاز در Q*bert

اندازه پاداشهای گرفته شده از آن سلب ميشود.
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سياست رفتاری استفاده شده در طول آموزش از نوع 𝜀 حريصانه بوده که
در آن 𝜀 به صورت خطي از مقدار  1تا  0.1در يک ميليون فريم اول کاهش
يافته و پس از آن مقدار ثابت  0.1حفظ شده است .در اينجا يک شكل ساده
از تكنيک پرش فريم که در قسمتهای قبلي به آن اشاره شد ،استفاده شده
مورد نظر خود را انتخاب ميکند و عمل انتخاب شده در فريمهايي که از
روی آنها پرش انجام شده تكرار ميشود .علت اين کار نيز ،کاهش مقدار
محاسبات مورد نياز در پيش بردن شبيهساز در يک گام است ،زماني که
عملي انتخاب نميشود .همچنين اين تكنيک به عامل اجازه ميدهد تا به
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است .به طور دقيقتر ،عامل به جای تمام فريمها ،هر  kفريم را ديده و عمل
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های منفي به  -1تبديل شده و پاداش صفر بدون تغيير باقي ماند .اين نحوه

 5-1نتايج

شكل  :3مقايسه کارايي الگوريتم ارائه شده و  ،DQNبا ميانگين امتياز به
دست آمده در هر ايپاک در بازی کيوبرت

طور تقريبي  kبرابر بيشتر بازی انجام دهد ،بدون اينكه زمان اجرا افزايش
شد.
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ارزيابي سياست ياد گرفته شده توسط عامل با اجرای يک سياست ε
حريصانه در هر  10قسمت ،انجام شد .برای اين کار مقدار  εبرابر  0.05در
نظر گرفته شده و ميانگينگيری امتيازات و گامهای بدست آمده در 10
قسمت محاسبه شده است .آموزش شبكه در  200ايپاک انجام شد که هر
گرفتند .تمام وزنهای شبكهها با بهينهساز  RMSPropبروزرساني شدند
که در آن نرخ يادگيری  αبرابر  0.00025و مومنتوم برابر  0.95قرار داده
شد .بروزرساني شبكه هدف پس از هر  10000گام انجام شد .آموزش
شبكه برای تمام بازیها ،بدون تغيير در معماری آنها و فراپارامترها انجام
شدند و باقي تنظيمات همانند [ ]12در نظر گرفته شدند.
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ايپاک برابر  10قسمت بوده و اندازه حافظه تكرار تجربه  500000قرار

DQN with Eligibility Traces

DQN

شكل  :4مقايسه کارايي الگوريتم ارائه شده و  ،DQNبا ميانگين امتياز به
دست آمده در هر ايپاک در بازی اسپيس اينويدرز

همانطور که توسط [ ]12شرح داده است ،معياری که برای ارزيابي

رسمي روی چند بازی انتخاب شدند ،چراکه يک جستجوی سيستماتيک

است که پاداش دريافتي را هنگامي که عامل يک سياست خاص را دنبال

هزينه محاسباتي بااليي را طلب ميکرد .در نهايت اين پارامترها در بين دو

ميکند ،محاسبه ميکند .شكلهای سمت راست نشان ميدهند که مقدار

بازی که ارزيابي روی آنها انجام گرفت ،بدون تغيير نگه داشته شدند.

ميانگين  Qتخمين زده شده روش ما در طول زمان با سرعت بيشتری از
 DQNافزايش مييابند .اين نشان دهنده اين است که مدل به تدريج و به
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مقادير فراپارامترها و پارامترهای بهينهسازی در  DQNبا يک جستجوی غير

عامل يادگيری تقويتي استفاده ميشود ،مقدار  Qتخمين زده شده سياست
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شديدی پيدا کند .در اينجا همانند  DQNاز مقدار  4برای پارامتر  kاستفاده

میانگین امتیاز در Space Invaders
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افزايش سرعت فرايند يادگيری  DQNبا مكانيزم آثار شايستگي
سيد علي خوشرو ،سيد حسين خواسته

صورت پايدار در حال يادگيری بوده و بسيار سريعتر از  DQNعمل مي-

برای بررسي بيشتر يک آزمايش  tجفت 1نيز انجام گرفت تا ميانگين

کند .شكل  5و شكل  ،6ميانگين  Qپيشبيني شده در طول زمان آموزش را

کل پاداش دريافت شده بين الگوريتم ارائه شده و  DQNدر بازیهای

به ترتيب در بازیهای کيوبرت و اسپيس اينويدرز نشان ميدهند.

کيوبرت و اسپيس اينويدرز مقايسه شود .در جدول  1قابل مشاهده است که
الگوريتم ارائه شده ميانگين پاداش بسيار باالتری ( )0.05 < pبرای هر بازی

میانگین مقدار  Qدر Q*bert

به دست آورده است .اين نتايج بيانگر اين است که روش ارائه شده ميتواند
يادگيری را افزايش دهد.
جدول  :1نتايج آزمايش  tجفت برای مقايسه کل پاداش دريافت شده در
الگوريتم پيشنهادی و الگوريتم DQN
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بازی

DQN with Eligibility Traces

p

ايپاک

DQN

شكل  :5مقايسه کارايي الگوريتم ارائه شده و  ،DQNبا ميانگين مقادير Q

پيشبيني شده در هر ايپاک در بازی کيوبرت

کيوبرت

100

-2.696

0.008

اسپيس اينويدرز

100

-2.967

0.003

 -6نتیجهگیری و راهکارهای آینده

میانگین مقدار  Qدر Space Invaders

روش ارائه شده در اين مقاله ،ترکيبي از شبكههای عصبي عميق و يادگيری
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تعداد

ثابت t

مقدار

) Q(λاست که الگوريتم  DQNرا با مكانيزم آثار شايستگي توسعه ميدهد.
اين ترکيب جديد ،به ما اجازه ميدهد تا با بهره بردن از مزايای الگوريتم
 DQNو مكانيزم آثار شايستگي ،فرايند يادگيری را سرعت ببخشيم.
همچنين روش ارائه شده با  DQNدر دو بازی آتاری  2600مقايسه شد که
تنها از پيكسلهای خام به عنوان ورودی استفاده ميکرد .نتايج تجربي به
دست آمده در دو بازی که آزمايش روی آنها انجام شد ،نشان دادند که
روش ترکيبي ارائه شده ميتواند ،سياستهای کنترلي مناسب را ،در تعداد

DQN

پيشبيني شده در هر ايپاک در بازی اسپيس اينويدرز

گامهای کمتری نسبت به  DQNبياموزد.
همانطور که در بخش روش پيشنهادی اشاره شد ،پيش از دادن فريمهای
دريافتي از شبيهساز  ALEبه شبكه عصبي ،پيشپردازشي همانند کاری که

همانطور که انتظار ميرفت ،نتايج ما شتاب گرفتن يادگيری را نشان مي-

 DQNانجام داد ،روی فريمها انجام ميشد ،به طوری که فريمها به قالب

دهند .اشكال باال همگرايي سريعتر الگوريتم در مقايسه با  DQNرا نشان

سياه و سفيد تبديل شده و تنها ناحيهای به ابعاد  84 * 84از آن استخراج

ميدهد .همانطور که از نتايج برميآيد روش ارائه شده ميتواند به طور

ميشد .علت اين امر نيز کاهش پيچيدگي محاسباتي و حافظهای بيان شد

تقريبي  1.5برابر سريعتر از  DQNبه امتياز ميانگين بهينه برسد و همچنين

که ميتواند موجب کند شدن کل فرايند ساخت مدل شود .اين کار مي-

در طول زمان يادگيری ،ميانگين امتياز بسيار بهتری به دست آمد.

تواند قسمتهايي از ورودی را که امكان وجود اطالعات مفيد برای

از نظر زمان صرف شده برای يادگيری و آموزش شبكه ،زمان موردنياز

يادگيری در آنها وجود داشته باشد ،مانند رنگ اشياء مختلف در بازی و

برای آموزش در هر ايپاک در روش پيشنهادی حدود  %10از زمان موردنياز

همچنين نواحي خارج از ابعاد بريده شده که بازی در آن جريان دارد ،دور

برای آموزش هر ايپاک در  DQNبيشتر است ،ولي با توجه به سرعت بسيار

بريزد .اما با توجه به پيشرفت روزانه سختافزارها و افزايش سرعت آنها،

باالتر يادگيری از نظر تعداد ايپاک موردنياز برای رسيدن به مقدار Q

ميتوان از چنين پيشپردازشهايي چشمپوشي کرده و به نتايجي بهتر دست

يكسان يا از منظر کسب امتياز در روش پيشنهادی نسبت به ( DQNحدود

يافت.

آوری مقدار مشخصي امتياز در روش پيشنهادی نسبت به روش DQN

ميتواند به تسريع يادگيری کمک شاياني بكند .در بخش کارهای مرتبط،

موردنياز است.

روشهای ديگری نيز معرفي شدند که هرکدام تالش ميکردند به نحوی
مشكالت الگوريتم يادگيری  Qو  DQNرا برطرف نمايند .مكانيزم آثار
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شكل  :6مقايسه کارايي الگوريتم ارائه شده و  ،DQNبا ميانگين مقادير Q

Paired t-test
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