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Reinforcement

learning

Få maskinen til at lære, hvordan 

man opfører sig i et virtuelt miljø

Overfør det lærte til den virkelige 

verden

https://blogs.unity3d.com/2018/10/02/puppo-the-corgi-cuteness-

overload-with-the-unity-ml-agents-toolkit/



Reinforcement

learning

3D-model

https://blogs.unity3d.com/2018/10/02/puppo-the-corgi-cuteness-

overload-with-the-unity-ml-agents-toolkit/



Reinforcement

learning

3D-model

Belønningsfunktion

”God hund, hvis”:

Hunden bevæger sig mod pinden

indenfor rimelig tid

ikke ruller for meget rundt og

når hen til pinden

Kør mange simuleringer

https://blogs.unity3d.com/2018/10/02/puppo-the-corgi-cuteness-

overload-with-the-unity-ml-agents-toolkit/



Reinforcement

learning

DeepMind: 

Træning: 64 CPU’er x 100 timer

Mange samples = 

Kræver, at du har adgang til en 

god simulation

https://deepmind.com/blog/producing-flexible-behaviours-

simulated-environments/
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Reinforcement

learning

Belønningsfunktioner

Hvordan opdrager jeg min 

algoritme til at gøre, hvad jeg vil 

have?

Svært at definere

Uventede sideeffekter

(lokale optima)
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Reinforcement

learning

Belønningsfunktioner

Hvordan opdrager jeg min 

algoritme til at gøre, hvad jeg vil 

have?

Svært at definere

Uventede sideeffekter

(lokale optima)

Point for at ramme objekter 

langs ruten

~ 20 % højere score end 

menneskelige spillere
https://blog.openai.com/faulty-reward-functions/



Generative 

netværk

Reinforcement learning

At navigere i en virtuel verden

Generative netværk

At generere en virtuel verden



Generative 

netværk

Mål: Generere syntetiske billeder 

inden for et specifikt domæne

To konkurrerende netværk: 

• En ”falskmøntner”, generator

• Et ”politi”, diskriminator

Politiet er korrupt, deler viden med 

falskmøntnerne

Resultat: De falske mønter kan ikke 

længere skelnes fra virkelige mønter

Rigtige 

billeder

Falske 

billeder

Input-

vektor

Støj
Vidensdeling



Generative 

netværk

Eksempler: 

Generere falske kendisser
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Generative 

netværk

Eksempler: 

Generere falske kendisser

Andre kategorier

Brock, Andrew, Jeff Donahue, and Karen Simonyan. "Large 

Scale GAN Training for High Fidelity Natural Image 

Synthesis." arXiv preprint arXiv:1809.11096 (2018).



Generative 

netværk

Eksempler: 

Generere falske kendisser

Andre kategorier

Oversætte fra en repræsentation 

til en anden

Isola, Phillip, et al. "Image-to-image translation with conditional adversarial 

networks." arXiv preprint arXiv:1611.07004 (2016).



Generative 

netværk

Eksempler: 

Generere falske kendisser

Andre kategorier

Oversætte fra en repræsentation 

til en anden

Syntetisk kunst

Johnson, Justin, Alexandre Alahi, and Li Fei-Fei. "Perceptual losses for real-time 

style transfer and super-resolution." European Conference on Computer Vision. 

Springer, Cham, 2016.
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Fjendtlige 

eksempler

Deep learning-netværk opfatter ikke 

verden, som vi gør 



Fjendtlige 

eksempler

Modellerne er bedre end mennesker 

på deres træningssæt og 

”almindelige billeder”

…men de er grundlæggende bare 

statistiske modeller 

- med mere end 100 millioner 

parametre

H
a
ir
-r

a
ti
o

”Per” ”Lene”

”Almindelige 

billeder”



Fjendtlige 

eksempler

Lidt velplaceret støj kan ændre 

kategorien for ethvert billede

http://karpathy.github.io/2015/03/30/breaking-convnets/



Fjendtlige 

eksempler

Kan også bruges i den virkelige 

verden

Et klistermærke kan maskere de 

fleste objekter

https://arxiv.org/pdf/1807.07769.pdf

Selvkørende biler?
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