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Bevezetés
Dolgozatomban elsősorban diszkrét idejű szekvenciális döntési problémákkal 
foglalkozom. Illusztrációként induljunk ki a következő modellből: adott egy X állapottér, 
akciók egy A halmaza és egy (az egyszerűség kedvéért determinisztikus) 
T’.X xA-kX átmenet-függvény, amely a rendszer időbeli fejlődését írja le: 
xi+i = T, (jc, , a,). Itt a, a döntéshozó által a f-edik pillanatban választott akció. Minden 
egyes T. ={x,,a,}wi _ trajektóriához rendeljük hozzá a trajektória költségét, c(T„)-t. 
Egy politika (vagy döntési szabály) a rendszer múltbeli állapotaitól és akcióitól függően 
rendel a jelenlegi állapotához valamilyen akciót. A feladat azt a politikát megtalálni, 
amely minden kezdeti állapotra minimalizálja a kezdeti állapotból induló, a politika 
alkalmazásával kapott T_ végtelen hosszú trajektória költségét.

Speciálisan azokat a döntési problémákat érdemes tekinteni, amikor a költség egy ún. 
dekompozíciós (Mitten, 1964) tulajdonsággal rendelkezik:c(T,) = Q(x„a„c(t„+i)). Ha 
a dekompozíciót indukáló Q függvény monoton a harmadik változójában, akkor a 
szekvenciális probléma induktívan megoldható. Sőt, ekkor a Q függvény önmagában is 
elegendő az optimalizálási feladat leírásához! Dolgozatom első részében is egy Q 
függvényt (pontosabban én operátort) választok alapul, majd ennek tulajdonságaira 
vezetem vissza a döntési feladat megoldását A választott Q operátor nem-lineáris is 
lehet és az X -en értelmezett valós függvények halmazát képezi az X x A felett 
értelmezett valós függvények halmazába. Értelmezése a következő: ha v,(.r) jelöli а к 
politika alkalmazásának összköltségét, amikor a politikát az x kiinduló állapotból 
alkalmazzuk, akkor (Qvr)(jc,a) annak az összköltséget jelenti, hogy л:-bői indulva 
először az a akciót, majd ezután к-t alkalmazzuk, bármilyen állapotba is jutott a 
rendszer az a alkalmazását követően.
Az alábbi típusú problémák fogalmazhatók meg a fenti modellben: Markov Döntési 
Problémák a várható összköltség kritériummal, a legrosszabb összköltség (minimax) 
kritériummal, többlépéses Markov játékok, többlépéses alternáló Markov játékok, stb.

Statikus tulajdonságok
A dolgozat első része azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen feltételek mellett létezik 
(fi-) optimális politika és hogy ilyen politikák hogyan találhatók meg.



Két fo feltétellel élek. Az első feltétel a Q monotonitása, a második pedig egy ún. 
regularitási feltétel. A regularitási feltevés a modell értékelő függvényének stabilitását és 
konvergenciáját hivatott biztosítani. Regularitási feltétel pl., hogy

(Q0X*,«)*0, V(x,a)eXxA

a Q operátor alulról félig folytonosságával együtt (Blackwell, 1965; Strauch, 1966). A 
modellt ekkor növekvő költségűnek hívjuk, mivel a döntéshozó költségei növekszenek az 
idő előre haladtával. Az (1) feltétel ellentetje, amikor (l)-ben a >-t £-re cseréljük és az 
alulról félig folytonosság helyett pedig a felülről félig folytonosságot tekintjük szintén 
alkalmas és ekkor a modellt csökkenő költségűnek nevezzük a fentiekhez hasonló 
megfontolásokból. A legegyszerűbb (szokásos) feltételezés, ha Q kontrakció (Denardo, 
1967).
A korábbi dolgozatok (lásd pl. Denardo, 1967; Bertsekas, 1977; Bertsekas és Shreve, 
1978; Henig 1983; Waldmann, 1985; Verdu és Poor, 1987) szerzői csak a Markov 
politikák osztályával foglalkoztak. Dolgozatomban definiálom a nem-Markov politikák 
értékelését is és a korábbi eredményeket kiteijesztem erre az esetre is. A legfőbb 
megválaszolandó kérdés az, hogy van-e optimális politika, speciálisan van-e Markov, ill. 
stacionér optimális politika. A probléma általában akkor kezelhető, ha igaz a Bellman 
optimalitási egyenlet, nevezetesen ha

(1)

A Khepera robot
A képeken a Khepera robot látható. A robotnak 8 in&avörös szenzora van (6 elöl és kettő hátul) melyekkel 
közelség meghatározást tud végezni mintegy 0-5 cm-es távolságban. Mozgását kél független DC 
motorral meghajtott kerék biztosítja. Karja két szabadsági fokú, beépített ellenállásmérővel és közelség- 
szenzonal rendelkezik. "Fején" található a "lineáris szeme", melynek felbontása 64 pixel, pixelenként 256 
szürkeségi fokozattal. A vízszintes látószög körülbelül 36 fok, a szem az 5-től 50 cm távolságban lévő 
objektumok detektálására alkalmas. A szem függőlegesen nem mozgatható, így a robot csak a legalább 5 
cm magasságú tárgyakat érzékelheti. A robot feladata egy, az "arénában" elhelyezett labda felkutatása, 
megfogása, majd a sarokban lévő botra dobása volt. A feladat megoldása végett "makró-akciókat" 
definiáltunk, úgymint akadály elkerülés, keresés, megfogás, stb, valamint néhány (0,1) értékű filtert, 
melyek a makró-akciók alkalmazhatóságát írják le. Az így kapott redukált döntési problémára futtattuk a 
tézisben analizált algoritmusokat. A robot teljesítményét a cél eléréséig meghozott döntések számával 
mértük és a kísérleti eredményeket variencia analízissel értékeltük.

v * (z) = inf (Qv*)(aí, a), x e X,
aeA

ahol v * az optimális költség függvény:

v*(x) = infv.(jc), tel
xi П
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Itt П a lehetséges politikák halmazát jelöli.
Először bebizonyítom, hogy a dinamikus programozás alap-egyenlete:

v*(x) = (Qv^, )(лг,7Г0(дс))

igaz tetszőleges (tehát akár nem-Markov) к politikákra is. A fenti egyenletben 
ла(х)е А а к politika által előírt akció a nulladik lépésben, feltéve, hogy a folyamat az
x állapotból indul, n‘ pedig az a politika, amelyet a nulladik lépés után végrehajtunk, 
feltéve, hogy a folyamat az x-ből indult. Ez az álltás korábban csak Markov-döntési 
problémák és additív Q esetére (Dinkin és Juskevics, 1979; Gihman és Szkorohod, 
1979), valamint általános Q operátorok esetében Markov-politikákra volt ismert 
(Bertsekas, 1977). Az én bizonyításom ezeket az eredményeket általánosítja pl. minimax 
Markov döntési problémák, Markov játékok, alternáló Markov játékok, stb. és tetszőleges 
politikák esetére.
A továbbiakban megmutatom, hogy a mondott regularitási és monotonitási feltételek 
mellett (i) mindig létezik e -optimális politika; (ti) az n -horizontú döntési probléma 
optimális költségfüggvénye megkapható dinamikus programozással; feltételeket adok 
arra, hogy (Hi) a Bellman optimalitási egyenlet álljon és, hogy (ív) a dinamikus 
programozással megkapható legyen a végtelen horizontú feladat optimális 
költségfüggvénye. Végül (v) elemzem, hogy az optimális költségfüggvényre mohó



stacionér politika mikor optimális. Akkor mondjuk, hogy а к politika mohó a 
v: X —» R fliggvényre nézve, ha n minden x állapotban a (Qv)(x,a) -1 minimalizáló 
a akció végrehajtását írja elő.
A probléma természetéből fakad, hogy csökkenő költségű modell esetén az optimális 
értékelő függvény dinamikus programozással megkapható, de az optimális értékelő 
függvényre mohó politikák nem feltétlenül optimálisak. Ezzel szemben a növekvő 
költségű modell esetén az optimális értékelő függvény dinamikus programozással nem 
feltétlenül kapható meg, viszont az optimális értékelő függvényre nézve mohó politikák 
mindig optimálisak. így növekvő költségű modellek esetén van esély optimális politikák 
azonosítására, amennyiben az optimális értékelő függvény kiszámítható. Ezért a 
dolgozatban külön alfejezetet szentelek a növekvő költségű modelleket vizsgálatára, 
különös tekintettel az optimális stacionér politikák létezésére.
Megmutatom, hogy ezekben a modellekben a monotonitásból és az alulról félig 
folytonosságból következik, hogy:
1. Igaz a Howard-féle (Howard, 1960) politika javítás tétel, azaz egy tetszőleges politika 

értékelő függvényére nézve mohó politika összköltsége nem több mint az eredeti 
politika összköltsége.

2. Ha v_ jelöli a dinamikus programozással kapott függvényt, valamint v_ kielégíti a 
Bellman egyenletet és létezik mohó politika a v_ függvényre nézve, akkor v_ 
egyenlő az optimális költség függvénnyel és a v_-re nézve mohó politikák 
optimálisak.

Érdekességként megjegyzem (és ezt dolgozatomban egy példával illusztrálom is), hogy a 
növekvő költség feltételezése a folytonossággal és monotonitással önmagában nem 
elegendő a Howard-féle politika iterálás optimális politikához való konvergenciájához: 
még véges állapot- és akció-tér esetén is előfordulhat, hogy az iteráció idő előtt véget ér!

összköltséggel (4.1.2 Tétel), a Markov játékok (4.4.1 Tétel) és a Markov döntési 
problémák a pesszimista összköltséggel (4.5.1 Tétel).

10. Szintén a fenti eredményekből vezetem le a modell-alapú algoritmusok m.b. 
konvergenciáját általános kontraktív modellekre (4.2.1 Tétel), ezzel általánosítva 
Barto aszinkron adaptív dinamikus programozás tételét. Levezetem (Ribeiro és 
Szepesvári, 1996) Ribeiro egy algoritmusának konvergenciáját (4.3.1 Tétel).

11. Ellenőrizhető feltételeket adok arra, hogy egy, az akció-költség függvényt becslő, 
konzisztens algoritmust használó adaptív (nem-Markov) politika mikor lesz 
aszimptotikusan optimális (5.2.1 Lemma, 5.2.4 Tétel) és megadok néhány ilyen 
algoritmust (5.2 fejezet). Lásd (Szepesvári, 1997a).

12. Bebizonyítom néhány "állandóan kíváncsi" adaptív politika konvergenciáját és relatív 
optimalitását (5.3.2 Tétel, 5.3.3 Következmény, 5.3.5 Tétel) és ellenőrizhető 
feltételeket adok arra, hogy az ún. SARSA(O) algoritmus aszimptotikusan optimális 
legyen (5.4.4 Tétel). Ehhez kiterjesztem az aszinkron sztochasztikus approximációs 
algoritmus konvergencia bizonyítását (3.5.2 Következmény) arra az esetre, amikor az 
approximációban felhasznált operátor zajos (5.4.3 Tétel). Lásd (S. P. Singh, T. 
Jaakkola, M. L. Littman és Cs. Szepesvári, 1997).

13. A fenti adaptív kontroll algoritmusok közül néhányat kipróbáltam egy valódi roboton 
(lásd Lábra). Az eredményeket variencia analízissel kiértékelve azt kaptuk, hogy a 
direkt módszeren alapuló algoritmusok szignifikánsan jobban teljesítenek mint az 
indirekten alapulók (Kalmár, Szepesvári és Lőrincz, 1998a; Kalmár, Szepesvári és 
Lőrincz 1998b).

14. Megvizsgáltam a dolgozatban szereplő optimális kontrollt tanuló algoritmusok 
determinisztikus, végtelen állapotterű rendszerekre való alkalmazhatóságát. Ehhez 
kifejlesztettem egy robosztus kontroll algoritmust (Szepesvári, Czimmer és Lőrincz, 
1997) mely az optimális értékelő függvénynek megfelelő Hamilton-függvény 
"követését" valósítja meg bizonytalanul ismert kontrollálandó rendszerek egy 
speciális osztályának esetére. A Ljapunov-féle direkt módszer kiteijesztésével 
bebizonyítottam a javasolt kontroller stabilitását (Szepesvári, Czimmer és Lőrincz, 
1997), majd a szabályzót sikkerrel teszteltük kaotikus bioreaktorok és robotkarok 
vezérlésére (Szepesvári és Lőrincz, 1997a;1998a; 1998b).

Adaptív optimális szabályozás
A dolgozat második részében optimális döntéseket "tanuló", adaptív algoritmusokkal 
foglalkozom. Ebben a részben csak olyan modelleket vizsgálunk, amikor Q =Q^ 
valamely {Q„}„w paraméteres operátor család eleme, melynek minden eleme 
kontrakció, és w* az ismeretlen paraméter. Olyan megoldást (algoritmust) keresünk, 
mely tetszőleges véges modellben és tetszőlegesen rögzített, ismeretlen w*-та megad egy
aszimptotikusan optimális politikát. Akkor mondjuk, hogy a rt = (л0 ,n.....) politika
aszimptotikusan optimális, ha lim,^_ P(a,€ A*(x, )) = 0, ahol A*(x) az x állapotban 
optimális akciók halmaza, ami az előző rész értelmében a v * -ra mohó akciók halmaza 
(mivel Q = Q„. kontrakció), a, а к politika által előírt (általában a véletlentől is függő)
akció a f-edik időpillanatban: a, =K, (x, ,p,). Itt p, a í-edik időpillanatig 
rendelkezésre álló információ és x, a rendszer állapota a í-edik időpillanatban. 
Determinisztikus modell esetén xnt = T(x, ,a,), valamely T : X xA —> X 
átmenetfüggvény mellett, sztochasztikus modell esetén T a véletlentől is függ.



A dolgozatban a "reinforcement learning" (RL, megerősítésen alapuló tanulás) néven 
ismert algoritmusok konvergenciáját vizsgálom, valamint azt, hogy ezek hogyan 
használhatóak fel aszimptotikusan optimális politikák megadására. A RL algoritmusokat 
elsősorban lecsengetett várható összköltség kritériummal tekintett Markov döntési 
problémák esetében vizsgálják (D. P. Bertsekas és J. N. Tsitsiklis, 1996). A vizsgált 
speciális modellben ismert, hogy ezek olyan Q, függvénysorozatot állítanak elő, amely 
az optimális akció-költség függvényhez, Q* = Q^v * -hoz konvergál majdnem biztosan 
(m.b.), ha {(x, ,a,)} m.b. végtelen sokszor jár be minden (x.a)eXxA párt. Ezt a 
gyakori bejárást előíró feltételt nevezzük az "elégséges felfedezés" (EF) feltételének, az 
olyan algoritmusokat pedig, amelyek e feltétel mellett m.b. Q* -hoz konvergáló Q, 
sorozatot állítanak elő konzisztensnek hívjuk. A RL irodalomban általában csak az 
algoritmusok konzisztenciáját bizonyítják (D. P. Bertsekas és J. N. Tsitsiklis, 1996).
Dolgozatomban bebizonyítok egy tételt melyből a fenti algoritmusok egy bő családjának 
konzisztenciája bizonyítható, másrészt megvizsgálom, hogy konzisztens algoritmusok 
segítségével hogyan konstruálhatóak aszimptotikusan optimális politikák. Ez utóbbi 
konstrukció gondolata egyszerű: ha Q, konvergál Q*-hoz, akkor a Q,(x,,a)-t 
minimalizáló akció (a "mohó" akció) aszimptotikusan optimális lesz. A komplikációt az 
okozza, hogy ha a r-edik pillanatban használt akció függ Q, -tői, akkor x,+1 is függ majd 
ö,-től és így az EF feltétel (mely az ((x,,e,)} 
feltétlenül teljesül, mivel az optimális politika használatával kapott {(x„a,)} trajektóriák 
nem feltétlenül teljesítik az EF feltételt. így, ha a tanulás közben használt politika túl 
gyorsan tartana az optimális politikához, akkor a választott RL algoritmus nem tudna 
konvergálni. Szerencsére azonban, asszimptotikusan optimális kontroll eléréséhez 
elegendő az EF feltételnek egy gyengített változatát biztosítani, mert az asszimptotikus 
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"vektor” lQ(x,a)}
"on-line" becslés miatt Q(x,a) értékét kizárólag akkor van értelme megváltoztatni, 
amikor a rendszer az x állapotban van és az a akciót választja, ugyanis csak ekkor 
kapunk új információt Q*(x,a)-tól (a c,(x,a) közvetlen költség és az (x,,a,,xM)
átmenet formájában). Példaként tekintsük a Q-tanulásként ismert algoritmust, mely a 
lecsengetett várható összköltség kritériummal tekintett Markov döntési problémák 
esetében használatos (Watkins, 1990):

ß,+1 (*, a) = (1 - a, (x, a))Q, (x, a) + a, (x, a){c, (дг, a) + у minb Q, (x,tl, i)}

ahol <X'(x,a) = 0 hacsak (x,a)*(x,,a,) és egyébként cc,(x,a) megfelelő rendben tart 
nullához. Alkalmasan választott T,, véletlentől is függő operátorokkal a fenti algoritmus

Ö/+1 = (öl • ö; )
alakba írható, mégpedig úgy, hogy a Tt operátorok approximálják a T dinamikus 
programozás operátort a következő értelemben: Tetszőlegesen rögzített Q függvény 
esetén a

: a vektor komponenseit az X x A tér elemeivel indexeljük. Az2. Ezután válasszunk egy Q, -tői függő kontrollt, amely aszimptotikusan m.b. mohó 
akciókat választ, de úgy, hogy a nem-mohó akciók választási valószínűségeinek 
összege végtelen marad. A fentiek értelmében egy ilyen politika asszimptotikusan 
optimális lesz.

Téijünk most vissza a RL algoritmusok konzisztenciájának kérdésére. Aszerint, hogy 
ß*-ot közvetlenül vagy közvetve ("indirekte") becsüljük, a dinamikus programozás 
általánosításával kétféle algoritmus családot kaphatunk. Az indirekt család a következő: 
Feltesszük, hogy w*, a paraméterezett Qw operátor-család ismeretlen paramétere, 
aszimptotikusan becsülhető (az EF feltétel mellett), azaz konstruálható egy olyan w, 
sorozat, hogy w, ->w* m.b. Ekkor w* becslésével párhuzamosan futtatva a dinamikus 
programozási algoritmust, minden lépésben a (T,v)(x) = minJ„,(Q„,|v)(j:,a)-vel definiált 
T, operátort használva a (Tv)(x) = min06/,(Qw.)(jc,a)-vel definiált (ismeretlen) T 
dinamikus programozás operátor helyett, kapjuk a direkt algoritmust:

hax6 X>'
v,(x),

Itt X, cX a r-edik pillanatban "újraszámolandó” állapotok halmaza. На X = X, 
minden t-re, akkor a szokványos szinkron dinamikus programozás algoritmus adaptív 
változatát kapjuk, amely, mivel T, —»T és mivel itt mindkét operátor kontrakció is, 
triviálisan konvergál T fixpontjához. Ismeretes azonban, hogy pazarló minden lépésben 
minden állapot értékelését újraszámolni (Barto, 1991). Ennek oka, hogy v, lényegesen 
csak azokra az állapotokra változik majd, amelyekre min0.A(Q. v,)(x,a) lényegesen eltér 
v,(x)-től. Mivel általában ттж/,(0„у,)(х,а) = minM/,(QWiv,)(x,a) hacsak xt*x, 
így, feltéve, hogy v, közelítőleg egyenlő a dinamikus programozás operátor fixpontjával 
az X, = {jc, } választás ésszerűnek tűnik. Kísérleti eredmények mutatják, hogy szimulált 
döntési problémákban, amikor a példa generálás olcsó, a számolás drága, egy ilyen 
jellegű megszorítás valóban jelentős számítás-igény megtakarítást jelent (Barto, 1991). A 
konvergencia bizonyítása ebben az általános esetben már nemtriviális - azonban mint 
látni fogjuk következni fog egy általános konvergencia tételből. Most jegyezzük meg, 
hogy ekkor az EF feltétel itt azt hja elő, hogy minden xe X -re xe X, végtelen sokszor 
forduljon elő.
A direkt módszerrel (Watkins, 1990) az optimális költségfüggvényt anélkül kapjuk meg, 
hogy w*-ot megbecsülnénk. A direkt módszer illusztrálására tételezzük fel, hogy 
várható érték képzés szerepel a Q„. definíciójában és így az optimalitási egyenletben is. 
A várható értéket multidimenziós sztochasztikus approximáció segítségével (Robbins és 
Monro, 1951; Benveniste, Métivier és Priouret, 1990) anélkül is kiszámolhatjuk, hogy 
megbecsülnénk a hozzá tartozó eloszlást. A multidimenziós sztochasztikus approximáció 
klasszikus esetében a regressziós függvény gyökének (mely most egy vektor) különböző 
komponenseit ugyanazzal a sebességgel becsüljük. A döntési problémák "on-line" 
megoldása esetében ez tipikusan nem megoldható. A mi esetünkben a regressziós

(x,a)eXxA

(2)

■v,+iW egyébként.

a* = Ш,в)
Iterációval definiált Q, függvénysorozat m.b. tart TQ -hoz. A (2) iterációval felírható 
algoritmusok családját, ha a 7) operatárok rendelkeznek a fenti approximáló 
tulajdonsággal is, aszinkron sztochasztikus approximációs algoritmusoknak nevezzük. Az 
alkalmazásokban a 7) operátorok tipikusan olyanok, hogy T,(Q,,QI)(x,a) = ß2(x,a) 
minden olyan (x,a) párra, amelyre (x,a) Ф (x, ,a,) - innen az aszinkron jelző. 
Dolgozatomban bebizonyítom, hogy az aszinkron sztochasztikus approximációs 
algoritmusok m.b. konvergálnak a T operátor fixpontjához, ha a T, operátorok 
approximálják T-t és teljesítenek bizonyos további folytonossági feltételeket, melyek 
közül az egyik lényegében azt hja elő, hogy minden komponenst végtelen sokszor kell 
frissíteni (lásd az EF feltételt). A bizonyításban felhasznált eszközök közül a 
leglényegesebb az Átskálázási Lemma, mely szerint bizonyos egyéb jó tulajdonságokat is 
teljesítő homogén folyamatok m.b. nullához tartása visszavezethető annak 
leellenőrzésére, hogy a szorzással korlátosán tartott (átskálázott) folyamat m.b. nullához 
tart-e. Egy speciális esetben becslést adok a konvergencia sebességre is, melyre 
0(l/í*(1'r)) adódik. Itt у a T operátor kontrakciós együtthatója, R pedig az állapottér 
(X) bejárási sebességével arányos együttható. Az általános tétel következményeként a 
direkt módszer konvergenciájának bizonyításán kívül, hogy csak ismertebb 
alkalmazásokat említsek, megkapható a fent vázolt indirekt módszer konvergenciájának 
bizonyítása is általános kontraktív modellekre, valamint Bertsekas aszinkron dinamikus 
programozás tételének bizonyítása is (Bertsekas és Tsitsiklis, 1989).
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A dolgozatban a "reinforcement learning" (RL, megerősítésen alapuló tanulás) néven 
ismert algoritmusok konvergenciáját vizsgálom, valamint azt, hogy ezek hogyan 
használhatóak fel aszimptotikusan optimális politikák megadására. A RL algoritmusokat 
elsősorban lecsengetett várható összköltség kritériummal tekintett Markov döntési 
problémák esetében vizsgálják (D. P. Bertsekas és J. N. Tsitsiklis, 1996). A vizsgált 
speciális modellben ismert, hogy ezek olyan Q, függvénysorozatot állítanak elő, amely 
az optimális akció-költség függvényhez, Q* = Q^v * -hoz konvergál majdnem biztosan 
(m.b.), ha {(x, ,a,)} m.b. végtelen sokszor jár be minden (x.a)eXxA párt. Ezt a 
gyakori bejárást előíró feltételt nevezzük az "elégséges felfedezés" (EF) feltételének, az 
olyan algoritmusokat pedig, amelyek e feltétel mellett m.b. Q* -hoz konvergáló Q, 
sorozatot állítanak elő konzisztensnek hívjuk. A RL irodalomban általában csak az 
algoritmusok konzisztenciáját bizonyítják (D. P. Bertsekas és J. N. Tsitsiklis, 1996).
Dolgozatomban bebizonyítok egy tételt melyből a fenti algoritmusok egy bő családjának 
konzisztenciája bizonyítható, másrészt megvizsgálom, hogy konzisztens algoritmusok 
segítségével hogyan konstruálhatóak aszimptotikusan optimális politikák. Ez utóbbi 
konstrukció gondolata egyszerű: ha Q, konvergál Q*-hoz, akkor a Q,(x,,a)-t 
minimalizáló akció (a "mohó" akció) aszimptotikusan optimális lesz. A komplikációt az 
okozza, hogy ha a r-edik pillanatban használt akció függ Q, -tői, akkor x,+1 is függ majd 
ö,-től és így az EF feltétel (mely az ((x,,e,)} 
feltétlenül teljesül, mivel az optimális politika használatával kapott {(x„a,)} trajektóriák 
nem feltétlenül teljesítik az EF feltételt. így, ha a tanulás közben használt politika túl 
gyorsan tartana az optimális politikához, akkor a választott RL algoritmus nem tudna 
konvergálni. Szerencsére azonban, asszimptotikusan optimális kontroll eléréséhez 
elegendő az EF feltételnek egy gyengített változatát biztosítani, mert az asszimptotikus 
optimalitás definíciója csak olyan állapotokra jelent megszorítást, amelyeket {дг,) 
folyamat pozitív valószínűséggel végtelen sokszor jár be. Ezzel összhangban, a 
Gyengített Elégséges Felfedezés (GYEF) feltétel azt követeli meg, hogy minden x 
állapotra és a akcióra teljesüljön, hogy amennyiben дг-et (x,} végtelen sokszor 
látogatja, akkor {(x = x,,a = ű,)} is végtelen sokszor forduljon elő m.b. Dolgozatomban 
bebizonyítom, hogy ha a GYEF feltétel teljesül, akkor minden végtelen sokszor látogatott 
x állapotra és a akcióra Q,(x,a) tart ö*(x,ű)-hoz. A bizonyításban csak a Markov- 
tulajdonságot és a [Q,] sorozatot generáló algoritmus konzisztenciáját használom. 
Ezután bebizonyítom, hogy ha minden végtelen sokszor látogatott állapotra a nem mohó 
akciók választásának valószínűsége végtelenre összegződik, akkor a GYEF feltétel 
teljesülni fog. Ezekből már könnyen következik, hogy ha a mohó akciók választásának 
valószínűsége elég lassan tart 1-hez, akkor aszimptotikusan optimális politikát kapunk.
Összefoglalva, adaptiv aszimptotikusan optimális politikák konstrukciójára a következő 
megoldást javasolom:

1. Válasszunk egy Q, függvénysorozatot generáló RL algoritmust és bizonyítsuk be, 
hogy konzisztens, azaz az EF feltétel mellett Q, -» Q * m.b.

Tézispontok
Főbb eredményeimet az alábbiakban lehet összefoglalni:
1. A szekvenciális döntési problémák operátorelméleti megközelítését kiterjesztem nem- 

Markov politikákra is (1.1.4 és 1.1.6 definíciók, 1.1.13 Következmény). Lásd 
(Szepesvári, 1998a).

2. Feltételeket adok arra (Szepesvári. 1998a), hogy
2.1. A dinamikus programozás alapegyenlete igaz legyen (1.1.10 Tétel),
2.2. Az n -lépéses döntési probléma optimális költségfüggvényére álljon a Bellman 

optimalitási egyenlet (1.3.3. Tétel) és tartson a végtelen horizontú probléma 
optimális költségfüggvényéhez (1.4.2 Tétel),

2.3. A Bellman egyenlet álljon (1.4.2 Tétel)
2.4. Az optimális politikák mohóak legyenek az optimális költségfüggvényre nézve 

és viszont (1.5.2 Tétel).
3. Megmutatom (Szepesvári, 1998a), hogy a növekvő költségű modellekben, ha v_ 

jelöli a dinamikus programozással kapott függvényt akkor

3.1. ha a stacionér politikák optimális értékelő függvénye egyenlő v_ -vei, akkor 
mindketten kielégítik a Bellman egyenletet (2.2.2 Tétel)

3.2. ha v_ kielégíti a Bellman egyenletet és létezik mohó politika a v_ függvényre 
nézve, akkor v. egyenlő az optimális költség függvénnyel és a v_-re nézve 
mohó politikák optimálisak (2.2.7 Tétel)

4. Növekvő költségű modellekben igaz a Howard-féle (Howard, 1960) politika javítás 
tétel (2.2.11 Lemma) azonban a politika iterálás algoritmus még véges modellekben 
sem feltétlenül az optimális politikánál áll meg (2.3.3 Példa).

5. Véges, növekvő költségű modellekben véges lépés után a dinamikus programozással 
kapott függvényre nézve mohó politika optimális is lesz (2.3.4 Tétel).

6. Bebizonyítom (Littman és Szepesvári, 1996; Szepesvári és Littman, 1997; 
Szepesvári, 1998b), hogy ha egy függvénytér feletti operátorsorozat majdnem 
biztosan approximál egy kvázi-kontraktív operátort az operátor fixpontjánál és az 
operátorsorozat teljesít bizonyos egyéb folytonossági feltéleket is, akkor az 
operátorsorozat segítségével az operátor fixpontja m.b. megközelíthető (3.1.3 Tétel).

7. Speciálisan, az aszinkron sztochasztikus approximációs algoritmusok m.b. 
konvergálnak a megfelelő kvázi-kontrakciós operátor fixpontjához (3.5.2 
Következmény).

8. Egy speciális esetben megadom az ilyen algoritmusok konvergencia sebességét (3.6.1 
Tétel). Lásd (Szepesvári, 1997b).

9. A fenti eredmények segítségével bebizonyítom (Szepesvári, 1998b) több ún. 
"megerősítés tanulás" (reinforcement learning) algoritmus konzisztenciáját különféle 
modellek esetén. Ilyen modellek a Markov döntési problémák a várható lecsengetett

trajektóriára vonatkozik) már nemt*0...—



stacionér politika mikor optimális. Akkor mondjuk, hogy а к politika mohó a 
v: X —» R fliggvényre nézve, ha n minden x állapotban a (Qv)(x,a) -1 minimalizáló 
a akció végrehajtását írja elő.
A probléma természetéből fakad, hogy csökkenő költségű modell esetén az optimális 
értékelő függvény dinamikus programozással megkapható, de az optimális értékelő 
függvényre mohó politikák nem feltétlenül optimálisak. Ezzel szemben a növekvő 
költségű modell esetén az optimális értékelő függvény dinamikus programozással nem 
feltétlenül kapható meg, viszont az optimális értékelő függvényre nézve mohó politikák 
mindig optimálisak. így növekvő költségű modellek esetén van esély optimális politikák 
azonosítására, amennyiben az optimális értékelő függvény kiszámítható. Ezért a 
dolgozatban külön alfejezetet szentelek a növekvő költségű modelleket vizsgálatára, 
különös tekintettel az optimális stacionér politikák létezésére.
Megmutatom, hogy ezekben a modellekben a monotonitásból és az alulról félig 
folytonosságból következik, hogy:
1. Igaz a Howard-féle (Howard, 1960) politika javítás tétel, azaz egy tetszőleges politika 

értékelő függvényére nézve mohó politika összköltsége nem több mint az eredeti 
politika összköltsége.

2. Ha v_ jelöli a dinamikus programozással kapott függvényt, valamint v_ kielégíti a 
Bellman egyenletet és létezik mohó politika a v_ függvényre nézve, akkor v_ 
egyenlő az optimális költség függvénnyel és a v_-re nézve mohó politikák 
optimálisak.

Érdekességként megjegyzem (és ezt dolgozatomban egy példával illusztrálom is), hogy a 
növekvő költség feltételezése a folytonossággal és monotonitással önmagában nem 
elegendő a Howard-féle politika iterálás optimális politikához való konvergenciájához: 
még véges állapot- és akció-tér esetén is előfordulhat, hogy az iteráció idő előtt véget ér!

összköltséggel (4.1.2 Tétel), a Markov játékok (4.4.1 Tétel) és a Markov döntési 
problémák a pesszimista összköltséggel (4.5.1 Tétel).

10. Szintén a fenti eredményekből vezetem le a modell-alapú algoritmusok m.b. 
konvergenciáját általános kontraktív modellekre (4.2.1 Tétel), ezzel általánosítva 
Barto aszinkron adaptív dinamikus programozás tételét. Levezetem (Ribeiro és 
Szepesvári, 1996) Ribeiro egy algoritmusának konvergenciáját (4.3.1 Tétel).

11. Ellenőrizhető feltételeket adok arra, hogy egy, az akció-költség függvényt becslő, 
konzisztens algoritmust használó adaptív (nem-Markov) politika mikor lesz 
aszimptotikusan optimális (5.2.1 Lemma, 5.2.4 Tétel) és megadok néhány ilyen 
algoritmust (5.2 fejezet). Lásd (Szepesvári, 1997a).

12. Bebizonyítom néhány "állandóan kíváncsi" adaptív politika konvergenciáját és relatív 
optimalitását (5.3.2 Tétel, 5.3.3 Következmény, 5.3.5 Tétel) és ellenőrizhető 
feltételeket adok arra, hogy az ún. SARSA(O) algoritmus aszimptotikusan optimális 
legyen (5.4.4 Tétel). Ehhez kiterjesztem az aszinkron sztochasztikus approximációs 
algoritmus konvergencia bizonyítását (3.5.2 Következmény) arra az esetre, amikor az 
approximációban felhasznált operátor zajos (5.4.3 Tétel). Lásd (S. P. Singh, T. 
Jaakkola, M. L. Littman és Cs. Szepesvári, 1997).

13. A fenti adaptív kontroll algoritmusok közül néhányat kipróbáltam egy valódi roboton 
(lásd Lábra). Az eredményeket variencia analízissel kiértékelve azt kaptuk, hogy a 
direkt módszeren alapuló algoritmusok szignifikánsan jobban teljesítenek mint az 
indirekten alapulók (Kalmár, Szepesvári és Lőrincz, 1998a; Kalmár, Szepesvári és 
Lőrincz 1998b).

14. Megvizsgáltam a dolgozatban szereplő optimális kontrollt tanuló algoritmusok 
determinisztikus, végtelen állapotterű rendszerekre való alkalmazhatóságát. Ehhez 
kifejlesztettem egy robosztus kontroll algoritmust (Szepesvári, Czimmer és Lőrincz, 
1997) mely az optimális értékelő függvénynek megfelelő Hamilton-függvény 
"követését" valósítja meg bizonytalanul ismert kontrollálandó rendszerek egy 
speciális osztályának esetére. A Ljapunov-féle direkt módszer kiteijesztésével 
bebizonyítottam a javasolt kontroller stabilitását (Szepesvári, Czimmer és Lőrincz, 
1997), majd a szabályzót sikkerrel teszteltük kaotikus bioreaktorok és robotkarok 
vezérlésére (Szepesvári és Lőrincz, 1997a;1998a; 1998b).

Adaptív optimális szabályozás
A dolgozat második részében optimális döntéseket "tanuló", adaptív algoritmusokkal 
foglalkozom. Ebben a részben csak olyan modelleket vizsgálunk, amikor Q =Q^ 
valamely {Q„}„w paraméteres operátor család eleme, melynek minden eleme 
kontrakció, és w* az ismeretlen paraméter. Olyan megoldást (algoritmust) keresünk, 
mely tetszőleges véges modellben és tetszőlegesen rögzített, ismeretlen w*-та megad egy
aszimptotikusan optimális politikát. Akkor mondjuk, hogy a rt = (л0 ,n.....) politika
aszimptotikusan optimális, ha lim,^_ P(a,€ A*(x, )) = 0, ahol A*(x) az x állapotban 
optimális akciók halmaza, ami az előző rész értelmében a v * -ra mohó akciók halmaza 
(mivel Q = Q„. kontrakció), a, а к politika által előírt (általában a véletlentől is függő)
akció a f-edik időpillanatban: a, =K, (x, ,p,). Itt p, a í-edik időpillanatig 
rendelkezésre álló információ és x, a rendszer állapota a í-edik időpillanatban. 
Determinisztikus modell esetén xnt = T(x, ,a,), valamely T : X xA —> X 
átmenetfüggvény mellett, sztochasztikus modell esetén T a véletlentől is függ.



Két fo feltétellel élek. Az első feltétel a Q monotonitása, a második pedig egy ún. 
regularitási feltétel. A regularitási feltevés a modell értékelő függvényének stabilitását és 
konvergenciáját hivatott biztosítani. Regularitási feltétel pl., hogy

(Q0X*,«)*0, V(x,a)eXxA

a Q operátor alulról félig folytonosságával együtt (Blackwell, 1965; Strauch, 1966). A 
modellt ekkor növekvő költségűnek hívjuk, mivel a döntéshozó költségei növekszenek az 
idő előre haladtával. Az (1) feltétel ellentetje, amikor (l)-ben a >-t £-re cseréljük és az 
alulról félig folytonosság helyett pedig a felülről félig folytonosságot tekintjük szintén 
alkalmas és ekkor a modellt csökkenő költségűnek nevezzük a fentiekhez hasonló 
megfontolásokból. A legegyszerűbb (szokásos) feltételezés, ha Q kontrakció (Denardo, 
1967).
A korábbi dolgozatok (lásd pl. Denardo, 1967; Bertsekas, 1977; Bertsekas és Shreve, 
1978; Henig 1983; Waldmann, 1985; Verdu és Poor, 1987) szerzői csak a Markov 
politikák osztályával foglalkoztak. Dolgozatomban definiálom a nem-Markov politikák 
értékelését is és a korábbi eredményeket kiteijesztem erre az esetre is. A legfőbb 
megválaszolandó kérdés az, hogy van-e optimális politika, speciálisan van-e Markov, ill. 
stacionér optimális politika. A probléma általában akkor kezelhető, ha igaz a Bellman 
optimalitási egyenlet, nevezetesen ha

(1)

A Khepera robot
A képeken a Khepera robot látható. A robotnak 8 in&avörös szenzora van (6 elöl és kettő hátul) melyekkel 
közelség meghatározást tud végezni mintegy 0-5 cm-es távolságban. Mozgását kél független DC 
motorral meghajtott kerék biztosítja. Karja két szabadsági fokú, beépített ellenállásmérővel és közelség- 
szenzonal rendelkezik. "Fején" található a "lineáris szeme", melynek felbontása 64 pixel, pixelenként 256 
szürkeségi fokozattal. A vízszintes látószög körülbelül 36 fok, a szem az 5-től 50 cm távolságban lévő 
objektumok detektálására alkalmas. A szem függőlegesen nem mozgatható, így a robot csak a legalább 5 
cm magasságú tárgyakat érzékelheti. A robot feladata egy, az "arénában" elhelyezett labda felkutatása, 
megfogása, majd a sarokban lévő botra dobása volt. A feladat megoldása végett "makró-akciókat" 
definiáltunk, úgymint akadály elkerülés, keresés, megfogás, stb, valamint néhány (0,1) értékű filtert, 
melyek a makró-akciók alkalmazhatóságát írják le. Az így kapott redukált döntési problémára futtattuk a 
tézisben analizált algoritmusokat. A robot teljesítményét a cél eléréséig meghozott döntések számával 
mértük és a kísérleti eredményeket variencia analízissel értékeltük.

v * (z) = inf (Qv*)(aí, a), x e X,
aeA

ahol v * az optimális költség függvény:

v*(x) = infv.(jc), tel
xi П
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Itt П a lehetséges politikák halmazát jelöli.
Először bebizonyítom, hogy a dinamikus programozás alap-egyenlete:

v*(x) = (Qv^, )(лг,7Г0(дс))

igaz tetszőleges (tehát akár nem-Markov) к politikákra is. A fenti egyenletben 
ла(х)е А а к politika által előírt akció a nulladik lépésben, feltéve, hogy a folyamat az
x állapotból indul, n‘ pedig az a politika, amelyet a nulladik lépés után végrehajtunk, 
feltéve, hogy a folyamat az x-ből indult. Ez az álltás korábban csak Markov-döntési 
problémák és additív Q esetére (Dinkin és Juskevics, 1979; Gihman és Szkorohod, 
1979), valamint általános Q operátorok esetében Markov-politikákra volt ismert 
(Bertsekas, 1977). Az én bizonyításom ezeket az eredményeket általánosítja pl. minimax 
Markov döntési problémák, Markov játékok, alternáló Markov játékok, stb. és tetszőleges 
politikák esetére.
A továbbiakban megmutatom, hogy a mondott regularitási és monotonitási feltételek 
mellett (i) mindig létezik e -optimális politika; (ti) az n -horizontú döntési probléma 
optimális költségfüggvénye megkapható dinamikus programozással; feltételeket adok 
arra, hogy (Hi) a Bellman optimalitási egyenlet álljon és, hogy (ív) a dinamikus 
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költségfüggvénye. Végül (v) elemzem, hogy az optimális költségfüggvényre mohó
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Bevezetés
Dolgozatomban elsősorban diszkrét idejű szekvenciális döntési problémákkal 
foglalkozom. Illusztrációként induljunk ki a következő modellből: adott egy X állapottér, 
akciók egy A halmaza és egy (az egyszerűség kedvéért determinisztikus) 
T’.X xA-kX átmenet-függvény, amely a rendszer időbeli fejlődését írja le: 
xi+i = T, (jc, , a,). Itt a, a döntéshozó által a f-edik pillanatban választott akció. Minden 
egyes T. ={x,,a,}wi _ trajektóriához rendeljük hozzá a trajektória költségét, c(T„)-t. 
Egy politika (vagy döntési szabály) a rendszer múltbeli állapotaitól és akcióitól függően 
rendel a jelenlegi állapotához valamilyen akciót. A feladat azt a politikát megtalálni, 
amely minden kezdeti állapotra minimalizálja a kezdeti állapotból induló, a politika 
alkalmazásával kapott T_ végtelen hosszú trajektória költségét.

Speciálisan azokat a döntési problémákat érdemes tekinteni, amikor a költség egy ún. 
dekompozíciós (Mitten, 1964) tulajdonsággal rendelkezik:c(T,) = Q(x„a„c(t„+i)). Ha 
a dekompozíciót indukáló Q függvény monoton a harmadik változójában, akkor a 
szekvenciális probléma induktívan megoldható. Sőt, ekkor a Q függvény önmagában is 
elegendő az optimalizálási feladat leírásához! Dolgozatom első részében is egy Q 
függvényt (pontosabban én operátort) választok alapul, majd ennek tulajdonságaira 
vezetem vissza a döntési feladat megoldását A választott Q operátor nem-lineáris is 
lehet és az X -en értelmezett valós függvények halmazát képezi az X x A felett 
értelmezett valós függvények halmazába. Értelmezése a következő: ha v,(.r) jelöli а к 
politika alkalmazásának összköltségét, amikor a politikát az x kiinduló állapotból 
alkalmazzuk, akkor (Qvr)(jc,a) annak az összköltséget jelenti, hogy л:-bői indulva 
először az a akciót, majd ezután к-t alkalmazzuk, bármilyen állapotba is jutott a 
rendszer az a alkalmazását követően.
Az alábbi típusú problémák fogalmazhatók meg a fenti modellben: Markov Döntési 
Problémák a várható összköltség kritériummal, a legrosszabb összköltség (minimax) 
kritériummal, többlépéses Markov játékok, többlépéses alternáló Markov játékok, stb.

Statikus tulajdonságok
A dolgozat első része azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen feltételek mellett létezik 
(fi-) optimális politika és hogy ilyen politikák hogyan találhatók meg.




