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1 Úvod

U£enie posil¬ovaním je moderná metóda u£enia. Pomáha rie²i´ mnohé problémy, ktoré
zah¯¬ajú nejaký koncept krátkodobej alebo dlhodobej odmeny. U£enie posil¬ovaním bolo
úspe²ne aplikované na úlohy ako sú napríklad ovládanie robotov, plánovanie vý´ahov, rôzne
úlohy v telekomunikáciách, alebo ²ach. Existujú v²ak úlohy, ktoré napriek ur£itému kon-
ceptu odmeny nedokáºeme zatia© dobre rie²i´ a existujúca teória poskytuje len málo rád.
Táto práca má za cie© pokúsi´ sa rie²i´ problémy, ktoré sú len £iasto£ne pozorovate©nými
Markovovskými procesmi, resp. nemajú Markovovskú vlastnos´. Zameriavame sa v nej na
také úlohy, pri ktorých je vhodné, aby si agent sám odvodil model sveta.

V práci predstavujeme vlastný framework, ktorý umoº¬uje agentovi odvodi´ si mo-
del sveta pomocou abstrakcie a ¤alej tento model pouºi´ pri svojom rozhodovaní. �alej
predstavujeme implementáciu (nazývanú RLA - reinforcement learning with abstraction) a
demon²trujeme jej funk£nos´ a �exibilitu ju na praktických príkladoch. Porovnávame na²u
metódu s inými metódami.

1.1 Motivácia

Takmer v²etky existujúce prístupy u£enia posil¬ovaním sú zaloºené na implicitne de�no-
vanom stavovom priestore. Priestor je obvykle ur£ený rozsahom moºných pozorovaní, ten
môºe by´ diskrétny alebo spojitý.

Napríklad v hre pi²kvorky agent môºe sledova´ hraciu plochu a zna£ky na nej umiest-
nené. V²etky moºné usporiadania zna£iek tvoria stavový priestor. Niektoré rozloºenia (ako
napríklad ²tyri zna£ky X a len jedna zna£ka O) sa môºu ukáza´ po£as trénovania ako
nedostupné, alebo môºu by´ uº vylú£ené zo stavového priestoru uº po£as návrhovej fázy.

Ale £o ak pozorovania nepokrývajú celý stavový priestor? Napríklad, ak si predstavíme
problém navigácie v bludisku: Ak sú súradnice (x, y) pozorovate©né, dávajú agentovi plnú
informáciu o jeho polohe v bludisku a umoº¬ujú pouºi´ klasické metódy, ktoré aproximujú
ohodnotenia stavov a akcií. Ak v²ak agent môºe pozorova´ len svoje okolie � povedzme pole,
kde stojí, a susedné 4 polia) a nevie vopred rozmery bludiska, aká má by´ de�nícia stavového
priestoru? V bludisku môºe existova´ viacero polí s rovnakou kon�guráciou susedných polí
a stien. Agent vo v²etkých bude ma´ rovnaký vnem.

1.2 Cie©

Cie©om je vytvori´ agenta, ktorý je schopný vytvori´ si model sveta zo svojich pozorovania a
akcií. Tento model mu potom umoºní rozlí²i´ medzi stavmi s rovnakým pozorovaním. Tento
postup môºe by´ tieº prínosný, ak priestor pozorovaní je zhodný so stavovým priestorom,
ale je predpoklad, ºe sa v prostredí vyskytujú zaujímavé a uºito£né vz´ahy medzi stavmi,
pri£om tieto vz´ahy dopredu nepoznáme alebo ich nechceme zadáva´ explicitne, lebo by to
bolo prácne.



2 Framework pre u£enie posil¬ovaním s abstrakciou

V²eobecný framework pre u£enie posil¬ovaním s vyuºitím abstrakcie pracuje v nasledov-
ných krokoch:

1. Zo senzorov prichádza vstup, ten sa predspracuje a �ltruje.

2. Senzorický vstup sa uloºí do histórie.

3. Bezprostredne po kaºdom vstupe, alebo vo vopred de�novaných £asových krokoch sa
spú²´a abstrak£ný modul.

4. Abstrak£ný modul vyrobí model(y) sveta (v minimálnej popisnej d¨ºke).

5. Metaplánovací modul analyzuje modely a spo£íta rozdiely. Priradí interné odmeny
akciám, ktoré sú schopné rozlí²enia medzi modelmi (�systematický prieskum�).

6. Modul u£enia posil¬ovaním pouºije najlep²í model sveta a rozhodne o ¤al²ej akcii,
pri£om berie do úvahy interné odmeny.

7. Akcia sa po²le na motorický výstup.

2.1 Popis komponentov

2.1.1 Senzory

Senzory pre agenta môºe by´ navrhnuté pod©a potreby. Musí by´ ²peci�kovaný rozsah
moºných výstupov pre kaºdý senzor. Predspracovanie a �ltrácia zabezpe£ujú technické
detaily spracovania senzorového vstupu, ako napríklad kalibráciu, alebo gra�cké algoritmy.

2.1.2 História

Tento modul ukladá v²etky akcie, pozorovania a odmeny spolu s £asom. Celá sekvencia
histórie je zasielaná abstrak£nému modulu.

2.1.3 Abstrak£ný modul

To je najdôleºitej²í modul. Zoberie históriu a snaºí sa nájs´ model(y), £o moºno najlep²ie
vysvet©uje(ú) skúsenosti agenta. Na tento ú£el navrhujeme pouºi´ gramatickú indukciu
alebo inferenciu automatu.

O£akávaným výstupom tohto modulu je model sveta, alebo automat, ktorý tento model
sveta reprezentuje. Ak sa pouºíva metaplánovací modul, výstupom je mnoºina modelov
spolu s ich ohodnotením pod©a popisnej d¨ºky a po£tu chýb.

Vytvorený model alebo modely nemusia by´ nutne minimálne, pre silné formalizmy to
ani nie je ani moºné. Aj pseudo-minimálny model (najlep²í nájdený) je uºito£ný. Modul
môºe vyuºíva´ heuristiky. Takisto môºe vyuºi´ model z predchádzajúceho kroku a pokúsi´
sa ho upravi´, aby vyhovoval novým poznatkom.



2.1.4 Modul u£enia posil¬ovaním

Tento modul vyuºíva model sveta, aby zistil, ktorá akcia je najvhodnej²ia. To sa dá do-
siahnu´ napríklad pouºitím dynamického programovania.

2.1.5 Metaplánovací modul

Tento modul analyzuje modely navrhnuté abstrak£ným modelom a riadi agenta tak, aby
bolo moºné rozhodnú´, ktorý z modulov je ten správny. To umoº¬uje systematické skúmanie
prostredia. Modul po£íta, pri akej postupnosti akcií sa predpovede modelov budú lí²i´, a
môºe ovplyvni´ ohodnotenie akcií tak, aby sa táto postupnos´ vykonala.

2.2 O£akávané vlastnosti frameworku

Agent postavený na popísanom frameworku bude systematicky spoznáva´ prostredie a
optimalizova´ svoje správanie, aby získal £o najvä£²iu odmenu. Po£as prieskumu si dokáºe
vytvori´ model sveta, ktorý môºe obsahova´ znalosti, ktoré nie sú explicitne obsiahnuté v
pozorovaniach. Samozrejme, prvé kroky agenta sú náhodné a nesystematické, ale ako £as
postupuje a agent skúma prostredie, jeho model sveta by mal by´ stále bliº²ie k realite. Ak
sa pouºije dostato£ne silný formalizmus, môºe agent odvodzova´ svoje vlastné koncepty,
ktoré neboli explicitne formulované pri jeho návrhu. Ak má agent pochybnosti o tom, ktorý
model vybra´, môºe zvoli´ postupnos´ akcií, aby svoje pochybnosti vyrie²il. To umoº¬uje
agentovi systematicky skúma´ svet.

3 Implementácia

Vytvorili sme implementáciu predstaveného frameworku. Predstavujeme typické úlohy, na
ktorých sme testovali na²u implementáciu.

Agent beºí v cykle �pozorovanie-u£enie-konanie�. Po£as �pozorovania� a �konania� agent
interaguje s prostredím. �as´ �u£enie� pozostáva zo zaznamenania skúsenosti agenta, vy-
tvorenia modelu sveta, a vypo£ítania najlep²ej akcie vzh©adom na novovypo£ítaný model.
Vytvorenie modelu sveta pozostáva z vnútorného cyklu, v ktorom je iteratívne volaný SAT
solver, ktorý má za úlohu nájs´ rie²enie formuly, obsahujúcej prepis celej skúsenosti agenta
transformovanej do logických propozícií. Na základe výsledku zo SAT solvera si agent vy-
tvorí alebo upraví model sveta, a tento sa pouºije na ur£enie nasledujúcej akcie.

3.1 Problém bludiska

Prvá úloha � problém bludiska � predstavuje jednoduchý problém, ktorý má vlastnosti
£iasto£ne pozorovate©ného Markovovského procesu. Na prvý poh©ad by sa mohlo zda´,
ºe tento problém je moºné rie²i´ pomocou ²tandardných traverzovacích algoritmov alebo
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Obr. 1: Príklad bludiska. �ísla reprezentujú pozorovanie, ktoré agent dostáva.

napríklad pomocou lokaliza£ných metód ako je SLAM (simultánna lokalizácia a mapova-
nie), ale nie je tomu tak. Navy²e bludisko predstavuje len jednu konkretizáciu v²eobecného
problému nekompletne pozorovate©ného sveta.

Predpokladajme, ºe máme bludisko, ktoré agent vopred nepozná. Ako prejs´ toto blu-
disko a vytvori´ jeho mapu? Samozrejme, existujú ²tandardné prístupy k rie²eniu tohto
problému, za predpokladu, ºe je moºné umiestni´ do prostredia zna£ku, aby sme vedeli, ºe
sme nav²tívili konkrétne pole (Tremauxov algoritmus, Tarryho prieskum).

V na²om prípade nie je moºné umiest¬ova´ zna£ky ani nebudeme agentovi dáva´ infor-
máciu o súradniciach. Tieº nechceme, aby mal agent explicitnú informáciu, ºe je v bludisku
ur£itého typu. Poºadujeme, aby vyrie²il túto úlohu bez toho, aby dostal tieto informácie.
To tieº bude demon²trova´ jeho schopnos´ rie²i´ aj rozsiahlej²ie problémy.

Inými slovami, chceme rovnaký algoritmus, ktorý bude schopný prejs´ bludisko, aj ke¤
bludisko obsahuje teleporty alebo jednosmerné dvere. Agent má k dispozícii len pozorova-
nia z ur£enej mnoºiny O a môºe vykona´ akcie z mnoºiny A. Pozorovanie dáva agentovi
informácie o jeho okolí. Akcie a pozorovania sú atomické a nenesú ºiadnu ¤al²iu informá-
ciu, ako napríklad súradnice alebo smer. Ak primerane zmeníme mnoºiny O, A, môºeme
rovnakého agenta pouºi´ v 2D alebo v 3D bludisku.

V princípe sa nedá bez moºnosti umiest¬ova´ zna£ky presne ur£i´, ako bludisko vyzerá
� nemoºno napríklad rozlí²i´ dva regulárne grafy (trojuholník a ²tvorec), pretoºe kaºdý
vrchol má dve hrany a teda rovnaké pozorovanie.

Bez oh©adu na tento výsledok má zmysel rie²i´ problém bludisko z poh©adu u£enia
posil¬ovaním. Ak sú moºné dva modely sveta, a nie sme schopní rozozna´ ich, je rozumné
predpoklada´ najjednoduch²í model. Ak sa za£nú pozorovania lí²i´ od na²ich o£akávaní,
sme schopní vybra´ si iný model.

3.2 Jednoduché bludisko

Bludisko môºe vyzera´ ako na Obr. 1. Pozorovanie agenta je obmedzené na 4-bitovú infor-
máciu o okolí � £i ²tyri susedné polia obsahujú stenu alebo nie.
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Obr. 2: �Písmenkové� bludisko. Písmená reprezentujú pozorovanie, ktoré dostane agent, ak
sa nachádza na danom polí£ku.

3.3 �Písmenkové� bludisko

Framework a jeho implementácia boli navrhnuté tak, aby boli �exibilné a vytvárali model
sveta pod©a potreby. Preto algoritmus môºe by´ pouºitý bez zmeny napríklad na prieskum
bludiska s po©ami ozna£enými písmenami � agent vidí len písmeno na aktuálnom poli a
nemá ºiadne ¤al²ie informácie (pozri Obr. 2). Je potrebné iba zmeni´ po£et pozorovaní,
aby zodpovedal po£tu moºných písmen.

3.4 3D bludisko

Algoritmus môºe by´ tieº pouºitý na prieskum 3D bludisko, tu musíme upravi´ po£et akcií
(6 namiesto 4). Príklad bludiska je na Obr. 1.

Tabu©ka 1: Príklad 3D bludiska (27 vo©ných polí£ok) preskúmaného agentom na 199 krokov
za 486 sekúnd.

3.5 �Objavovanie� protokolu

Princíp fungovania na²ej metódy nie je obmedzený na prechádzanie bludísk. Metóda môºe
by´ pouºitá na rôzne úlohy, charakterizované £iasto£ným pozorovaním stavu a kone£nosta-



vovou povahou prostredia. Jednoduchý príklad môºe by´ akási �hackerská� hra � objavo-
vanie protokolu.

Predpokladajme, ºe nepoznáme presný protokol na zasielanie e-mailov (Simple Mail
Transfer Protocol, SMTP), ale vieme napoji´ agenta na SMTP server, aby mohol posiela´
poºiadavky. Predpokladajme tieº, ºe dokáºeme detekova´, £i e-mail bol úspe²ne odoslaný.

Ná²ho agenta potom necháme nau£i´ sa protokol, skú²a´ rôzne akcie, ktoré vyvolajú
rôzne odpovede od servera. Vä£²ina poºiadaviek pravdepodobne spôsobí chybovú hlá²ku,
ale niektoré povedú k odli²nej odpovedi a spôsobia zmenu interného stavu servera. Táto
zmena je ur£ená protokolom. Príklad jednoduchej SMTP komunikácie je na Obr. 3.

220 server ESMTP ready
HELO server

220 I am glad to meet you
MAIL FROM:<agent@rla.sk>

250 OK
RCPT TO:<user@rla.sk>

250 OK
DATA

354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
From: agent@rla.sk

To: user@rla.sk

Subject: �rst mail

Dear user,

this is my �rst mail.

Sincerely,

Your RLA agent

.

250 OK: queued as 71

Obr. 3: Príklad SMTP komunikácie. Boldom sú zna£ené odpovede servera, poºiadavky
klienta sú kurzívou.

Testovali sme RLA agenta v jednoduchom simulovanom SMTP prostredí. Modi�kovali
sme agenta tak, aby vedel posiela´ celé re´azce, ako napr. �HELO�, a ¤al²ie re´azce, ktoré
protokol vyºaduje. Agent sa dokázal nau£i´ SMTP protokol na 113 krokov.

4 Výkonnos´ a porovnanie s inými metódami

Na porovnanie sme si zvolili tri generické metódy: Q-learning, Q(λ) a SARSA, implemento-
vané v kniºnici PyBrain (Schaul et al., 2010), ktoré sme spolu s na²ou metódou spustili na



sade vstupov � bludísk s rôznou ve©kos´ou. Merali sme £as a po£et krokov potrebných na
úplné preskúmanie prostredia a vytvorenie modelu. V prípade RLA, model bol explicitný,
pri ostatných metódach model vyplýva z ohodnotenia stavov. Generické metódy neboli
navrhnuté na beh v £iasto£ne pozorovate©nom prostredí. Preto dostali plné pozorovanie.
Na²a metóda tak bola trochu �znevýhodnená�, ale aj tak povaºujeme toto porovnanie za
uºito£né. Výsledky moºno vidie´ na Obr. 4.
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Obr. 4: Po£et krokov, ktoré potrebovali metódy SARSA, Q-learning and Q(λ) na objavenie
prostredia, v závislosti od ve©kosti bludiska (po£tu vo©ných polí£ok). Vertikálne £iary zná-
zor¬ujú ²tandardnú odchýlku z 10 behov. Na porovnanie je pridaná na²a metóda (RLA).

Vidíme, ºe metóda RLA je v porovnaní s generickými metódami lep²ia, £o sa týka po£tu
krokov. �as pre výpo£et pri RLA v²ak rastie exponenciálne. To sa dá o£akáva´, ke¤ºe
RLA pouºíva SAT solver na výpo£et modelov. S dnes dostupnými výkonmi procesorov je
pouºite©ná hranica asi 50�60 stavov (cca 1 h).



4.1 Ako sa správajú generické metódy v £iasto£ne

pozorovate©nom svete?

Zmenili sme kód pouºitý v predchádzajúcom odseku tak, aby generické metódy dostali
len £iasto£né pozorovanie, 3 × 3 polí£ka okolo agenta. Mohli teda v rôznych stavoch ma´
rovnaké pozorovanie. Výsledok bol, ºe ºiadna z generických metód nebola schopná vytvori´
si model sveta.

Generické metódy totiº priemerujú informáciu o odmene, súvisiacej s konkrétnym sta-
vom. Ak v²ak svet obsahuje viacero stavov s rovnakým pozorovaním, ale rôznou utilitou,
tieto utility sa spriemerujú. Bludisko v²ak obsahuje mnoho perceptuálne zamenite©ných
stavov, ktoré sú rozloºené pribliºne rovnomerne po ploche bludiska. Majú teda celkom
uniformnú distribúciu utility, ke¤ºe táto v jednoduchom bludisku závisí od vzdialenosti k
cie©u. �Model� generickej metódy bude teda pozostáva´ zo stavov s takmer rovnakou uti-
litou, rovnou priemeru v²etkých stavov, plus malý ²um. Akcie agenta pouºívajúceho taký
model budú ve©mi podobné náhodnému krá£aniu.

4.2 Budúca práca

Bolo by moºné pouºi´ iný spôsob gramatickej inferencie alebo inferencie automatu, naprí-
klad metódu ECGI (Rulot et al., 1989), ktorá produkuje regulárnu gramatiku, genetický
algoritmus (Javed et al., 2004) alebo iné symbolické techniky (Alquezar, 1997; Rivest and
Schapire, 1993). Bolo by tieº moºné upravi´ ná² algoritmus na pouºitie SAT solvera na
nájdenie silnej²ej gramatiky (napr. bezkontextovej), alebo automatu s jedným, prípadne
dvoma po£ítadlami. Av²ak zloºitos´ - po£et kláuz - by bola zrejme ove©a vä£²ia. Je tieº
potrebné ma´ na pamäti limit nevypo£ítate©nosti � automat s dvoma po£ítadlami je pri
vhodnom kódovaní ekvivalentný Turingovmu stroju.

5 Prínos práce

Táto práca sa zaoberá £iasto£ne pozorovate©nými problémami u£ení posil¬ovaním. Táto
trieda problémov je stále otvorená a existujúce teórie poskytujú iba £iasto£né rie²enie. Je
uvedený preh©ad existujúcich prístupov spolu so v²eobecným teoretickým pozadím u£enia
posil¬ovaním.

Navrhli sme novú metódu pre agenta pouºívajúceho u£enie posil¬ovaním, ktorá vyuºíva
SAT solver na inferenciu kone£ného automatu. Na²a metóda, u£enie posil¬ovaním s abs-
trakciou, je schopná preskúma´ prostredie a vytvori´ si model sveta, v¤aka £omu dokáºe
vyrie²i´ rôzne problémy: klasické bludisko, �písmenkové� bludisko (bludisko, kde agent vidí
polí£ka iba ako písmená, ktoré im boli ©ubovo©ne pridelené), trojdimenzionálne bludisko,
bludisko s teleportami, a tieº problém �objavovania protokolu�.

Výkon na²ej metódy sme testovali na klasickom bludisku s rôznymi ve©kos´ami. Na²a
metóda bola lep²ia ako metóda UDM (McCallum, 1992). Z poh©adu po£tu krokov, potreb-
ných na objavenie prostredia, bola dokonca lep²ia ako generické metódy, ktoré dostali úplné



pozorovanie. Ak sme generickým metódam neumoºnili úplné pozorovanie, neboli schopné
vyrie²i´ problém. To zna£í, ºe pre niektoré úlohy s £iasto£ným pozorovaním je na²a metóda
jednou z mála aplikovate©ných metód.
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Summary

Reinforcement learning is a modern method of learning. It helps to solve many problems
which comprise some notion of a short-term or long-term reward. It was successfully applied
in the �elds like robot control, elevator scheduling, problems in telecommunication, and
chess. However, there are tasks involving the concept of reward, that we are not able to
successfully solve. The existing theory provides only a few clues. The goal of this thesis
is to try to solve the problems of only partially observable Markov processes or those that
do not have the Markov property. We focus on tasks where a possibility to derive a world
model brings an advantage.

First, we explain basic concepts of reinforcement learning, together with some other
concepts, which are necessary for comprehension of the following text. We show limitations
of basic methods of reinforcement learning. Then we present our own framework, which
enables the agent to derive a world model using abstraction and use the model for decision
making. Next, we present a prototypical implementation and demonstrate it on practical
examples. Our method, reinforcement learning with abstraction (RLA) was able to solve
a classical maze, a �letter� maze (a maze, where agent sees cells only as arbitrary letters
assigned to them), three dimensional maze, maze with teleports, and was also able to solve
a �protocol discovery� problem.

We have tested the performance on classical maze problems with varying size. Our
method performed better than UDM method (McCallum, 1992). It performed better in
terms of steps necessary to discover the environment even with generic method, which were
allowed full observation. When deprived of full observation, generic methods are not able
to solve the problem. Thus, for some partial observation tasks, RLA can be one of few
methods available.

We conclude the work with potential contribution and possible improvements.
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