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Leírás: 
A megerősítéses tanulás alapmodellje, hogy egy ágens (döntéshozó) egy bizonytalan 
(sztochasztikus) környezetben tevékenykedik, és a rendszertől kapott (állapot és költség) 
visszacsatolások alapján szeretne egy olyan döntési stratégiát találni, amely minimalizálja 
a hosszú távú (tipikusan várható diszkontált vagy átlagos) költségeit. A probléma 
matematikai leírására egy klasszikus modellt jelentenek a Markov döntési folymatok 
(MDP), amelyek általános keretrendszerébe számtalan valós feladat átfogalmazható. 

A megerősítéses tanulás egyik célja a klasszikus dinamikus programozáson alapuló 
megoldások hátrányainak („curse(s) of dimensionality”) kiküszöbölése. A gyakorlatban 
előforduló feladatoknál tipikusan (1) a környezet dinamikája nem ismert (meg kell tanulni 
a megfigyelésekből), (2) az állapottér folytonos, vagy ha esetleg véges is, mérete óriási, így 
az értékelő függvény nem tárolható el közvetlenül a memóriában (csak egy 
approximációja), valamint (3) a (közelített) érékelő függvény frissítése is csak részlegesen 
történhet meg. További nehézségeket jelent, ha (4) a rendszer esetleg csak parciálisan 
megfigyelhető, vagy ha (5) a rendszer dinamikája időben megváltozhat. 

Feladat lehet például gyakorlati problémák megfogalmazása a megerősítéses tanulás 
keretrendszerében (MDP); különböző tanulóalgoritmusok implementálása, szimulációs 
kísérletek elvégzése és algoritmusok összehasonlítása; továbbfejlesztése (pl., strukturális 
tulajdonságok kihasználásával); modellek tanulása megfigyelési adatokból; változások 
felismerése a rendszer dinamikájában; adaptációs képességek vizsgálata; a felfedezés vs 
kihasználás probléma elemzése (például egyszerű, kis állapotterű, speciális szerkezetű 
feladatosztályok esetén); algoritmusok vizsgálata több tanuló ágens esetén, stb. 
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