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چکيده
امروزه شرکتها و دولتهای بسياری سرمایهگذاری زیادی روی هوش مصنوعی انجام
دادهاند تا به صورت بهينه اهداف خود را محقق کنند .یکی از جنبههای مهم
عاملهای هوشمند توانایی یادگيری در محيط است تا بتواند با استفاده از تجربيات
گذشته تصميم بهتری در آینده بگيرند .به همين منظور ،یادگيری تقویتی با تعامل با
محيط بيرونی سعی در بهبود رفتار خود دارد و این رویکرد یادگيری تقویتی را یکی
از گرایشهای مهم هوش مصنوعی قرار داده است .در این پروژه ،به پيادهسازی و
مقایسهی جدیدترین الگوریتمهای یادگيری تقویتی میپردازیم ،که محيط آنها را به
کمک فرآیندهای تصميمگيری مارکوف میتوان مدلسازی کرد .در اینجا یادگيرنده
فقط به یک رشته از مشاهدات دسترسی دارد .در این پروژه معيارهای کارایی مثل
همگرایی ،پيچيدگی نمونه و پشيمانی را اندازهگيری میکنيم .عالوه بر آن نگاهی بر
تاثير ویژگیهای فرآیند تصميمگيری غيرمتعارف مارکوف (مانند قطر) در مقایسهمان
میاندازیم .در نهایت الگوریتمها را از نظر مجموع خطا با یکدیگر مقایسه میکنيم.

نتايج
با اجرای الگوریتمهای مختلف بر روی محيط  River Swimبه این نتيجه رسيدیم که
الگوریتمهای مبتنی بر روشهای بيزی (خانوادهی  )PSRLاز سایر الگوریتمها مجموع
خطای کمتری دارند و به سرعت خطای آنها کاهش داشته و فرم لگاریتمی به خود
میگيرد.

در شکل زیر به صورت جزئیتر الگوریتمهای  PSRLرا بررسی کردهایم.

ساختار
مسائل یادگيری تقویتی معموال به کمک فرآیند تصميمگيری مارکوف مدلسازی میشوند.
هر مسئلهی فرآیند تصميمگيری مارکوف به کمک حاالت ،عملها ،ماتریس پاداش و
ماتریس احتماالت مدل میشود.
در این پروژه الگوریتمهای مختلف همان به کمک کالس عامل و خود فرآیند مارکوف به
کمک یک کالس به نام محيط در کد مدل شدهاند .به کمک این مدل میتوان محيطهای
مختلف را با الگوریتمهای مختلف تست کرد و به نوعی زیرساختی برای توسعه و تست
سریع الکوریتمها در اختيار داریم.
الکوریتمهای پيادهسازی شده عبارتاند از Epsilon Greedy ، UCRL2 :و انواع
مختلف الگوریتمهای PSRL

نمونهایازفرآیندتصميمگيریمارکوف

جمع بندي
با توجه به پيشرفت روزافزون یادگيری ماشين و نياز به تست الگوریتمهای مربوط به آن ،نياز
به چارچوبی برای پيادهسازی ،شبيهسازی الگوریتمها در یک محيط و مقایسهی آنها در قالب
نمودار احساس میشود .در این پروژه سعی شده که یک چارچوب برای برطرفکردن نيازهای
باال توسعه داده شود .این راهکار با جدا کردن محيط که در واقع مسئلهی فرآیند تصميمگيری
مارکوف را مدلسازی میکند و جدا کردن عاملها که در واقع همان الگوریتمهای مورد نظر ما
هستند ،صورت گرفته است .برای تست یک محيط و یک الگوریتم جدید کافی است در قدم
اول یک محيط جدید با پارامترهای مارکوف آن مسئله بسازیم و در قدم دوم کالس عامل را
گسترش داده و توابع مربوط به بروزرسانی سياست را پيادهسازی کنيم .در نهایت به کمک
توابع مربوط که محيط و عامل را میگيرد و شبيهسازی را انجام میدهد ،نتایج را در غالب
فایل  CSVداریم .در مرحلهی بعد میتوانيم خروجی این الگوریتم را با الگوریتمهای دیگر در
غالب نمودار با یکدیگر مقایسه کنيم.

مدلیسادهازمسئلهییادگيریتقویتی

محيط تست این پروژه نيز محيط استاندارد  River Swimاست که دارای  ۶حالت بوده و
نسبتا قطر طوالنیای دارد.
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