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1. Bevezetés

A disszertációm célja, hogy hatékony algoritmusokat adjon szekvenciális előrejelzési (döntési)

problémák megoldására. Az előrejelzés alatt, általánosan egy bizonyos jelenség rövidtávú

viselkedésének predikcióját értjük. Például fog-e esni holnap az eső vagy sem, vagy melyik

útvonalon lesz legkisebb a forgalom másnap munkába menet. Ezek a feladatok egy ab-

sztrakt szinten hasonlóságot mutatnak: valakinek meg kell becsülnie egy ismeretlen sorozat

következő elemét az addig összegyűjtött információk alapján. A valós életben számos helyen

találkozhatunk ilyen problémákkal a portfólióválasztástól kezdve a weboldalak valósidejű

optimalizálásán keresztül a csomagkapcsolt hálózatokban való útvonalválasztásig.

A szekvenciális (on-line) predikció klasszikus statisztikai elméletében az elemek, úgyne-

vezett kimenetek, sorozatáról feltesszük, hogy egy stacionárius sztochasztikus folyamat re-

alizációja. Ekkor a folyamat statisztikai paramétereit a múltbeli becslések alapján közeĺıtjük

és ezeket a közeĺıtéseket használva egy hatékony predikciós stratégiát késźıthetünk. Ekkor

a stratégia teljeśıtményét valamilyen hibafüggvény várható értékével mérjük, ahol a hi-

bafüggvény a becsült érték és valódi kimenet közötti távolságot méri.

A disszertáció nagy részében azonban egy egészen eltérő nézőpontot használunk. El-

hagyjuk a folyamat viselkedésére tett megszoŕıtó feltételeket és a kimenetek sorozatára úgy

tekintünk, mint valamilyen ismeretlen mechanizmussal generált sorozatra, amely lehet deter-

minisztikus, sztochasztikus vagy akár ellenségesen adapt́ıv a mi saját viselkedésünkre. Ezt

a problémakört, amikor a kimenetek sorozatát generáló folyamat viselkedéséről semmilyen

statisztikai feltételt nem teszünk fel individuális sorozatok előrejelzésének nevezzük.

Ebben a modellben az algoritmus célja, hogy minimalizálja a körről-körre összegyűlt ku-

mulat́ıv hibáját (az algoritmus minden körben egy döntést hoz), ahol a hibát egy időben

nem változó hibafüggvény alapján számı́tjuk. Ugyanakkor, statisztikai feltételek hiányában

nem nyilvánvaló, hogy hogyan mérjük az algoritmus teljeśıtményét. Itt nincs természetes

,,referencia pontunk”, mint a sztochasztikus esetben, és például könnyen belátható, hogy

nem adható olyan algoritmus, amely párhuzamosan képes minimalizálni minden egyes be-

meneti sorozatra a kumulat́ıv hibáját. Egy lehetséges megközeĺıtés, hogy az algoritmusok tel-

jeśıtményének értékeléséhez az előrejelzők egy referencia-osztályát vezetjük be, úgynevezett

szakértőket. Ekkor az algoritmus teljeśıtményét ehhez a szakértő-osztályhoz viszonýıtjuk,

és az algoritmus célja, hogy aszimptotikusan olyan teljeśıtményt érjen el, mint a legjobb

szakértő a referencia osztályból, amelyet csak utólag (nem kauzális módon) a teljes sorozat

ismeretében tudunk kiválasztani. A szakértők minden egyes körben a következő kimenetre

adott döntéseiket (,,tippjeiket”) hozzáférhetővé teszik az algoritmus számára, ami ezen in-

formációk alapján
”
elkésźıti” a döntését, úgy hogy a kumulat́ıv hibáját minél közelebb tartsa

a legjobb szakértő kumulat́ıv hibájához.

Az algoritmus és a legjobb szakértő kumulat́ıv hibájának a különbségét regretnek nevezik.

Ez a mennyiség azt méri, hogy az algoritmus mennyire ,,sajnálja” utólag, hogy nem fogadta

meg a szakértő tanácsát.

Egyfelől ,,kis” szakértő-osztály esetén az algoritmus regretje gyorsan konvergálhat nullá-

hoz, azonban a legjobb szakértő hibája esetleg nagy lehet. A nemparaméteres statisztikából
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kölcsönözve az analógiát, azt mondhatjuk, hogy az első hiba kritériumot az algoritmus becslé-

si hibájának mı́g a másodikat a szakértő osztály approximációs hibájának nevezzük. Másfelől,

,,nagy” szakértő osztály esetén éppen ford́ıtott a helyzet, azaz az algoritmus regretje lassab-

ban konvergál, de esetleg a legjobb szakértő kumulat́ıv hibája kisebb. A disszertációm nagy

részében a regret, azaz a becslési hiba minimalizálására fókuszálok.

Ennek az új ,,modell-mentes” megközeĺıtésnek, azaz az individuális sorozatok predikció-

jának, két nagy előnye van. Egyrészt képes kezelni azt az esetet, amikor a kimeneti sorozatot

egy ellenséges mechanizmus generálta, ekkor ugyanis nem élhetünk stacionárius és ergodikus

feltételezéssel (példákat lásd lejjebb). Másrészt az individuális sorozatokon elért eredmények

előrelépést hoztak a nemparaméteres statisztika egyes területein is. Ha ugyanis van egy

valósźınűségi modellünk, ahhoz, hogy a konzisztencia mellett jó konvergenciasebességet is

elérjünk, szükség van az algoritmus paramétereinek az adaptációjára. Ezt az adaptációt (a

megfelelő paraméterérték ,,kitanulását”) általában cross-validációval, splittinggel vagy kom-

plexitás-regularizációval oldják meg, ám ezek a módszerek csak memóriamentes sorozatok

esetén működnek
”
jól”, amely nagymértékben korlátozza az alkalmazhatóságukat. Egy másik

fontos problémakör az ergodikus sorozatok univerzálisan konzisztens predikciója. Az indi-

viduális sorozatok féle megközeĺıtés nagyon hatékony ebben az esetben is. Ekkor a szakértők

különböző paraméterű algoritmusokat jelentenek, és a kombinált szakértő teljeśıtményére

adott felsőkorlátok nem függnek az aktuális szekvencia tulajdonságaitól, ı́gy ezek optimális

adaptációt eredményeznek mind memóriamentes sorozatok, mind (függő) ergodikus soroza-

tok univerzális konzisztenciájának vizsgálatánál.

A szakértők konkrét interpretációja függ az adott alkalmazástól, ezért a továbbiakban

kiemelünk néhány fontosabb, főleg infokommunikációs hálózatokban felmerülő problémát,

amely jól illeszkedik a fent bemutatott modellhez.

Először vegyünk egy példát a fent emĺıtett adaptációra az alakfelismerés területéről.

Tegyük fel, hogy van egy k-NN (legközelebbi szomszéd) osztályozónk, és a célunk az, hogy

megtaláljuk azt a k értéket, amely mellett az algoritmus a legjobb teljeśıtményt nyújtja.

Ebben az esetben megoldás lehet, ha minden szakértő más és más k paraméterrel futtattja

az algoritmust. Egy másik tipikus választás a szomszédok számára: ckn
1/(d+2), ahol d a

minta dimenziója. Ebben az esetben minden szakértő különböző ck paramétert használhat.

Az infokommunikációs rendszerekben felmerülő problémákban, a hálózat és a protokol-

lok paramétereit kell úgy hangolni, hogy a teljeśıtményük megfeleljen az elvárt QoS (Qual-

ity of Service) szintnek. Egy fontos feladat például a TCP (Transmission Control Pro-

tocol) variánsok paramétereinek beálĺıtása, amelynek különösen nagy jelentősége van het-

erogén hálózatokban vagy például a késleltetés-alapú TCP variánsok esetén, mint FAST

TCP és TCP Vegas, ahol a protokollok teljeśıtménye nagyon érzékeny azon paraméterek

értékére, amelyek a hálózati útvonalválasztó (router) bufferjében lévő csomagok számát

álĺıtják be. Ezek a paraméterek felelősek a TCP kapcsolat hosszútávú teljeśıtményéért

(átvitel és fairség), és mivel ezeket a Vegas és a FAST fixen tartja, nem tudnak jól alka-

lmazkodni az adott hálózat karakterisztikájához. Ekkor a szakértők osztálya tartalmazhat

TCP variánsokat, amelyek különböző paraméterbeálĺıtásokat használnak, és az algoritmus

célja az, hogy teljeśıtménye elérje a legjobb paraméterbeálĺıtásokkal rendelkező TCP variáns
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teljeśıtményét. Egy másik széleskörűen vizsgált terület a rendelkezésre álló sávszélesség

megbecslése nagy sebességű hálózatokban, ahol a korábban kifejlesztett TCP variánsok (pl.:

Reno) nem nyújtnak jó link-kihasználtságot vagy túl lassan
”
találják meg” a rendelkezésre

álló sávszélességet. Ebben az esetben minden egyes szakértő egy-egy sávszélesség-becslő

technikát reprezentál.

A
”
szakértős” megközeĺıtés aukciós ajánlati stratégiák modellezésére is használható. Di-

namikus Spektrum Hozzáférésű (Dynamic Spectrum Access) hálózatokban, ahol a spektrum

allokáció valamilyen aukciós mechanizmus szerint történik, a szakértők osztálya különböző

fix áras vagy komplexebbek ajánlati stratégiákat tartalmazhat és az algoritmus célja, hogy

a költségei ne haladják meg túlságosan a legjobb ajánlati stratégiával elérhető költségeket.

Egy másik érdekes alkalmazás az adapt́ıv útvonalválasztás, amelynek nagy jelentősége

van a csomagkapcsolt hálózatokban. Egy megfelelően rugalmas algoritmus képes növelni a

QoS szintet, pl. csökkenti a csomagvesztési arányt vagy a csomagkésleltetést, akár csomópont

kiesések vagy a hektikusan változó forgalom mellett is. Ezek az algoritmusok a hálózat

állapotának folyamatos monitorozásával kapott információkat kombinálva frisśıtik az út-

vonalválasztó táblákat. A kombináció történhet a szakértők kombinálásának módszerével.

Ekkor minden egyes csomagnak az algoritmus választ egy útvonalat (szakértőt), amelyen

el fogja küldeni. Az útvonalhoz (szakértőhöz) tartozó hiba pedig összefügg azzal a QoS

mértékkel, amit optimalizálni szeretnénk, mint például a csomagkésleltetés vagy a cso-

magvesztési arány.

2. Kutatási célok

Nyilvánvalóan minden algoritmus teljeśıtménye függ attól, hogy mennyi információ áll a ren-

delkezésére a szakértők és a saját teljeśıtményéről. Számos alkalmazás esetén csak részleges

megfigyelésre (partial monitoring) van lehetőség. Például adapt́ıv útvonalválasztás esetén

nem valóśıtható meg, hogy az algoritmus minden csomag elküldése után megismerje az

összes lehetséges útvonal késleltetését. Sokkal természetesebb, ha feltesszük, hogy csak arról

az útvonalról kap információt, amelyiken a csomagot elküldte, és nincs információja arról,

hogy mi lett volna a késleltetése akkor, ha egy másik útvonalon küldte volna a csomagot.

Egy másik esetben csak bizonyos időpontokban van lehetősége az algoritmusnak információt

szerezni a hálózat állapotáról, például elárasztással.

Gyakorlati alkalmazásokban az algoritmus számára sokszor nem ismert maga a hibafügg-

vény, sőt az se, hogy a hiba
”
korlátos-e” egyáltalán. Ezzel szemben, az eddigi algoritmu-

sok kihasználják, hogy a hiba korlátos és ismert a hiba korlátja az algoritmus tervezésénél.

Például, a FAST TCP vagy a TCP Vegas paraméterválasztási problémája esetén az algorit-

musnak nem biztos, hogy van információja a csomag útvonalán lévő routerek bufferjének a

méretéről, illetve a maximális késleltetésről.

1. Kérdés Lehetséges-e olyan algoritmust késźıteni, amely teljeśıtménye aszimptotikusan

eléri a legjobb szakértő teljeśıtményét (konzisztencia), ha a hibának a korlátja nem ismert,

és csak részleges információ áll az algoritmus rendelkezésére?
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A szakértők egy általános osztálya esetén a szükséges számı́tási műveletek száma line-

árisan nő az idővel (a körök számával) és a szakértők számával. Ez komplexitásproblémát

okoz akkor, ha a szakértők osztálya
”
nagy”, például, ha egy szakértő egy útnak felel meg

a hálózatban (az utak száma tipikusan exponenciális a hálózat méretében). Egy másik

probléma, hogy a részleges információs esetre korábban bizonýıtott teljeśıtménykorlátok

használhatatlanná válnak nagy szakértő osztály esetén a szakértők számában való poli-

nomiális függés miatt.

2. Kérdés Léteznek-e kis tár- és időkomplexitású konzisztens algoritmusok részleges in-

formáció esetén akkor, ha a szakértők száma
”
nagy”?

Felmerülhet a kérdés, hogy lehetséges-e jav́ıtani az individuális sorozatokra tett álĺıtáso-

kon, ha van néhány feltételünk a kimeneti sorozat viselkedéséről (például az adapt́ıv útvonal-

választás esetében feltesszük, hogy az éleken vett késleltetések valamilyen sztochasztikus

folyamat realizációi). Ha a kimeneti sorozat egy stacionárius és ergodikus folyamat re-

alizációja, akkor a konzisztenciának egy
”
erősebb” formája is igaz, amely garantálja, hogy az

algoritmus aszimptotikus teljeśıtménye egybeesik az elméleti maximummal, ami a folya-

mat teljes eloszlásnak ismeretével érhető el. Azonban néhány gyakorlati alkalmazáshoz

kapcsolódó problémát nem érintettek az eddigi kutatások, mint például a nem korlátos hi-

bafüggvény vagy a részleges információ esetét.

3. Kérdés Ha a kimeneti sorozat egy stacionárius és ergodikus folyamat realizációja, akkor

lehetséges-e az algoritmus teljeśıtményére adott felsőkorlátot erőśıteni, ha a hiba korlátja nem

ismert vagy csak részleges információ áll az algoritmus rendelkezésére?

A disszertációmban ezekre, illetve ezekhez kapcsolódó kérdésekre adok választ.

3. Matematikai alapok

Szekvenciális (on-line) döntési probléma esetén az algoritmus (döntéshozó) minden t =

1, 2, . . . , n időpillanatban választ egy at ∈ A akciót, ahol A az akciók halmazát jelöli. Ezután

a környezet yt ∈ Y állapotától függően a döntéshozó elszenved valamekkora ℓ(at, yt) hibát,

ahol Y a környezet lehetséges állapotainak a halmazát, mı́g ℓ : A× Y → R egy nemnegat́ıv

hibafüggvényt jelöl (A különbözhet Y-tól). A t-edik időpillanatban választott akció függhet

a döntéshozó összes korábbi a1, . . . , at−1 választásától és minden olyan információtól, amely

a döntéshozó rendelkezésére áll a környezet múltbeli viselkedéséről. Ez az információ tartal-

mazhatja, például a környezet korábbi y1, . . . , yt−1 állapotait, azonban számos esetben ezek

az információk nem állnak az algoritmus rendelkezésére. Az algoritmus célja, hogy hosszú

távon minimalizálja a

L̂n =
n∑

t=1

ℓ(at, yt)

kumulat́ıv hibáját, azaz lim supn→∞
1
n
L̂n-et.

Mivel semmilyen statisztikai feltételezést nem teszünk fel {yt}-ről, ezért nem lehetséges

az algoritmus kumulat́ıv hibáját párhuzamosan minden y1, . . . , yn sorozatra minimalizálni.
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Ahogy már korábban emĺıtettük, egy lehetséges megfogalmazása a problémának, ha a döntés-

hozó teljeśıtményét a szakértők egy referencia-osztályának seǵıtségével értékeljük ki. Ekkor

az algoritmus célja, hogy aszimptotikusan ugyanolyan jól teljeśıtsen, mint a legjobb szakértő

a referencia-osztályból. A döntéshozó számára a t időpillanatban rendelkezésre állnak a

szakértők f1,t, . . . , fN,t tanácsai, ahol N a szakértők száma. Ezeket a tanácsokat felhasználva

a döntéshozó választ egy at akciót, természetesen anélkül, hogy előre ismerné a szakértők

ℓ(fi,t, yt) hibáit. Formálisan a következőképpen ı́rható le a szekvenciális előrejelzési probléma:

Szekvenciális előrejelzési probléma

Paraméterek: N a szakértők száma, Y a környezet állapotainak halmaza,

A az akciók halmaza, ℓ : A×Y → R nemnegat́ıv hibafüggvény, n a körök

száma.

Minden t = 1, . . . , n, körben

(1) minden i szakértő választ egy fi,t ∈ A akciót, ahol i = 1, . . . , N ,

(2) a döntéshozó kap valamennyi információt a szakértők választásáról

és ezek alapján meghozza saját at ∈ A döntését,

(3) a környezet yt ∈ Y állapota vagy ismertté válik az algoritmus számára

vagy nem, és

(4) a döntéshozó elszenvedi ℓ(at, yt) hibáját, és minden i szakértő is el-

szenvedi ℓ(fi,t, yt) hibáját.

Az i szakértő kumulat́ıv hibáját az n-edik körig jelölje

Li,n =
n∑

t=1

ℓ(fi,t, t) .

Ekkor az algoritmus célja, hogy úgy kombinálja a szakértők tanácsait, hogy

1

n

(
L̂n − min

i=1,...,N
Li,n

)
,

normalizált regret (az algoritmus, illetve a legjobb szakértő átlagos hibája közötti különbség)

univerzálisan kicsi legyen minden lehetséges {yt} sorozatra.

Ha az akciók tere konvex (ilyenkor értelemszerűen végtelen akciótér szükséges), akkor a

döntéshozó a szakértők tanácsát egy {pi,t} eloszlás szerint kombinálja:

at =
N∑

i=1

pi,tfi,t . (1)

Ha ℓ(·, ·) hibafüggvény konvex az első argumentumában, akkor ilyen nem randomizált (de-

terminisztikus) algoritmusokat tudunk alkalmazni (ld. pl. Cesa-Bianchi és Lugosi [8]).

Azonban, ha az akciók tere véges, leszámı́tva az olyan egyszerű eseteket, amikor a

szakértők hibája megegyezik, nem létezik determinisztikus algoritmus, amely minden {yt}
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sorozat esetén jó teljeśıtményt nyújtana. Ugyanis mindegyik determinisztikus algoritmus

ellen, konstruálható egy
”
ellenséges” sorozat, amin az algoritmus rosszul teljeśıt, de a legjobb

szakértő nem. Ezért véges akciótér esetén randomizált algoritmusokat alkalmazunk. Prećızebben,

minden t időpillanatban at egy valósźınűségi változó ugyanúgy, mint a randomizált algorit-

mus kumulat́ıv hibája L̂n. Ebben az esetben, az általánosság megsértése nélkül feltehetjük,

hogy a döntéshozó mindig egy általa véletlenszerűen választott szakértő tanácsát követi,

azaz at = fIt,t, ahol It ∈ {1, . . . , N}, azaz a döntéshozó adott pillanatban randomizáltan

választ egy It szakértőt és annak fIt,t döntését követi. Az egyszerűség kedvéért ℓi,t jelölést

használjuk ℓ(fi,t, yt) helyett és ℓIt,t jelölést ℓ(fIt,t, yt) helyett. Ekkor az algoritmus kumulat́ıv

hibáját az n-edik körig jelölje

L̂n =
n∑

t=1

ℓIt,t ,

illetve az i szakértő kumulat́ıv hibáját pedig

Li,n =
n∑

t=1

ℓi,t .

A randomizálás pi,t valósźınűségeinek kiszámı́tására leggyakrabban
”
súlyozott átlagú dön-

tés” t́ıpusú algoritmusokat használnak, ahol t időpillanatban egy i szakértő választásának

valósźınűsége az adott szakértő múltbeli teljeśıtményének javulásával nő. Az i-edik szakértő

pi,t = P(It = i) választási valósźınűsége a t-edik körben arányos r(Li,t−1) függvénnyel, ahol

r egy monoton csökkenő függvény. r(x) legnépszerűbb választása r(x) = e−ηx, amely az

exponenciális súlyozott átlagú döntéshez vezet, ahol η > 0 egy hangolási paraméter. Ebben

az esetben annak valósźınűsége, hogy az i-edik szakértőt választja a t-edik időpillanatban a

következő:

pi,t =
e−ηLi,t−1

∑N
j=1 e−ηLj,t−1

minden i = 1, . . . , N esetén. Littlestone és Warmuth [23] egy exponenciális súlyozáson

alapuló algoritmust adott, amelynek maximális regretje O(
√

ln N/n).

Nem randomizált predikció esetén (lásd (1)), amikor az algoritmus t időpillanatbeli

döntése a (p1,t, p2,t, . . . , pN,t) eloszlás szerinti konvex kombinációja a szakértők tanácsainak,

a konvergenciasebességre hasonló felsőkorlátot adtak.

Ahogy korábban emĺıtettük, néhány szituációban az algoritmusnak csak korlátozott in-

formáció áll rendelkezésére a lehetséges akciók hibáiról. Ez az úgynevezett részleges in-

formációs modell. Például, a többkarú bandita probléma (multi-armed bandit, MAB) esetén

az algoritmusoknak csak a választott szakértő hibájáról van információja, és nem kap in-

formációt arról, mekkora lett volna a hibája, ha más szakértőt választott volna. A többkarú

bandita problémára Auer et al. [4] adott egy algoritmust, amelynek átlagos hibája maximum√
N ln N/n -nel arányos mennyiséggel haladja meg a legjobb szakértő hibáját. Egy másik

példa, a label efficient (LE) predikció, ahol költséges a szakértők hibáinak a megfigyelése,

ezért az algoritmus csak ritkán
”
kérdezi le” a hibákat. Erre az esetre Cesa-Bianchi, Lugosi, és

Stoltz [9] adott egy algoritmust, amely ha m-szer kérdezheti le n kör alatt az összes szakértő
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hibáját, akkor maximum O(
√

ln N/m) mennyiséggel marad el a legjobb szakértő átlagos

hibájától.

Cesa-Bianchi, Mansour és Stoltz [10] másodrendű korlátokat használt az exponenciális

súlyozott átlagú szakértők teljeśıtményének vizsgálatára, amely seǵıtségével a teljes infor-

mációs esetben felsőkorlátot adtak nem korlátos hibafüggvény esetén. A többkarú bandita

modell esetén Poland és Hutter [28] foglalkozott nem korlátos hibafüggvényekkel, az általuk

elért normalizált regretre adott felsőkorlát O(n−1/10) és O(n−1/3) nagyságrendjébe esik bi-

zonyos feltételektől függően.

4. Új tudományos eredmények

1. Tézis. Bevezettem egy on-line predikciós algoritmust (Green algoritmus) hiányos in-

formáció és nem korlátos hibafüggvény esetén. Bizonýıtottam az algoritmus Hannan konzisz-

tenciáját, amely megjav́ıtja a korábbi eredményeket, és általánośıtja azokat a részleges in-

formációs esetek egy nagyobb osztályára. [C1], [T1]

A korábbi algoritmusok csak részben kezelték a hiányos információ és a nem korlátos

hibafüggvény esetét. Ha az akciótér véges, akkor feltehetjük, hogy az algoritmus egyetlen fIt,t

szakértő tanácsát követi a t-edik körben, ahol It ∈ {1, . . . , N} egy valósźınűségi változó. Az

algoritmus teljeśıtményét a 1
n

(
L̂n − mini Li,n

)
normalizált regrettel mérjük. Egy algoritmus

Hannan konzisztensnek [20] nevezünk, ha

lim sup
n→∞

1

n

(
L̂n − min

i
Li,n

)
≤ 0 1 valósźınűséggel .

Bevezetjük a LE és a MAB esetek kombinációját (LE+MAB, combination of the label

efficient and the multi-armed bandit problems, Ottucsák and György [T2]), amelyet a Kong-

nit́ıv Csomag-Hálózatokban (Cognitive Packet Networks) való útvonalválasztás motivált

(részletek a 2.B Altézisben). A kombinált problémában az algoritmus a saját hibáját 1-nél

kisebb valósźınűséggel ismeri meg. Formálisan, az algoritmus εt valósźınűséggel kérdezi le a

t időpillanatban a saját ℓIt,t hibáját. A továbbiakban a LE+MAB problémára fókuszálunk,

mivel a LE és a MAB problémák egyszerűbbek olyan értelemben, hogy ha egy algorit-

mus Hannan konzisztens a LE+MAB probléma esetén, akkor Hannan konzisztens a fenti

problémák esetén is.

1.A Altézis. Bevezettem egy on-line predikciós algoritmust hiányos információ és nem

korlátos hibafüggvény esetén, és bizonýıtottam a Hannan konzisztenciáját.

A javasolt algoritmus LE+MAB problémára nem korlátos hibafüggvény esetén a következő:
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Green algoritmus

Paraméterek: Legyen η1, η2, . . . > 0, ε1, ε2, . . . > 0 és γ1, γ2, . . . ≥ 0 fixek.

Inicializáció: L̃i,0 = 0, minden i = 1, . . . , N .

Minden t = 1, 2, . . . körben:

(1) az algoritmus kiszámolja pi,t valósźınűségi eloszlást:

pi,t =
e−ηt

eLi,t−1

∑N
i=1 e−ηt

eLi,t−1

, i = 1, . . . , N .

(2) Módośıtja a fenti valósźınűségeket

p̃i,t =

{
0, ha pi,t < γt,

ct, ·pi,t ha pi,t ≥ γt,

ahol ct = 1/
∑

pi,t≥γt
pi,t .

(3) Választ egy It ∈ {1, . . . , N} akciót p̃t = (p̃1,t, . . . , p̃N,t) eloszlás sze-

rint.

(4) Választ egy St Bernoulli valósźınűségi változót, ahol P(St = 1) = εt.

(5) Kiszámolja a becsült hibát minden i = 1, . . . , N -re

ℓ̃i,t =

{
ℓi,t

epi,tεt
, ha It = i és St = 1,

0 különben.

(6) Minden i = 1, . . . , N számra frisśıti a kumulat́ıv becsült hibát

L̃i,t = L̃i,t−1 + ℓ̃i,t.

A következő tételben megmutatjuk a Green algoritmus Hannan konzisztenciájának

elégséges feltételeit részleges információ és nem korlátos hiba esetén.

1.1. Tétel (Allenberg, Auer, Györfi és Ottucsák [C1]). Alkalmazzuk a Green algo-

ritmust a LE+MAB problémára. Feltesszük, hogy létezik c < ∞ és 0 ≤ ν < 1 konstans úgy,

hogy minden n-re

max
1≤i≤N

1

n

n∑

t=1

ℓ2
i,t < cnν .

Ekkor valamilyen ρ > 0 konstanshoz válasszuk meg az algoritmus paramétereit a következőképpen:

γt = t−α/N, (ν + ρ)/2 ≤ α ≤ 1,

ηt = t−1+δ, 0 < δ ≤ 1 − ν − α − β − ρ

és

εt = ε0t
−β, 0 < ε0 ≤ 1 és 0 ≤ β ≤ 1 − ν − α − δ − ρ.

Ekkor a Green algoritmus Hannan konzisztens.
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1.B Altézis. Felsőkorlátot adtam a Green algoritmus konvergenciasebességére hiányos

információ és nem korlátos hibafüggvény esetén.

Az előző tétel alábbi következménye rámutat arra, hogy nem csak a konzisztencia felté-

teleit, hanem egyben az algoritmus konvergenciasebességet is megkaphatjuk.

1.1. Következmény (Allenberg, Auer, Györfi és Ottucsák [C1]). 1.1. Tétel feltéte-

lei mellett az algoritmus konvergenciasebessége

1

n

(
L̂n − min

i
Li,n

)
≤ O(nν/2−1/2) 1 valósźınűséggel

teljes információs és LE esetben, mı́g MAB és LE+MAB esetben

1

n

(
L̂n − min

i
Li,n

)
≤ O(nν/2−1/3) 1 valósźınűséggel .

A Green algoritmus egy módośıtott verziójával gyorsabb konvergenciasebességet érhe-

tünk el akkor, ha korlátos a hibafüggvény (lásd Auer és Ottucsák [T1] illetve 3.5 alfejezet a

disszertációban).

2. Tézis. Hatékony on-line algoritmusokat vezettem be a legrövidebb út probléma külön-

böző variánsaira részleges információ esetén. Megmutattam az algoritmusok konvergenci-

asebességét, és korlátot adtam a komplexitásukra. [J1],[C2],[J3]

Számos gyakorlati alkalmazás esetén a szakértők száma nagy, de a szakértő osztálynak

van egy bizonyos struktúrája (korreláció a szakértők között), amit kihasználva hatékony

on-line algoritmusokat késźıthetünk. Ilyen t́ıpusú algoritmusok tervezését nagy érdeklődés

övezi a számı́tógépes gépi tanulásban. Egy részleges listája az ezzel foglalkozó munkáknak:

Herbster és Warmuth [21], Vovk [31], Bousquet és Warmuth [7], Helmbold és Schapire [29],

Takimoto és Warmuth [30], Kalai és Vempala [22], György, Linder és Lugosi [16, 17, 18]. A

fenti problémákról átfogó áttekintést ad Cesa-Bianchi és Lugosi [8, 5. Fejezet].

Ebben a tézisben az on-line legrövidebb út problémával, a strukturált szakértő osztályok

egy reprezentat́ıv példájával foglalkozunk, amelynek számos gyakorlati alkalmazása van.

Többek között adapt́ıv kvantáló tervezés kis késleltetésű veszteséges forráskódolás esetén

(lásd György, Linder, és Lugosi [16, 17, 19]), illetve útvonalválasztás kommunikációs hálóza-

tokban (lásd például Takimoto és Warmuth [30], Awerbuch et al. [5] és György és Ottucsák

[J1]).

Teljes információs esetben, amikor az algoritmus minden körben megtudja minden élnek

a késleltetését, hatékony megoldást adott például Mohri [25], Takimoto és Warmuth [30],

Kalai és Vempala [22], és György, Linder és Lugosi [18]. A fenti algoritmusok tár- és

időkomplexitása az élek számától függ az utak száma helyett (az utóbbi tipikusan expo-

nenciális az élek számában).

A bandita modellben (részleges információ) a döntéshozó csak a választott úthoz tartozó

élek súlyát vagy csak azok összegét ismeri meg. Az utóbbit korlátozott bandita modell-

nek nevezzük. Ha valaki alkalmazná Auer et al. [3] általános többkarú bandita problémára
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adott algoritmusát, akkor a kapott teljeśıtmény korlát túl nagy lenne a gyakorlati alka-

lmazásokhoz, a korlát utak számában való gyökös függése miatt. Másfelől kihasználva a

gráf struktúrát Awerbuch és Kleinberg [6], illetve McMahan és Blum [24] szerzőpárosoknak

sikerült leküzdeni az élek számában való exponenciális függést. Az előbbi Hannan [20] algorit-

musát, mı́g az utóbbi az exponenciális átlagú súlyozott algoritmust terjesztette ki a többkarú

korlátozott bandita problémára, amikor csak az élek súlyának összege hozzáférhető az algo-

ritmus számára. Azonban [6]-ban és [24]-ben kapott korlátok időbeli függése szignifikánsan

rosszabb, mint Auer et al. [3] algoritmusának. Awerbuch és Kleinberg [6] algoritmusukra

O(n−1/3) regret korlátot mutatott ellenséges környezet esetén, azaz amikor az élekhez ren-

delt értékek súlyok függhetnek az algoritmus korábbi akcióitól. McMahan és Blum [24] egy

egyszerűbb algoritmust adott, mint Awerbuch és Kleinberg, azonban az elért felsőkorlát csak

O(n−1/4) nagyságrendjébe esett. A 2. tézis ezeket az eredményeket jav́ıtja meg.

Formálisan, vegyünk egy véges iránýıtott körmentes gráfot, jelölje E = {e1, . . . , e|E|}
az élek halmazát, mı́g V a pontok halmazát. Ekkor minden e ∈ E élt a (v1, v2) pontok

egy rendezett párjával definiálunk. Legyen u és v két kiválasztott pont V -ben. Egy u-

ból v-be vezető utat élek egy e(1), . . . , e(k) sorozatával adhatunk meg, ahol e(1) = (u, v1),

e(j) = (vj−1, vj), minden j = 2, . . . , k − 1 és e(k) = (vk−1, v). Jelölje P = {i1, . . . , iN} az

összes u-ból v-be vezető út halmazát. Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy E halmazban

lévő összes él rajta van legalább egy u-ból v-be vezető úton, és minden pont egy-egy élnek a

végpontja. Végül legyen K a leghosszabb út hossza u és v között.

A
”
döntési játék” minden t = 1, . . . , n körében a döntéshozó választ egy I t utat u és

v pontok közötti összes útból. Ekkor minden egyes e ∈ E élhez ℓe,t hiba rendelődik. A

továbbiakban azt ı́rjuk, hogy e ∈ i, ha az e ∈ E élet tartalmazza az i ∈ P út, és a jelölés

egyszerűśıtése végett jelöljük az i út hibáját a t-edik körben ℓi,t-vel. Ekkor

ℓi,t =
∑

e∈i

ℓe,t ,

és az utak, illetve az algoritmus kumulat́ıv hibája:

Li,t =
t∑

s=1

ℓi,s =
∑

e∈i

t∑

s=1

ℓe,s és L̂t =
t∑

s=1

ℓIs,s =
t∑

s=1

∑

e∈Is

ℓe,s .

Itt is mint korábban az algoritmusnak a normalizált regretjét vizsgáljuk:

1

n

(
L̂n − min

i∈P
Li,n

)
,

ahol a minimumot az összes u és v közötti i útvonalon vesszük.

Az on-line legrövidebb út problémát a többkarú bandita modellben formálisan a kö-

vetkezőképpen ı́rhatjuk le: minden t = 1, . . . , n időpillanatban a döntéshozó véletlenszerűen

választ egy I t ∈ P utat u-ból v-be. A környezet hozzárendel minden e ∈ E élhez egy ℓe,t hibát

és a döntéshozó elszenvedi ℓIt,t =
∑

e∈It
ℓe,t hibát. Az egyik esetben a döntéshozó megtudja

az ℓe,t hibákat minden e ∈ I t élre, a korlátozott verzió esetén pedig csak az út teljes hibáját
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ℓIt,t-t. Jegyezzük meg, hogy mindkét esetben ℓe,t függhet az algoritmus korábbi I1, . . . , I t−1

választásaitól. Az egyszerűség kedvéért a későbbiekben feltesszük, hogy ℓe,t ∈ [0, 1].

2.A Altézis. Bevezettem egy kis idő- és tárkomplexitású algoritmust a legrövidebb út

problémára a többkarú bandita modellben, és felsőkorlátot adtam a konvergenciasebességére.

Bevezetjük Auer et al. [3] bandita algoritmusának egy variánsát a legrövidebb út problé-

ma esetére. Az új algoritmus azt az egyszerű tényt használja ki, hogy a választott út éleinek

a hibái valamennyi információt nyújtanak minden olyan útról, amelynek van közös éle a

választott úttal.

Korlátos költség (ℓe,t ≤ 1) esetén mindegyik e ∈ E élre és t = 1, 2, . . . időpillanatra

vezessük be ge,t = 1 − ℓe,t nyereséget, és minden i ∈ P útra legyen a nyereség az úton lévő

élek nyereségeinek az összege, azaz gi,t =
∑

e∈i
ge,t .

Az algoritmus fő jellegzetessége, hogy nem az utak, hanem az élek nyereségeit becsli.

Ezzel a módośıtással az algoritmus teljeśıtményére adott felsőkorlátban az utak számát

sikerült az élek számára
”
cserélni”. Sőt, Takimoto és Warmuth [30] által javasolt dinamikus

programozási technika módośıtásával hatékonyan meg is valóśıtható az algoritmus.

Egy másik fontos összetevője az algoritmusnak, hogy szüksége van arra, hogy minden él

hibáját megfelelően sokszor mintavételezze, ezért bevezetjük a lefedő utaknak egy C halmazát,

amely legalább egyszer tartalmazza az összes élet, azaz, minden e ∈ E él rajta van legalább

egy i ∈ C úton. Vegyük észre, hogy mindig tudunk olyan lefedő halmazt találni, amelynek

mérete kisebb egyenlő, mint |E|.
Az algoritmus léırása a következő oldalon található. A 2. Tézis fő eredménye az algorit-

mus teljeśıtményére adott felsőkorlát: a 2.1 Tétel megmutatja, hogy az algoritmus körönkénti

regretje, n kör után K
√

|E| ln N/n nagyságrendjébe esik, ahol |E| az élek száma a gráfban,

K a leghosszabb út hossza és N az utak száma.

2.1. Tétel (György és Ottucsák [J1], György, Linder és Ottucsák [C2]). Ha a fen-

ti algoritmust optimalizált paraméterekkel futtatjuk a legrövidebb út problémán a többkarú

bandita modellben, akkor minden δ ∈ (0, 1) paraméterre legalább 1 − δ valósźınűséggel

1

n

(
L̂n − min

i∈P
Li,n

)
≤ 2

√
K

n

(
√

4K|C| ln N +

√
|E| ln |E|

δ

)

minden n ≥ max
{

K
|E| ln

|E|
δ

, 4|C| ln N
}

esetén.

A következő álĺıtás rámutat arra, hogy az algoritmus hatékonyan megvalóśıtható.

2.2. Tétel (György, Linder és Ottucsák [C2]). A javasolt algoritmus hatékonyan im-

plementálható O(n|E|) időkomplexitással és O(|E|) tárkomplexitással.
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Bandita algoritmus a legrövidebb út problémára

Paraméterek: Legyen β > 0 és 0 < η, γ < 1.

Inicializáció: Legyen we,0 = 1 minden e ∈ E élre, w̄i,0 = 1 minden

i ∈ P útra és W 0 = N . Végül jelöljön C egy lefedő halmazt, ekkor minden

t = 1, 2, . . . körben:

(1) az algoritmus választ egy I t utat véletlenszerűen pt P-n definiált

eloszlás szerint, ahol

pi,t =





(1 − γ)
w̄i,t−1

W t−1
+ γ

|C| , ha i ∈ C,

(1 − γ)
w̄i,t−1

W t−1
, ha i 6∈ C.

(2) Kiszámolja minden e él választásának valósźınűségét:

qe,t =
∑

i:e∈i

pi,t = (1 − γ)

∑
i:e∈i

w̄i,t−1

W t−1

+ γ
|{i ∈ C : e ∈ i}|

|C| .

(3) Kiszámı́tja a becsült nyereséget:

g′
e,t =

{
ge,t+β

qe,t
ha e ∈ I t

β
qe,t

különben.

(4) Frisśıti a súlyokat:

we,t = we,t−1e
ηg′e,t

w̄i,t =
∏

e∈i

we,t = w̄i,t−1e
ηg′

i,t ,

ahol g′
i,t =

∑
e∈i

g′
e,t és az utak teljes súlyainak az összege

W t =
∑

i∈P
w̄i,t.

2.B Altézis. Bevezettem egy kis tár- és időkomplexitású algoritmust a legrövidebb út

problémára a label-efficient és a többkarú bandita kombinációja esetén, és felsőkorlátot adtam

a konvergenciasebességére.

A következő tétel a 2.1. Tétel általánośıtása a LE+MAB esetre, amit egy csomagkapcsolt

hálózati modell motivált. Ez a modell, az úgynevezett Kognit́ıv Csomag Hálózat (Cognitive

Packet Network, CPN), amelyet Gelenbe et al. [12, 13] vezetett be. Ezekben a hálózatokban

speciális csomagokat, úgynevezett okos csomagokat használnak a hálózat állapotának a

feltérképezéséhez (például, hogy megtudják a választott út késleltetését). Az okos csomagok

nem szálĺıtanak semmilyen hasznos adatot, csak a hálózat felfedezése a feladatuk. A cso-

magok másik t́ıpusa az adatcsomag, amely nem gyűjt semmilyen információt az útvonaláról.

A döntéshozó feladata, hogy adatcsomagokat küldjön egy forrásból egy cél csomópontba
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úgy, hogy az átvitel késleltetése minimális legyen. Ha az algoritmus sok okos csomagot küld,

akkor jól fogja ismerni a hálózat feléṕıtését, de kevés adatot fog tovább́ıtani. Illetve ford́ıtva,

ha túl sok adatcsomagot küld, akkor esetleg nem optimális (nagy késleltetésű) úton küldi a

csomagokat. Ha az adatcsomagok mérete α-szor nagyobb, mint az okos csomagok mérete

(tipikusan α ≫ 1), és ε az aránya azoknak a köröknek, amikor az algoritmus okos csomagot

küld, hogy felfedezze a hálózatot, akkor a sávszélesség ε/(ε + α(1− ε)) arányát áldozzuk fel

a jól informált útvonalválasztásért.

A CPN modellt már implementálták és integrálták Linux kernel 2.2.x -be, illetve egy

amerikai szabadalom U.S. No. 6804201 is kapcsolódik hozzá. A CPN teljeśıtményét em-

pirikusan vizsgálták egy 80 csomópontból álló teszthálózaton az Imperial College-ban. A

ḱısérleti eredmények során genetikus algoritmust [14], illetve neurális hálózatot [12] használtak

a következő út kiválasztására. A fent emĺıtett cikkek azonban nem érintették a javasolt al-

goritmusok elméleti optimalitását.

A javasolt algoritmus az előző altézisben bemutatott bandita algoritmustól csak a (3)

lépésben különbözik. A módośıtott lépés a következő:

Label Efficient és bandita algoritmus módośıtott lépése a

legrövidebb út problémára

(3’) Választ egy St Bernoulli valósźınűségi változót, ahol P(St = 1) = ε,

és kiszámı́tja a becsült nyereségeket:

g′
e,t =

{
ge,t+β

εqe,t
St, ha e ∈ I t ,

β
εqe,t

St, ha e /∈ I t .

Az algoritmus teljeśıtményét a következő tételben adjuk meg.

2.3. Tétel. (György, Linder és Ottucsák [C2], György, Linder, Lugosi és Ot-

tucsák [J3]) Minden δ ∈ (0, 1) és ε ∈ (0, 1] konstansokra a fenti algoritmust optimalizált

paraméterekkel futtatva legalább 1 − δ valósźınűséggel igaz, hogy

1

n

(
L̂n − min

i∈P

n∑

t=1

ℓi,t

)
≤ 27K

2

√
|E| ln 2N

δ

nε
,

minden

n ≥ 1

ε
max

{
K2 ln2(2|E|/δ)

|E| ln N
,
|E| ln(2|E|/δ)

K
, 4|C| ln N

}

esetén. Továbbá, a javasolt algoritmus hatékonyan implementálható O(n|E|) idő- és O(|E|)
tárkomplexitással.

2.C Altézis. Bevezettem egy kis idő- és tárkomplexitású algoritmust a legrövidebb út

problémára a korlátozott többkarú bandita modellben, és felsőkorlátot adtam a konvergencia-

sebességére.
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Ebben az altézisben, azzal a szcenárióval foglalkozunk, amikor az algoritmus csak a

választott út teljes késleltetését tudja meg, de egyenként a választott úton lévő élekét

nem. Pontosabban, az algoritmus hozzáfér ℓIt,t késleltetéshez, de egyenként az élek {ℓe,t}e∈It

hibájához nem.

Ezt a modellt alkalmazta McMahan és Blum [24], illetve Awerbuch és Kleinberg [6].

McMahan és Blum egy egyszerű algoritmust adott, amelynek normalizált regretje n−1/4

nagyságrendjébe esik, mı́g Awerbuch és Kleinberg komplex algoritmusának maximum

O(n−1/3) a regretje. A fenti cikkeknek kombináljuk az erősségét, azaz olyan egyszerű algo-

ritmust adunk, amely regretje legfeljebb n−1/3. A javasolt algoritmus két állapot között al-

ternál. Az egyikben az utakat egy B bázisból választja azért, hogy a hibának egy torźıtatlan

becslését kapja (felfedezési fázis), mı́g a másikban az utakat exponenciális súlyozás szerint

számolt valósźınűségek alapján választja ki.

P-nek egy részhalmazát bázisnak nevezzük, ha a benne lévő b darab út lineárisan független

és minden P-beli elem kifejezhető a bázisban lévő utak lineáris kombinációjával. Jelölje B

a b × |E| mátrixot, amely b
1, . . . , bb sorai a bázisban lévő utakat reprezentálják.

Továbbá, legyen B
+a Moore-Penrose mátrix inverzeB mátrixnak, ahol B

+=B
T(BB

T )−1,

B
T a B mátrix transzponáltját jelöli, és BB

T invertálható, mivel a B mátrix sorai lineárisan

függetlenek (vegyük észre, hogy B
+ = B

−1, ha b = |E|).
Ha α

(i,B)

b
1 , . . . , α

(i,B)

b
b jelöli az i ∈ P út léırásához használt bázisok lineáris kombinációjának

együtthatóit, akkor a t időpillanatban

ℓi,t =
b∑

j=1

α
(i,B)

b
j ℓ

b
j ,t .

Az algoritmus teljeśıtményének vizsgálatához a α
(i,B)

b
j együtthatók értékére felsőkorlátot

adunk. Ehhez seǵıtségül h́ıvjuk a baricentrikus fesźıtő defińıcióját (lásd [6]). Egy B bázist C-

baricentrikus fesźıtőnek nevezünk, ha |α(i,B)

b
j | ≤ C minden i ∈ P útra és j = 1, . . . , b indexre.

[J3]-ben megmutattuk, hogy egy iránýıtott körmentes gráfban két kiválasztott pont közötti

összes út P halmazára létezik 1-baricentrikus fesźıtő és létezik hatékony algoritmus, amely

egy 2-baricentrikus fesźıtőt megtalál.

A javasolt algoritmus a legrövidebb út problémára a korlátozott többkarú bandita mo-

dellben a következő:
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Bandita algoritmus a korlátozott legrövidebb út

problémára

Paraméterek: 0 < ε, η ≤ 1.

Inicializáció: Legyen we,0 = 1 minden e ∈ E élre, w̄i,0 = 1 minden egyes

i ∈ P útra és W 0 = N . Rögźıtsünk egy B bázist, amely 2-baricentrikus

fesźıtő. Minden t = 1, 2, . . . körben:

(1) az algoritmus választ egy St Bernoulli valósźınűségi változót, ahol

P(St = 1) = ε.

(2) Ha St = 1, akkor választ egyenletes eloszlás szerint egy I t utat B

bázisból. Ha St = 0, akkor I t utat {pi,t} eloszlás szerint választja

véletlenszerűen, ahol

pi,t =
w̄i,t−1

W t−1

.

(3) Kiszámolja az összes él becsült hibáját

ℓ̃
(E)

t = B
+
ℓ̃

(B)

t ,

ahol ℓ̃
(E)

t = {ℓ̃(E)
e,t }e∈E, és ℓ̃

(B)

t = (ℓ̃
(B)

b
1,t

, . . . , ℓ̃
(B)

b
b,t

) vektorát a becsült

hibáknak

ℓ̃
b

j ,t =
St

ε
ℓ
b

j ,tI{It=b
j}b

minden j = 1, . . . , b indexre.

(4) Frisśıti a súlyokat:

we,t = we,t−1e
−ηℓ̃e,t ,

w̄i,t =
∏

e∈i

we,t = w̄i,t−1e
−η

P
e∈i

ℓ̃e,t ,

és az összegét az utak súlyának

W t =
∑

i∈P
w̄i,t .

Az algoritmus teljeśıtményét a következő tétel adja meg.

2.4. Tétel (György, Linder, Lugosi és Ottucsák [J3]). Jelölje K a leghosszabb utat egy

gráfban két kijelölt csomópont között. Ekkor minden δ ∈ (0, 1), és optimalizált paraméterekre

a korlátozott bandita algoritmust futtatva legalább 1 − δ valósźınűséggel

1

n

(
L̂n − min

i∈P
Li,n

)
≤ 9.1K2b (Kb ln(4bN/δ))1/3 n−1/3 ,

minden n ≥ 8b
ε2 ln 4bN

δ
esetén.
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3. Tézis. Bevezettem egy on-line predikciós algoritmust, és bizonýıtottam az univerzális

konzisztenciáját stacionárius és ergodikus folyamatok esetén, ha hibafüggvény nem korlátos

vagy csak hiányos információ áll az algoritmus rendelkezésére. [J2],[C3]

A disszertációm ezen részében a szekvenciális döntési problémát stacionárius és ergodikus

környezetben vizsgálom. Először a nem korlátos költség függvénnyel foglalkozom.

Minden t = 1, 2, . . . időpillanatban az algoritmusnak (prediktornak) meg kell
”
tippelnie” a

következő yt kimenet értékét egy valós számokból álló y1, y2, . . . sorozatnak a sorozat yt−1
1 =

(y1, . . . , yt−1) múltjának (ahol y0
1 az üres sztringet jelöli) és valamilyen xt

1 = (x1, . . . , xt)

segédinformációkat tartalmazó vektor seǵıtségével, ahol xt ∈ R
d. Tehát a prediktor becslése

a t-edik időpillanatban xt
1-től yt−1

1 -től függ. A g = {gt}∞t=1 predikciós stratégia

gt : (Rd)t × R
t−1 → R

függvények egy sorozata úgy, hogy a predikció a t-edik pillanatban gt(x
t
1, y

t−1
1 ).

Tegyük fel, hogy (x1, y1), (x2, y2), . . . sorozat az (X1, Y1), (X2, Y2), . . . valósźınűségi válto-

zók realizációja, ahol {(Xn, Yn)}∞−∞ együttesen stacionárius és ergodikus folyamatot alkot.

A predikció normalizált kumulat́ıv hibája n kör után

Ln(g) =
1

n

n∑

t=1

ℓ(gt(X
t
1, Y

t−1
1 ), Yt) =

1

n

n∑

t=1

(gt(X
t
1, Y

t−1
1 ) − Yt)

2,

ahol ℓ : R × R → R a négyzetes hibát jelöli.

Az előrejelezhetőség elméleti maximumát Algoet [2] mutatta meg, azaz hogy bármilyen

g predikciós stratégiára és {(Xn, Yn)}∞−∞ stacionárius és ergodikus folyamatra

lim inf
n→∞

Ln(g) ≥ L∗ 1 valósźınűséggel,

ahol

L∗ = E

{(
Y0 − E

[
Y0

∣∣X0
−∞, Y −1

−∞
])2}

bármely predikciónak a minimális négyzetes hibája Y0-ra X0
−∞, Y −1

−∞ végtelen múlt alapján.

A fenti alsó korlát alapján következő defińıciót ı́rhatjuk:

3.1. Defińıció. Egy g predikciós stratégiát univerzálisan konzisztensnek nevezünk az

{(Xn, Yn)}∞−∞ stacionárius és ergodikus folyamatok egy C osztályán, ha az osztályban minden

folyamatra

lim
n→∞

Ln(g) = L∗ 1 valósźınűséggel.

Univerzálisan konzisztens stratégiák aszimptotikusan elérik a lehető legkisebb hibát az er-

godikus folyamatok egy adott osztályában.

A 90-es években Algoet [1], illetve Morvai, Yakowitz, és Györfi [26] bizonýıtotta, hogy

léteznek univerzálisan konzisztens stratégiák az ergodikus folyamatok minden korlátos osztá-

lyára. Azonban, a fenti cikkekben javasolt stratégiák túl komplexek és még ismert folyamatok
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esetén is csak lassú konvergenciát biztośıtanak. 2001-ben Györfi és Lugosi [15] bevezetett

egy egyszerű és gyakorlatban is jól alkalmazható predikciós stratégiát, amely univerzálisan

konzisztens a korlátos stacionárius és ergodikus folyamatok osztályán.

3.A Altézis. Bevezettem egy on-line predikciós algoritmust, és bizonýıtottam az univerzális

konzisztenciáját stacionárius és ergodikus folyamatok esetén, amikor a hibafüggvény nem

korlátos.

A g predikciós stratégia elemi előrejelzőknek egy konvex kombinációja. Az egyes előre-

jelzőkhöz (szakértőkhöz) rendelt súlyok, azok korábbi teljeśıtményétől függnek.

Definiáljuk a h(k,l), k, l = 1, 2, . . . elemi szakértőknek egy végtelen osztályát a követ-

kezőképpen: jelölje Pl = {Al,j, j = 1, 2, . . . ,ml} az R véges part́ıcióinak egy sorozatát és

Ql = {Bl,j, j = 1, 2, . . . ,m′
l} az R

d véges part́ıcióinak egy sorozatát. Vezessük be a fenti

part́ıciókhoz tartozó kvantálókat, amelyek

Fl(y) = j, ha y ∈ Al,j

és

Gl(x) = j, ha x ∈ Bl,j .

Vezessük be a következő egyszerűśıtő jelölést minden n és yn
1 ∈ R

n-re , jelentse Fl(y
n
1 )

az Fl(y1), . . . , Fl(yn) sorozatot, illetve hasonlóan xn
1 ∈ (Rd)n-re, jelentse Gl(x

n
1 ) a Gl(x1), . . . ,

Gl(xn) sorozatot.

Rögźıtsük k és l egészeket, és vezessük be

J (k,l)
n = {k < t < n : Gl(x

t
t−k) = Gl(x

n
n−k), Fl(y

t−1
t−k) = Fl(y

n−1
n−k)}

halmazt és

Tn(z) =





nδ ha z > nδ

z ha |z| ≤ nδ

−nδ ha z < −nδ,

”
levágó” függvényt, ahol 0 < δ < 1/8. Végül definiáljunk egy h(k,l) elemi szakértőt a

következőképpen:

h(k,l)
n (xn

1 , y
n−1
1 ) = Tn


 1

|J (k,l)
n |

∑

t∈J
(k,l)
n

yt


 ,

minden n = 1, 2, . . . (0/0 defińıció szerint 0).

Tehát h
(k,l)
n kvantálja xn

1 , y
n−1
1 szekvenciákat Ql és Pl part́ıciók szerint, és megkeresi az

összes egyezést a múltban az utoljára látott Gl(x
n
n−k) k + 1 hosszú és Fl(y

n−1
n−k) k hosszú

kvantált sorozattal. Ezután pedig az yt értékeknek az átlagát véve és azt nδ-val levágva

kapjuk az előrejelzését.

A javasolt stratégia a nem randomizált exponenciális súlyozáson alapszik. Formálisan,

legyen {qk,l} egy valósźınűségi eloszlás az összes (k, l) pozit́ıv egész felett úgy, hogy minden

k és l számra qk,l > 0. Ekkor a súlyok defińıciója a következő:

wk,l,t = qk,le
−ηt(t−1)Lt−1(h(k,l)),
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ahol ηt > 0. Ebből normalizálva kapjuk:

pk,l,t =
wk,l,t∑∞

i,j=1 wi,j,t

.

A g predikciós stratégia defińıciója:

gt(x
t
1, y

t−1
1 ) =

∞∑

k,l=1

pk,l,th
(k,l)
t (xt

1, y
t−1
1 ) ,

minden t = 1, 2, . . . időpillanatra.

3.1. Tétel (Györfi és Ottucsák [J2]). Tegyük fel, hogy

(a) Pl part́ıciók sorozata finomodó, azaz Pl+1 minden cellája egy részhalmaza a Pl part́ıció

egy cellájának.

(b) Ql part́ıciók sorozata finomodó.

(c) Pl aszimptotikusan finom, azaz ha diam(A) = supx,y∈A ‖x−y‖ jelöli a halmaz átmérőjét,

akkor minden origó középpontú S gömb esetén

lim
l→∞

max
j:Al,j∩S 6=∅

diam(Al,j) = 0 .

(d) Ql aszimptotikusan finom.

Legyen az algoritmus paramétere ηt = 1√
t
.

A korábban definiált g predikciós séma univerzálisan konzisztens a véges negyedik momen-

tummal rendelkező ergodikus folyamatok osztályán, azaz ha

E{Y 4
0 } < ∞.

3.B Altézis. Bevezettem egy on-line predikciós algoritmust, és bizonýıtottam az univerzális

konzisztenciáját stacionárius és ergodikus folyamatok esetén, amikor csak hiányos információ

áll az algoritmus rendelkezésére.

A következő tételek azzal esettel foglalkoznak, amikor a prediktornak csak hiányos in-

formáció áll a rendelkezésére. Ugyanúgy, ahogy az előző altézisben feltesszük, hogy

{(Xn, Yn)}∞−∞ együttesen stacionárius és ergodikus folyamat, de itt Xt és Yt is bináris. A

prediktor becslése a t időpillanatban csak X t−1
1 értékétől függ. A g = {gt}∞t=1 predikciós

stratégia

gt : {0, 1}t−1 → R

függvények egy sorozata, és gt(X
t−1
1 ) a prediktor t-edik körben vett becslése.

Erre a problémára egy példa a demoduláció (dekódolás), amikor Yt a csatornának a

bináris bemente és Xt a bináris kimenete.

A normalizált kumulat́ıv hiba bináris sorozatnál n kör után

L̂n(g)
def
=

1

n

n∑

t=1

ℓ(gt(X
t−1
1 ), Yt)

=
1

n

n∑

t=1

(1 − Yt)ℓ(gt(X
t−1
1 ), 0) + Ytℓ(gt(X

t−1
1 ), 1),
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ahol ℓ : R × {0, 1} → [0, K] egy korlátos hibafüggvény, amely konvex az első argumen-

tumában. Ezt a modellt vizsgálta Weissman és Merhav [32, 33].

Nyilvánvalóan, egyfelől a fenti modell egy speciális esete az előző altézisben megfogalma-

zott modellnek (a kimenet bináris), másfelől a hibafüggvényeknek egy általánosabb osztályát

kezeli (konvex hibafüggvény) és kevesebb információt is használ a predikcióhoz.

Amikor a predikciós stratégia számára csak segédinformáció áll rendelkezésre, az
”
kényes”

probléma, mivel az algoritmusnak Yt-hez a predikció során semmikor nincs hozzáférése.

Ebben az esetben az előrejelezhetőség elméleti korlátját Weissman és Merhav [33] határozta

meg.

Amellett a feltétel mellett, hogy {(Xn, Yn)}∞n=−∞ feltételesen keverő folyamat (condition-

ally mixing), a következő értelemben

∞∑

s=1

sup
t≥1

E
∣∣P{Yt+s = a|Yt = a,X t+s−1

1 } − P{Yt+s = a|X t+s−1
1 }

∣∣ < ∞, (2)

ahol a ∈ {0, 1}, Weissman és Merhav [33] bizonýıtotta

lim inf
n→∞

Ln(g) ≥ R∗ , (3)

ahol

R∗ = E
{
(1 − Y0)ℓ(E{Y0 | X−1

−∞}, 0) + Y0ℓ(E{Y0 | X−1
−∞}, 1)

}
.

Hasonlóan 3.1 defińıcióhoz egy g predikciós stratégiát univerzálisan konzisztensnek nevezünk

az {(Xn, Yn)}∞−∞ ergodikus és stacionárius folyamatok egy C osztályán, ha minden folyamatra

az osztályban

lim
n→∞

Ln(g) = R∗ 1 valósźınűséggel.

A továbbiakban feltesszük, hogy a kapcsolat Yt és Xt között egy bináris memóriamentes

csatornával jellemezhető, például bináris szimmetrikus csatorna vagy bináris törléses csatorna.

Ez azt jelenti, hogy Yt a csatorna bemenete és Xt a csatorna kimenete, és a csatorna bemenet

X t−1
1 múltja alapján szeretné a stratégia Yt értékét megbecsülni. Feltesszük, hogy a csatorna

hibázási valósźınűségei ismertek a stratégia számára. Ez a feltételezés valóban realisztikus

számos alkalmazásnál, ahol zajos médium statisztikailag jól karakterizált.

Az algoritmus a fenti információkat felhasználva egy r̃(Xt,C) valósźınűségi változót

késźıt, ami egy torźıtatlan becslése Yt eredeti bitnek, ahol C a csatorna mátrix:

C =

[
1 − p p

q 1 − q

]
,

és 0 ≤ p, q < 1
2

a csatornának a hibázási valósźınűsége. Prećızebben,

r̃(Xt,C) =
Xt − p

1 − p − q
,

ami torźıtatlan becslése Yt folyamatnak feltéve X t−1
1 -et.

19



Ahogy korábban, a predikciós stratégiát elemi szakértők kombinációjával kapjuk. Azon-

ban figyelnünk kell arra, hogy a folyamatnak nincs hozzáférése az előrejelezendő sorozathoz.

Definiáljuk a h(k), k = 1, 2, . . . elemi szakértőknek egy végtelen osztályát a következőkép-

pen. Legyen J
(k)
n a utoljára látott k hosszú xn−1

n−k sztring illeszkedésének a indexei a múltban:

J (k)
n = {k < t < n : xt−1

t−k = xn−1
n−k} .

Ekkor egy h(k) elemi szakértő

h(k)(xn−1
1 ) = r̃

(∑
{t∈J

(k)
n } xt

|J (k)
n |

,C

)

minden n > k + 1-re, ahol 0/0 defińıció szerint 0.

Mivel a prediktornak nincs hozzáférése az eredeti Yt sorozathoz, ezért ahhoz, hogy mérni

tudja saját teljeśıtményét (hibáját) egy új hibafüggvényét kell bevezetni, ami csak Xt-től

függ. Defináljuk a következő hibafüggvényt, amelyet Weissman és Merhav [32] vezetett be:

ℓ̃(h(k)(X t−1
1 ), Xt)

def
= r̃(1 − Xt,C)ℓ(h(k)(X t−1

1 ), 0) + r̃(Xt,C)ℓ(h(k)(X t−1
1 ), 1) ,

ami egy (feltételesen) torźıtatlan becslése a k-adik szakértő igazi hibájának. Ekkor a szakértő

kumulat́ıv becsült hibája:

L̃n(h(k)) =
1

n

n∑

t=1

ℓ̃(h(k)(X t−1
1 ), Xt) .

A javasolt algoritmus működése a következő: legyen {qk} egy valósźınűségi eloszlás k

pozit́ıv egészek felett úgy, hogy minden k-ra, qk > 0. Ekkor a súlyok

wk,t = qke
−ηt(t−1)L̃t−1(h(k)) ,

ahol ηt > 0, és ezek normalizáltja pk,t. A g predkciós stratégia a következő:

gt(x
t−1
1 ) =

∞∑

k=1

pk,th
(k)(xt−1

1 ) (4)

minden t = 1, 2, . . . időpillanatra.

3.2. Tétel (Ottucsák és Györfi[C3]). A fent definiált g predikciós stratégia univerzáli-

san konzisztens az ergodikus és stacionárius folyamatok azon osztályán, amely teljeśıti (2)

feltételt.

A továbbiakban hasonló ötletet alkalmazunk a sokkal nehezebbnek tűnő klasszifikációs

problémára zajos környezetben. Az osztályozó stratégiáját f = {ft}∞t=1 döntésfüggvények

egy sorozatával ı́rjuk le, azaz

ft : {0, 1}t−1 → {0, 1} ,
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ahol az osztályozást t időpillanatban f t(X
t−1
1 ) jelöli. A normalizált kumulat́ıv 0 − 1 hiba

bármely rögźıtett Xn
1 , Y n

1 sorozatra

Rn(f) =
1

n

n∑

t=1

I{ft(X
t−1
1 ) 6=Yt}.

(2)-ből következik (3), ezért

lim inf
n→∞

Rn(f) ≥ R∗ ,

ahol

R∗ = E

{
min

(
P{Y0 = 1|X−1

−∞}, P{Y0 = 0|X−1
−∞}

)}
.

Vegyük a (4)-ben bevezetett gt(X
t−1
1 ) predikciós sémát (négyzetes költséggel), és vezessük

be az ehhez kapcsolodó osztályozási szabályt:

ft(X
t−1
1 ) =

{
1, ha gt(X

t−1
1 ) > 1/2,

0 különben.

Az altézis fő eredménye ennek az osztályozási sémának az univerzális konzisztenciája:

3.3. Tétel (Ottucsák és Györfi [C3]). A fent definiált f osztályozási séma univerzáli-

san konzisztens az ergodikus és stacionárius folyamatok azon osztályán, amely teljeśıti (2)

feltételt.

5. A kutatás módszertana

A kutatás során a valósźınűségszámı́tás, a nemparaméteres statisztika, az információelmélet

és a számı́tógépes gépi tanulás eszköztárát használtam. A Hannan konzisztencia bizonýı-

tása a martingáldifferenciákra adott nagy számok törvényén, illetve információelméletben

alkalmazott módszereken alapul. A legrövidebb út problémára adott algoritmus esetén mar-

tingáldifferenciákra vonatkozó koncentráció t́ıpusú, valósźınűségszámı́tási egyenlőtlenségeket

használtam. Az algoritmus hatékony megvalóśıtása dinamikus programozási technikán alap-

szik. A korlátozott bandita probléma esetén a baricentrikus fesźıtő létezésének bizonýıtásá-

hoz mátrixanaĺızisből ismert eredményeket alkalmaztam. Végül a stacionárius és ergodikus

környezetben elért eredmények esetén az ergodikus tételek játszottak fontos szerepet.

6. Az eredmények alkalmazása

A nem korlátos hibafüggvényre adott algoritmusok jól illeszthetők számos gyakorlati alka-

lmazáshoz például a TCP Vegas és a FAST TCP paraméterbeálĺıtási problémáihoz vagy a

TCP variánsok sávszélesség-becslési problémáihoz. A Vegas és a FAST esetén a protokoll

számára nem ismert, hogy mekkora a csomag útvonalán lévő routerek bufferjének a mérete és

emiatt a hálózat késleltetésének a maximumára sincs pontos becslése. Az 1. Tézisben, illetve
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a 3.A Altézisben adott algoritmusok seǵıtségével kezelhetők ezek a problémák. A gyakorlati

vizsgálatokhoz az algoritmus hálózati szimulációs eszközben (ns2, [27]) való implementációja

készül.

A 2. Tézisben bemutatott útvonalválasztó algoritmus természetenél fogva magában hor-

dozza a gyakorlati implementáció lehetőségét és annak alkalmazását CPN [13] hálózatokban.

A 2.B Altézisben javasolt algoritmus Linux kernelbe való implementálása, illetve CPN-hez

való integrálása Erol Gelenbe (Imperial College) csoportjával együttműködve valósulhat meg.

A közös munka kezdetei lépései megtörténtek.

A 3.B Altézisben bináris sorozatra adott eredmények könnyen kiterjeszthetők bináris

blokkokra (például bájt, sztring) ı́gy alkalmazhatók például dekódoláshoz, illetve szenzor

hálózatokban, ahol a szenzorok jelzései egy
”
zajos csatornán” keresztül jutnak el a központi

állomáshoz, amelynek a zajos adatok alapján kell döntéseket hoznia.
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