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Samenvatting

Veel situaties uit het alledaagse leven kunnen worden gezien als een beslissingsproces
dat op verschillende tijdstippen keuzes maakt en acties uitvoert. Deze acties veroorzaken
bepaalde veranderingen in de omgeving, terwijl niet altijd van tevoren bekend is wat voor
veranderingen dit zijn. De taak van het vinden van een goede strategie voor het besliss-
ingsproces in zo’n situatie is het onderzoeksdomein waar reinforcement learning (RL) zich
mee bezig houdt. Het beslissingsproces wordt de agent genoemd en de strategie van de
agent heet de policy.

Het onderzoeksdomein van reinforcement learning bevat veel uitdagingen. Zo kan het
totaal aantal omgevingstoestanden oneindig zijn, en ook het aantal acties waaruit de agent
kan kiezen. Bovendien groeit het aantal mogelijke policies, in het algemeen, exponentieel
met het aantal probleem parameters, waardoor al snel een zeer groot probleem kan ontstaan
dat erg lastig op te lossen is. Toch zijn er verschillende succesvolle RL toepassingen in de
praktijk, en de belofte van meer succesvolle toepassingen maakt dat RL een actief onder-
zoeksgebied is.

Het onderzoek waar dit proefschrift over gaat houdt zich bezig met RL methodes die
efficiënt zijn in het gebruik van de beschikbare rekenkracht en geheugenruimte. Efficiën-
tie ten opzichte van deze resources is belangrijk, omdat elk systeem in de praktijk maar
beperkte resources heeft. Daarom zullen methodes die deze resources optimaal kunnen
benutten in staat zijn grotere problemen op te lossen.

Een formele manier om RL problemen te beschrijven is door middel van Markov de-
cision processes (MDPs). Een veelgebruikte techniek om deze MDPs op te lossen, is het
gebruik van value functions, die een voorspelling geven van hoe voordelig het is om een
bepaalde actie in een bepaalde situatie te nemen. Methodes gebaseerd op value functions
verbeteren hun policy door stap voor stap de voorspellingen die de value function geeft
te verbeteren, gebruik makend van samples. Een sample is opgebouwd uit informatie die
verkregen is door een enkele interactie met de omgeving. De bijdrage van dit proefschrift
bestaat uit drie nieuwe ideeën, gebaseerd op de value function theorie.

Het eerste idee noemen we best-match learning, dat voortborduurt op een belangrijke
techniek voor efficiënte RL, genaamd temporal-difference (TD) learning. TD methodes
gebruiken een update, om een nieuwe waarde van de value function te berekenen, die
gebaseerd is op een gewogen gemiddelde tussen een oude waarde en een update target,
dat een nieuwe voorspelling geeft van hoe voordelig een actie is gebaseerd op een sample.
Om de sample efficiëntie te verbeteren, dat wil zeggen, om het aantal samples dat nodig is
om een goede policy te berekenen te verkleinen, wordt vaak een techniek gebruikt waarbij
hetzelfde sample meerdere keren wordt gebruikt voor een update (alsof de agent dit sam-
ple meer dan een keer heeft geobserveerd). Om een bias ten opzichte van dit sample te
voorkomen (wat een slechtere sample efficiëntie tot gevolg heeft) ontvangt elk sample dat
door de agent wordt geobserveerd een vergelijkbaar aantal extra updates. Het idee achter
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best-match learning is dat in plaats van dat een sample meerdere keren wordt gebruikt voor
extra updates, dit sample wordt gebruikt om eerdere updates te corrigeren. Het effect hier-
van is dat de sample efficiëntie wordt verbeterd, zoals ook gebeurt als extra updates worden
uitgevoerd, alleen is het niet langer nodig dat elk sample een vergelijkbaar aantal updates
gebruikt. Hierdoor is het mogelijk nieuwe methodes te maken met unieke eigenschappen.

Een voorbeeld van zo’n nieuwe methode is een methode waarbij de benodigde reken-
kracht en geheugenruimte kunnen worden aangepast aan de beschikbare hoeveelheid re-
sources, terwijl convergentie naar een optimale policy wordt gegarandeerd. Eerdere meth-
odes waarbij de benodigde rekenkracht en geheugenruimte kan worden aangepast hebben
deze garantie niet. In de praktijk komt dit erop neer, dat een methode gebaseerd op best-
match learning een betere sample efficiëntie behaalt dan deze eerdere methodes, terwijl de
benodigde rekenkracht en geheugenruimte vergelijkbaar is.

Het tweede idee dat dit proefschrift beschrijft gaat over het switchen tussen verschil-
lende omgevings-representaties. De omgevings-representatie bepaalt welke features van
de omgeving een agent kan observeren. Normaal gesproken is de problem designer, dat
wil zeggen, de persoon die een taak definieert, verantwoordelijk voor het uitkiezen van
deze features. Dit is een erg belangrijk onderdeel, omdat de features de maximale sam-
ple efficiëntie bepalen die kan worden behaald en bovendien de grootte van een probleem
bepaalt. Een goede representatie bestaat uit features die nuttige informatie bevatten maar
die er ook voor zorgen dat het totaal aantal omgevings-toestanden niet te groot wordt, wat
het moeilijker maakt een probleem op te lossen. De techniek die in dit proefschrift wordt
besproken neemt een deel van de verantwoordelijkheid van de problem designer uit han-
den, door toe te staan dat verschillende kandidaat representaties worden gedefinieerd. De
RL agent bepaalt vervolgens zelf wat de beste representatie is en wat de optimale policy is
voor die representatie.

Het laatste idee dat dit proefschrift beschrijft gaat over policy restricties. Net als het
tweede idee, gaat ook dit idee over het benutten van bepaalde voorkennis. In het alge-
meen is het gebruiken van voorkennis nuttig, omdat de grootte van het probleem hierdoor
kleiner wordt. Daardoor kan, met dezelfde hoeveelheid rekenkracht en geheugenruimte,
een beter sample efficiëntie worden behaald. In het geval van switchen tussen represen-
taties was dit voorkennis over mogelijk effectieve feature sets. In het geval van dit laatste
idee gaat het over voorkennis van restricties ten aanzien van de totale policy set van een
MDP. Als bijvoorbeeld van tevoren bekend is dat bepaalde policies slecht zijn, kunnen deze
uit de policy set worden gehaald zodat de zoekruimte waarbinnen naar de optimale policy
wordt gezocht, kleiner wordt. Het probleem bij RL gebaseerd op value-functions, waar dit
proefschrift over gaat, is dat niet rechtstreeks naar de optimale policy wordt gezocht, maar
indirect, door te zoeken naar de optimale value function. Dit laatste idee gaat erover hoe,
terwijl er wordt gezocht naar een optimale value function, toch voorkennis kan worden
benut dat is uitgedrukt in termen van policy restricties. Hoewel er ook andere methodes
zijn die dit kunnen bereiken, kan met de methode die wij voorstellen, een veel grotere
hoeveelheid voorkennis worden benut, wat een betere sample efficiëntie tot gevolg heeft.

In dit proefschrift geven we, naast een uitgebreide theoretische analyse van elk idee,
ook intuïtieve voorbeelden, alsmede uitgebreide empirische vergelijkingen met relevante
andere technieken. Het proefschrift eindigt met het geven van een gedetailleerd antwoord
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op enkele specifieke vragen ten aanzien van reinforcement learning methodes die efficiënt
zijn met betrekking tot de rekenkracht en geheugenruimte, en het geven van een aantal
suggesties voor vervolg-onderzoek.




