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Samenvatting

De hoeveelheid digitale data die we elke dag produceren is vele malen groter dan wat
we kunnen verwerken. Het vinden van zinvolle informatie in deze overvloed aan data is
daarom één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Zoekmachines zijn één van
de mogelijkheden om grote dataverzamelingen te ontsluiten. Hun algoritmes hebben een
immense ontwikkeling doorgemaakt. Waar zoekmachines eerst simpelweg zoektermen
met documenten vergeleken, zijn het nu complexe systemen die vaak honderden signalen
met elkaar combineren om zo de best mogelijke zoekresultaten voor elke gebruiker te ge-
nereren.

De huidige methoden voor het afstellen van zoekmachineparameters kunnen zeer
effectief zijn, maar vergen vaak veel expertise en handmatige aanpassingen. Deze me-
thoden zijn gebaseerd op zogenoemde gecontroleerde leertechnieken (“supervised learn-
ing”), wat betekent dat ze leren van handmatig geannoteerde voorbeelden van relevante
documenten voor bepaalde zoekvragen. Goede handmatige voorbeelden zijn vaak niet of
onvoldoende beschikbaar, zoals bij gepersonaliseerde zoektoepassingen, bij toegang tot
gevoelige data en bij toepassingen die met de tijd veranderen.

Dit proefschrift richt zich op het ontwikkelen van nieuwe online leertechnieken,
gebaseerd op het principe van versterkend leren (“reinforcement learning”). In tegen-
stelling tot gecontroleerde technieken kunnen deze direct van de interacties tussen zoek-
machine en gebruiker leren. Deze interacties kunnen vaak eenvoudig verzameld wor-
den, maar zijn door onzuiverheden en ruis moeilijk te interpreteren. De belangrijkste
uitdaging is daarom het ontwikkelen van technieken die deze interactie goed kunnen
interpreteren. De resultaten van dit proefschrift omvatten onder meer een zuivere sto-
chastische methode die impliciete voorkeuren van gebruikers voor bepaalde zoekresul-
taten nauwkeurig kan detecteren en leermethodes die doeltreffend van de resulterende
relatieve feedback kunnen leren.

De verworven analytische en empirische resultaten laten zien hoe zoekmachines ef-
fectief van gebruikersinteracties kunnen leren. In de toekomst kunnen deze en vergelijk-
bare technieken nieuwe manieren mogelijk maken om waardevolle informatie uit steeds
grotere dataverzamelingen te ontsluiten.
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