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Samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft reinforcement leermethoden (RL-methoden) welke sequentiële be-
sluitvormings problemen op kunnen oplossen door het leren van proberen en fouten maken. 
Sequentiële besluitsvormings problemen zijn problemen waarin een kunstmatige agent inter-
acteert met een bepaalde omgeving door middel van haar/zi jn sensoren (om input te verkrij
gen) en effectoren (om acties te verrichten). Voor het meten van de goedheid van het gedrag 
van een specifieke agent, maken we gebruik van een beloningsfunctie welke bepaalt in hoev
erre een agent beloond of gestraft moet worden voor het verrichten van bepaalde handelingen 
in bepaalde situaties. Het doel is om een actie-selecteer handelsprocedure voor de agent te 
vinden welke de totale som der beloningen verkregen in de toekomst maximaliseert. 

In een RL-setting worden inputs geprojecteerd op acties door de handelsprocedure van 
de agent. Voor het evalueren van een handelsprocedure, leren we een waarde-functie welke 
voor elke mogelijke toestand van de wereld de som der beloningen teruggeeft welke in de 
toekomst wordt verkregen door het volgen van de huidige handelsprocedure. Als we eenmaal 
een waarde-functie hebben verkregen, kunnen we gewoon de actie selecteren met de hoogste 
waarde. Om een waarde-functie te leren voor een bepaald probleem, simuleren reinforce
ment leermethoden een handelsprocedure en gebruiken ze de resulterende ervaringen van de 
agent welke bestaan uit <toestand, actie, beloning, volgende-toestand> quadruples om de 
toekomstige beloningssom te schatten beginnende in elke mogelijke toestand. 

Er zijn verschillende RL-problemen en verschillende RL-methoden om ze op te lossen. We 
beschrijven verschillende probleem-categorieën en introduceren nieuwe methoden om ze op te 
lossen. 

M a r k o v B e s l u i t s P r o b l e m e n 

Als de input van een agent toestaat om de toestand van de omgeving met zekerheid te 
bepalen en de causale wetten die in de omgeving opgaan zijn onveranderlijk, dan kunnen 
we het besluitvorming probleem modelleren als een Markov Besluits Probleem (MBP). In 
een MBP hangen de kansen en beloningen van overgangen naar mogelijke opvolgende toes
tanden enkel af van de huidige toestand en gekozen actie en niet van vorige gebeurtenissen. 
Gegeven een exact model van een MBP, kunnen we Dynamisch Programmeer (DP) methoden 
gebruiken om optimale handelsprocedures te berekenen. Zulke methoden itereren over elke 
toestand en verbeteren de waarde-functie voortdurend door steeds een stapje verder vooruit 
te kijken. Er zijn twee voorname D P methoden: waarde iteratie en handelsprocedure iteratie. 
Waarde iteratie verbetert de handelsprocedure na elke verbetering van de waarde-functie 
door onmiddellijk elke toestand te projecteren op de actie met de hoogste waarde, terwijl 



besluitsprocedure iteratie eerst de handelsprocedure volledig evalueert om zo een exact evalu
atie van de handelsprocedure te verkrijgen, waarna een verbetering van de handelsprocedure 
wordt gemaakt. Hoewel handelsprocedure iteratie in theorie altijd in eindig veel iteraties 
convergeert en waarde iteratie niet, wijzen onze experimenten erop dat waarde iteratie veel 
sneller een oplossing kan berekenen. De hoofdreden hiervoor is dat handelsprocedure iteratie 
verbeteringen in de besluitsprocedure uitstelt en dusdanig veel tijd verliest door het volledig 
evalueren van handelsprocedures welke wederkerende paden in de toestandruimte genereren. 

R e i n f o r c e m e n t Leren 

Dynamisch programmeer methoden kunnen enkel gebruikt worden als we een a priori model 
van de M B P tot onze beschikking hebben. Daarom is hun praktische bruikbaarheid erg 
beperkt . In het geval dat we niet over zo'n model beschikken, kunnen we reinforcement 
leermethoden gebruiken welke handelsprocedures leren door te interacteren met een werkelijke 
of gesimuleerde omgeving. RL-methoden gebruiken experimenten waarin de agent toestands
paden door de toestandsruimte genereert waarvan geleerd kan worden. In het optimale geval 
leert de agent dusdanig optimale paden te genereren. 

RL-methoden zoals Q-leren leren een waarde-functie door tijdelijke verschillen tussen de 
waarde van de huidige toestand en de beloning welke onmiddellijk volgt plus de waarde van 
de volgende toestand te minimaliseren. Q-leren past waarden van toes tand/act ie paren welke 
op een oplossings-pad liggen aan door in elk opvolgend experiment slechts één stap vooruit te 
kijken en daarom zijn er veel experimenten nodig voordat een beloning welke verkregen wordt 
bij de doel-toestand teruggepropageerd wordt naar het begin. TD(A) methoden gebruiken de 
hele toekomst voor het aanpassen van de waarde van een toestand, hoewel waarden van toe
standen welke ver in de toekomst liggen minder zwaar wegen dan waarden van onmiddellijk 
opvolgende toestanden. Dit maakt het mogelijk om van de gevolgen van acties te leren welke 
pas na een lange tijd zichtbaar worden. Q(A) combineert Q-leren met TD(A) en gebruikt 
ervaringen om waarden van meerdere toestand/act ie paren welke in het verleden zijn opge
treden aan te passen. Hoewel Q(A) methoden soms handelsprocedures kunnen leren van veel 
minder ervaringen dan Q-leren, lijden naïve implementaties van online Q(A) methoden onder 
een grote computationele overhead. Wij hebben een nieuwe implementatie van het algoritme 
geïntroduceerd welke het mogelijk maakt om de aanpassingen efficiënt te verrichten. 

Als meerdere agenten gelijktijdig gebruikt worden in een omgeving, dan kunnen ze de han
delsprocedure delen om zo meer ervaringen in elke ti jdstap te verzamelen welke het leren van 
een handelsprocedure kan versnellen. Als we gebruik maken van dit "één handelsprocedure 
voor allen", dan selecteren agenten acties volgens dezelfde handelsprocedure, maar hun acties 
kunnen verschillen omdat ze verschillende situatie-specifieke inputs verkrijgen. Voor zulke 
gevallen kunnen we paden gegenereerd door verschillende agenten individueel gebruiken om 
de gedeelde waarde-functie aan te passen. Soms, echter, bestaat er een interactie-punt (IP) 
tussen paden van agenten zoals een toestand welke door beiden bezocht is. In zulke gevallen 
kunnen we paden verbinden en waarden van toestanden welke door één agent voor het IP 
zijn bezocht, aanpassen door gebruik te maken van waarden van toestanden welke door de 
andere agent bezocht zijn na het IP. Op deze manier verzamelen we veel meer ervaringen om 
van te leren, hetgeen de leersnelheid wellicht groter maakt . We beschrijven een implementatie 
van dit Team Q(A) algoritme en evalueren het in een niet-coöperatieve doolhof-taak waarin 
we gebruik maken van verschillende aantallen agenten. De resultaten konden niet aantonen 
dat de methode de leersnelheid verbetert. Een reden hiervoor is dat onze implementatie 



verbindingen toestaat tussen een toestand-pad van één agent met een ander toestand-pad 
welke al een hele lange tijd geleden gegenereerd is door een mogelijkerwijze veel slechtere 
handelsprocedure waardoor aanpassingen in de waarde-functie onterecht kunnen zijn. Dus is 
er een trade-off tussen de kwantiteit en kwaliteit van leervoorbeelden. 

M o d e l - g e b a s e e r d R e i n f o r c e m e n t Leren 

Q-leren en Q(A) methoden zijn directe RL methoden welke de waarde-functie direct schatten 
aan de hand van gegenereerde toestand-paden. Indirecte of model-gebaseerde RL methoden 
leren eerst een model van het M B P en gebruiken dan D P algoritmes om de waarde-functie 
te berekenen. Wanneer D P algoritmes op een online manier gebruikt worden, zijn ze erg 
langzaam omdat ze de waarde-functie na elke ervaring herberekenen en dat doen door over 
alle toestanden te itereren. Om DP algoritmes te versnellen, zijn er algoritmes die regelen 
welke aanpassings-stappen verricht moeten worden na elke ervaring zodat enkel de meest 
bruikbare aanpassingen gemaakt worden. Eén van de meest efficiënte methoden is Prioritized 
Sweeping (PS) welke prioriteiten aanwijst voor het aanpassen van waarden van verschillende 
toestanden. Deze prioriteiten worden bepaald aan de hand van een schatting van de grootte 
van de aanpassingen. Het oorspronkelijke PS algoritme van Moore en Atkeson (1993) berekent 
toestand-prioriteiten gebaseerd op de grootste enkelvoudige aanpassing van één van de opvol
gende toestanden. Wij beschrijven een alternatieve PS methode welke de exacte groottes van 
aanpassingen gebruikt om prioriteiten te bereken. Dit kan het probleem van PS verhelpen 
als er vele kleine aanpassingen verricht worden welke tot een grote aanpassing van de waarde 
van een toestand leiden, maar welke niet door PS gedetecteerd wordt. 

We vergelijken model-gebaseerde methoden met directe RL methoden op een verzameling 
doolhof-taken en observeren dat model-gebaseerde RL in veel sneller leergedrag resulteert en 
veel betere handelsprocedures oplevert. Tenslotte observeren we dat ons PS algoritme betere 
resultaten behaalt dan het originele PS algoritme. 

E x p l o r a t i e 

Als we de handelsprocedure van een agent testen door altijd de actie met de grootste waarde 
te selecteren, dan kan dat uiteindelijk leiden tot een suboptimale handelsprocedure welke 
een groot deel van de toestandruimte nog nooit of nauwelijks bezocht heeft. Daarom is het 
belangrijk dat de agent ook exploratie acties selecteert en haar/zi jn kennis van de omgeving 
probeert te verbeteren. Gewoonlijk kosten exploratie acties een bepaalde som aan onmid
dellijke beloningen. Daarom, als een agent haar/zi jn som der beloningen welke in haar/zi jn 
beperkte levensduur verkregen wordt wil maximaliseren, s taat het voor het probleem om zo 
weinig mogelijk tijd aan exploratie te verspillen welke echter wel voldoende is om een goed 
belonende handelsprocedure te vinden (het exploratie/exploitatie dilemma). Indien we echter 
meer geïnteresseerd zijn in het zo snel mogelijk leren van een handelsprocedure welke een 
bepaald prestatie-nivo levert, dan geven we niks om de beloningen welke in de tussentijd 
verkregen worden en dus is enkel exploratie belangrijk. 

Exploratie methoden kunnen ingedeeld worden in niet-gerichte exploratie methoden welke 
pseudo-random generatoren gebruiken om zo te proberen nieuwe interessante ervaringen te 
genereren en gerichte exploratie methoden welke extra informatie gebruiken zoals de kennis 
wat de agent al gezien of geleerd heeft om zodoende de agent te sturen naar interessante 
onbekende gebieden. 



Gerichte exploratie methoden kunnen geconstrueerd worden door een exploratie belonings 
functie te construeren waarmee we een exploratie waarde-functie kunnen leren voor het schat
ten van globale informatie verdiensten voor het verrichten van bepaalde acties. Hoewel 
we alle RL-methoden kunnen gebruiken voor het leren van een exploratie waarde-functie, 
stellen we voor om model-gebaseerd RL hiervoor te gebruiken. Tenslotte, om enkel op toe
s tand/act ie paren te concentreren welke deel uit kunnen maken van de optimale handelspro
cedure, introduceren we MBIE, een algoritme welke gebruik maakt van de s tandaard devi
atie voor het berekenen van optimistische waarde-functies. De resultaten van experimenten 
met doolhof-taken bestaande uit meerdere doeltoestanden tonen dat gerichte exploratie met 
model-gebaseerd RL ongerichte exploratie duidelijk overtreft. Voorts demonstreren de re
sultaten dat MBIE gebruikt kan worden om bijna altijd haast optimale prestatie nivo's te 
behalen en verder efficiënt omgaat met het exploratie/exploitatie dilemma. 

Gedee l te l i jk W a a r n e e m b a r e P r o b l e m e n 

In de wereld dragen de inputs van de sensoren van de agent niet altijd genoeg informatie 
over om de exacte huidige toestand van de omgeving af te leiden. Daarom zal de agent 
soms onzeker zijn over de daadwerkelijke toestand en dat maakt het besluitsprobleem veel 
moeilijker. Zulke problemen worden gewoonlijk Gedeeltelijk Waarneembare Markov Besluits 
Problemen (GWMBP'en) genoemd en zelfs het oplossen van deterministische GWMBP'en is 
NP-moeilijk. Voor het oplossen van zulke problemen moet de agent vorige gebeurtenissen en 
een bepaalde vorm van korte-termijn geheugen gebruiken om inputs van de ambiguïteiten te 
ontdoen. Exacte methoden gebruiken een geloofs toestand; een vector welke de kansen repre
senteert dat de echte toestand van de omgeving gelijk aan elk van de mogelijke toestanden is. 
Daarna gebruiken ze DP algoritmes om optimale oplossingen in de geloofs toestandruimte te 
berekenen. Exacte methoden zijn computationeel onbruikbaar als er teveel toestanden zijn, 
omdat ze te langzaam zijn. Daarom zijn we geïnteresseerd in heuristieke algoritmes welke 
gebruikt kunnen worden om grotere problemen op te lossen, maar welke niet zeker optimale 
oplossingen vinden. We beschrijven een nieuw algoritme, HQ-leren, welke goede handelspro
cedures kan leren voor grote deterministische GWMBP'en . HQ deelt GWMBP'en op in een 
opeenvolging van makkelijkere deelproblemen welke opgelost kunnen worden door geheugen-
loze handelsprocedures welke leerbaar zijn door reactieve subagenten. De decompositie van 
de taak in subtaken en het leren van handelsprocedures voor elke subtaak wordt gedaan door 
twee samenwerkende Q(A)-leerregels. Experimenten op onder andere een grote doolhof-taak 
bestaande uit 960 toestanden en slechts 11 verschillende ambigue inputs, tonen dat HQ-leren 
snel goede of zelfs optimale oplossingen kan vinden voor bepaalde moeilijke problemen. 

Funct ie A p p r o x i m a t i e in R L 

Een belangrijk thema in RL is de toepassing van functie approximatie voor het leren van 
waarde-functies voor continue of zeer grote toestandruimtes. We beschrijven drie verschil
lende functie approximatoren: lineaire netwerken, neuraal gas, en CMACs en beschrijven 
hoe ze gecombineerd kunnen worden met directe en model-gebaseerde RL-methoden. Dan 
beschrijven we een gesimuleerde voetbal omgeving welke we gebruiken om de leercapaciteiten 
te testen van de verschillende functie approximatoren en RL methoden. Het doel is om goede 
voetbal strategieën te leren tegen een voorgeprogrammeerde tegenstander. De resultaten to
nen dat de lineaire netwerken en neurale gas architecturen getraind met Q(A) problemen 



hadden om voortdurend hun handelsprocedures te verbeteren. Soms stort te de prestatie in 
door een catastrofale leerinterferentie. CMACs was meer stabiel, hoewel CMAC-modellen, de 
combinatie van CMACs en model-gebaseerd RL de enige methode was welke daadwerkelijk 
goede prestaties leverde en in staat was enkele goede tegenstanders te kloppen. 

C o n c l u s i e s 

In dit proefschrift hebben we aangetoond dat RL gebruikt kan worden om snel goede oplossin
gen voor verschillende soorten problemen te vinden. De beschreven methoden hebben geen 
model van de wereld nodig, maar leren een handelsprocedure door te interacteren met de 
(echte) omgeving. Model-gebaseerde is de meest efficiënte leermethode omdat het de door de 
experimenten verkregen da ta geheel gebruikt. We bevestigen dus dat het praktisch nut van 
reinforcement leren erg groot is en verwachten dat het onderzoeksveld aanzienlijk aan belang 
zal toenemen in de komende jaren. 


