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Met  bekrachtigingsleren kan een agent leren hoe een taak te 
volbrengen. De agent observeert toestanden, voert acties uit en 
ontvangt positieve of negatieve beloningen na elke actie. Het doel van 
de agent is om te leren welke actie in welke situatie uit te voeren om 
de totale beloningen te maximaliseren. Eén van de belangrijke 
uitdagingen voor de verdere toepassing van bekrachtigingsleren is net 
dat het moet leren om steeds beter te worden uit ervaring. Dit 
betekent dat de agent aanvankelijk suboptimaal is en maar geleidelijk 
aan beter wordt. In de echte wereld, vooral wanneer de agent geen 
toegang heeft tot een simulator (bv. een fysieke robot die met mensen 
interageert), consumeert elke suboptimale actie waardevolle tijd en 
middelen. 
 
Ons onderzoek helpt de agent via sample-efficiency (voorbeeld-
efficiëntie). Sample-efficiency is een maat die uitdrukt hoe snel, met 
hoeveel acties een bekrachtigingslerende agent een taak kan leren 
doen. We beschrijven nieuwe algoritmes die zeer hoge sample-
efficiency hebben, dus in staat zijn om snel te leren a.d.h.v. weinig 
acties. De agent wordt snel “goed genoeg” en voert slechts een 
beperkt aantal suboptimale acties uit tijdens de leerfase. Doordat een 
sample-efficiënte agent leert met weinig interacties, kan hij ook met 
weinig middelen (elektriciteit, supervisie, feedback van een 
eindgebruiker) getraind worden. 
 
Onze belangrijkste bijdrage is Bootstrapped Dual Policy Iteration 
(BDPI), een nieuw modelvrij en sample-efficiënt algoritme voor 
bekrachtigingsleren. We tonen aan dat BDPI uitdagende echte wereld 
taken kan leren, door een gemotoriseerde rolstoel te laten leren hoe 
die naar een bepaalde plaats moet rijden in  een ongestructureerde 
omgeving, zoals een rommelig kantoor. BDPI heeft geen simulator, 
geen vooropleiding en geen voorbereidingen in het kantoor nodig. BDPI 
gebruikt simpele sensoren (webcams), en kan de taak leren in minder 
dan een uur. Hiermee demonstreren we dat bekrachtigingsleren de 
mogelijkheid heeft om complexe taken te leren in de echte wereld. 

Abstract van het doctoraatsonderzoek 

De Onderzoeksgroep 

Artificieel Intelligentie Lab  

 

nodigt U graag uit op de openbare verdediging van het proefschrift van 

Denis Steckelmacher  
ter behaling van de graad van Doctor in de Wetenschappen 

https://youtu.be/UGRDV6UfUbY

