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Artificiële intelligentie, en ‘machine learning’ in het bijzonder,
draait (ten dele) om het automatiseren van menselijke taken —auto’s samenstellen in een fabriek, boeken aanbevelen op een
internet winkel beslissingen maken op de beurs, en, meer
futuristisch maar daarom niet minder realistisch, het leveren
van je pakjes, het besturen van je auto en het koken van je
maaltijden. Experimentele successen in de voorbije jaren
zinspelen op het potentieel van reinforcement learning om
dergelijke taken op te lossen. Deze leersystemen kunnen in
principe een taak leren oplossen beginnende van geen enkele
kennis van de taak, maar vaak wordt er externe informatie
gebruikt om het lerende systeem te gidsen. Een goed voorbeeld
hiervan is het reinforcement learning systeem dat de
krantenkoppen haalde als het eerste artificiëel intelligent
systeem dat een professionele speler van het beruchte
moeilijke bordspel Go verslagen heeft. Dit systeem gebruikte
reinforcement learning gegidst door een grote database van
menselijke zetten in Go. Deze thesis focust op welk soort
informatie beschikbaar kan zijn voor een reinforcement learning
systeem, en hoe deze informatie kan gebruikt worden.
We onderzoeken hoe informatie geleerd in een vorige taak kan
gebruikt worden in een nieuwe, gelijkaardige taak. We
analyseren hierbij het effect van goede en slechte informatie.
Verder onderzoeken we hoe voorbeelden van hoe een mens de
taak zou oplossen kunnen gebruikt worden om het systeem
sneller te doen leren, en wat het effect is van het aantal
voorbeelden op het leerproces. En als laatste ontwikkelen we
een nieuwe manier om de informatie van verschillende bronnen
te integreren zodat het leersysteem deze informatie zo goed
mogelijk kan gebruiken.

