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Samenvatting

Het toepassen van Approximate Dynamic Programming technieken

Optimalisatieproblemen komen in veel verschillende gebieden voor, en hoewel
er verschillende oplossingstechnieken bestaan, zal ieder probleem een specifieke
aanpak vragen. Veel systemen die we in de praktijk zien, zijn stochastisch van
aard. Dat houdt in dat zulke systemen (deels) bepaalde onzekerheden in zich
hebben. Zo kan bijvoorbeeld gesproken worden over het gemiddeld aantal aan-
komsten bij een call center, maar in de realiteit zal het echte aantal aankom-
sten per interval van de dag verschillen. We houden ons daarom ook bezig met
stochastische optimalisatieproblemen waarin beslissingen genomen kunnen wor-
den om het systeem te sturen. Deze beslissingen worden genomen op specifieke
momenten in de tijd, en zorgen ervoor dat het systeem wordt gestuurd. Een
Markov beslissingsproces (Markov decision process, MDP) is een raamwerk voor
het modeleren van dergelijke problemen. Het doel is om het syteem zo te sturen
dat een bepaalde prestatiemaat geoptimaliseerd wordt. De beslissingen die op dit
moment genomen worden, hebben niet alleen invloed op het systeem op dit mo-
ment, maar ook op het gedrag van het systeem in de toekomst. Dit concept is de
sleutel voor de oplossingsmethode bekend als Dynamisch Programmeren (DP).

Naast DP als een oplossingstechniek bestaan ook andere technieken die leren
door middel van interactie met het systeem, en op die manier zoeken naar op-
timale beslissingen. Om dergelijke beslissingsproblemen op te lossen, speelt de
relatieve waardefunctie een belangrijke rol. Deze waardefunctie, die aan iedere
mogelijke toestand van het systeem een waarde toekent, specificeert hoeveel ex-
tra kosten gemaakt of opbrengsten verkregen worden door het systeem te laten
beginnen in een andere toestand dan de referentie toestand. Uiteraard is de
waardefunctie, als deze bekend is, te gebruiken om te bepalen welke beslissin-
gen optimaal zijn in een toestand van het systeem. Echter, het exact oplossen
van de waardefunctie uit een stelsel van vergelijkingen is vaak erg moeilijk, dan
wel onmogelijk. Er bestaan daarentegen wel numerieke methoden waarmee de
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waardefunctie bepaald kan worden, maar deze methoden vereisen veel rekentijd
en bewaren de waarde van iedere toestand in een tabelvorm. Het is niet moeilijk
om in te zien dat dit problemen geeft wanneer er erg veel mogelijke toestanden
zijn.

Door de grote vraag naar rekenkracht van numerieke methoden, zoeken we
eigenlijk een gesloten uitdrukking voor de waardefunctie, welke daarna gebruikt
kan worden om optimale beslissingen te nemen. Echter, een gesloten uitdrukking
vinden is analytisch erg lastig. Daarentegen kunnen we wel een geparameteriseer-
de functie gebruiken, en de parameters daarvan zodanig bepalen dat deze functie
een goede benadering is van de relatieve waardefunctie. Andere manieren om
het probleem van systemen met veel toestanden aan te pakken, zijn methoden
die proberen het aantal toestanden te reduceren door verschillende toestanden als
één te beschouwen, en methoden die het systeem proberen te splitsen in meerdere
systemen waarvoor de waardefunctie wel analytisch of numeriek gemakkelijk te
bepalen is.

De diverse methoden roepen een aantal vragen op, zoals welke structuur we
moeten gebruiken voor de geparameteriseerde functie en hoe we de beste para-
meters kunnen vinden. Het doel is immers om de waardefunctie te bepalen die
nog niet bekend is. Andere vragen hebben betrekking op de toestanden van
het systeem die gebruikt worden om de waardefunctie te benaderen. Voor het
bepalen van de parameters zijn immers niet alle toestanden meer noodzakelijk.
Een geparameteriseerde functie die een goede benadering is voor deze verzame-
ling van toestanden, generaliseert ook voor andere toestanden.

In dit proefschrift wordt een aantal van dergelijke vragen uitgelicht. Na een uit-
gebreide introductie in hoofdstuk 1 en een formelere beschrijving van de metho-
den in hoofdstuk 2 kijken we in hoofdstuk 3 naar de structuur van de gepara-
meteriseerde functie en bespreken we problemen die zich voordoen bij de focus
op gemiddelde kosten met aftelbaar oneindige toestandruimten. Vervolgens, in
hoofdstuk 4, kijken we naar het samenvoegen van meerdere toestanden tot één
toestand om op die manier de toestandsruimte kleiner te maken. Ook laten
we zien dat het soms beter kan zijn om juist meer informatie mee te nemen in
de toestandsruimte. Het principe van het samenvoegen van toestanden wordt
toegepast op een realistisch systeem in hoofdstuk 5. In het hoofdstuk daarop,
in hoofdstuk 6, kijken we naar systemen met tijdvariërende parameters, waarvan
een call center een duidelijk voorbeeld is. In hoofdstuk 7 komen we terug op ons
allereerste voorbeeld in hoofdstuk 1 van een multi-skill call center en kunnen we
beslissingen nemen op basis van diverse benaderingen die zo goed als optimaal
zijn.


